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Отъ Редакціи.
Извѣстія Кавказскаго Музея издавались покойнымъ Директо¬
ромъ Музея Г. И. Радде съ 1897 по 1901 годъ и, послѣ выхода
четвертаго выпуска, изданіе это временно прекратилось.
Приступивъ въ нынѣшнемъ году къ продолженію выпуска «Из¬
вѣстій», новая редакція имѣетъ теперь возможность разослать 1-й
выпускъ второго тома, за которымъ вскорѣ послѣдуютъ и осталь¬
ные выпуски того же тома.
Общій планъ изданія, изложенный въ предисловіи къ перво¬
му выпуску его, остается безъ измѣненій, съ той лишь разницей,
что описаніе кавказскихъ рыбъ, четыре выпуска котораго уже
публикованы, остается совершенно самостоятельнымъ изданіемъ, а
не входитъ въ составъ «Извѣстій» какъ это было ранѣе предпо¬
ложено.
Соотвѣтственно общимъ задачамъ Кавказскаго Музея, въ
«Извѣстіяхъ» предполагается помѣщать работы по всѣмъ отрас¬
лямъ науки представленнымъ въ Музеѣ, т. е. по зоологіи, ботани¬
кѣ, геологіи, этнографіи и археологіи въ приложеніи ихъ къ Кав¬
казу и прилежащимъ странамъ, въ зависимости отъ наличнаго ма¬
теріала.
Выполненіе этого плана будетъ, конечно, находиться въ зави¬
симости и отъ средствъ, которыми Музей можетъ въ будущемъ
располагать; на первое время, т. е. до 1907 г. включительно, сред¬
ства имѣются и появленіе «Извѣстій» можетъ считаться обезпе¬
ченнымъ.
Въ теченіе года предполагается издавать по одному тому,
состоящему изъ четырехъ выпусковъ, которые будутъ выходить по
мѣрѣ накопленія матеріала.
Изданіе предназначено для разсылки русскимъ и иностран¬
нымъ ученымъ учрежденіямъ и спеціалистамъ въ обмѣнъ на ихъ
изданія. Небольшая часть предназначена и для продажи по цѣнѣ
назначаемой отдѣльно за каждый выпускъ и обозначенной на об¬
ложкѣ.
Оригинальныя статьи будутъ печататься, кромѣ русскаго, на
одномъ изъ наиболѣе распространенныхъ иностранныхъ языковъ,
причемъ переводъ будетъ данъ полностью или ввидѣ извлеченія въ
зависимости отъ объема статьи.
Тоже самое правило относится и до перевода на русскій языкъ
оригинальныхъ статей на одномъ изъ иностранныхъ языковъ.
А. И. Казнаковъ.
Р. Г. Шмидтъ.
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ѴоглѵогС <іег Кесіаеѣіоп.
Біе «МШеіІип^ѳп кез Каикавівскеп Мивеитв» лѵигкеп уот
уегвГогЪепеп БігесГог сіев Мивеитв Е>г. 6г. I. Ваббе іп сіеп какгеп
1898 Ъів 1901 кегаив^е^екеп ипсі віеШеп паск кет 4. Ней ікг
Егвсііеіпеп 2еіГлѵеі1і§’ еіп.
Іт §е§еплѵагГі§еп «Такге ів4 ев гпо^Пск §елѵевеп (Не АѴеііегШкгип§ кіевег Аив^аЪе лѵіекег аиГгипектеп ипсі кіе пеие ВекасГіоп
івб пип іп кег Ьа§е кіе 1-вГе ІіёГегип§’ кев II. Вапкев ги ѵегзепсіеп, кег кіе иЪгідеп ІлеГегип^еп кіевев Вапкев во Ъаік лѵіе тО^ІісЬ
паскГо1§еп воііеп.
2іе1 ипк 2лѵеск кег ХеіівсМЙ віпк іт'ѴопѵогГ гит I. Вапк
(1. ЫеГегип§) каг^еіе^і ипк ЫеіЪеп кіевеІЪеп окпе Ѵегапкегип§\
пиг тіГ сіет Ппкеі*всіііек, кавв кіе ВезскгеіЪип& кег Еівске кев
Каикавив, уоп кег.вскоп 4 Ьіеіегип^еп ѵоіііё&еп, еіп дапг веІЬвіапкщев 'ѴѴ’егк Ъіікеі ипк піскі, лѵіе Ггикег §ер1апі, іп кеп «МШеіІип&еп» аів ЕіпгеІІіеГегип^еп егвсііеіпеп воШе.
ЕпГвргескепк кеп а11§етеіпеп АиГ^аЪеп кев Каикавівскеп
Мивеитв воііеп кіе «МШеіІип&еп» Агкеііеп аііег кег \Ѵіввепв&еЪіеГе іп віск вскііеввеп, лѵеісііе іт Мивеит ѵегігеіеп віпк, к. к.
кег 2оо1о&іе, Воіапік, Оеоіо^іе, ЕГкпо#гаркіе ипк Агскаеоіо^іе іп
Шгег Вегіекип^ гит Каикавив ипк кеп кагаП ртепгепкеп Бапкегп;
паШгІіск іп АЫіапд'і^кеіі уоп уогііапкепет Маіегіаі.

Біе АивШкгшщ кіевег АЪзісМ кап§4 веІЪвІѵегвШпсПіск аисіі
уоп сіеп СІеІктЛіп аЬ, йЬег лѵёіске кав Мивеит іп 2икипЙ УегГи^еп капп; Гйг’в егвіе, к. к. іпсііівіѵе 1907, віпк кіе Міііеі ѵогкапкеп ипк кав Егвскеіпеп кег «Мійеііипдеп» капп Ъів какіп аів
§евіскегі апдевекп лѵегкеп.
Ев кевіекі кіе АЬвіскІ <]акгПск еіпеіі Вапк кегаивги^еЬеп, кег
айв 4 ІлеГегип§еп ЪевГекеп воіі, лѵеіске, іе паск кет кіе Мепде кев
Маіегіаів ев егІаиМ, іп Бгиск §е1е§1 лѵегкеп.
Біе Аив^аЪе іві гиг Ѵегвепкип§- ап еіпкеітівске ипк аивіапківске ^еіекгіе ІпвШиГіопеп ипк ЗресіаІівГеп ЪевГітшГ, іп Таивск
§ё§ёп кегеп РиЫікаііопеп. Еіп кіеіпег Теіі кег 2еі1вскгій івГ аиск
гит ѴегкаиГ ЬевГітті ипк глѵаг ги кет Ргеіве, лѵеіскег, Шг .]'еке
ІіеГегип^ Ъевопкегв, аиГ сіет ІТтвскІа^ апде§еЬеп іві
Огі§іпа1агЪеііеп іп гиввівскег Зргаске лѵегкеп, аиввег гиввівск,
поск іп еіпег ѵоііеп БеЬегвеГгип^ іп еіпе кег §ап§ЪагвГеп еигораеівскеп Зргаскеп ^екгискі, окег акег, ^е паск кет БтГап^, іп еіпет
Аивги& §е§еЪеп лѵегкеп. Ѵіселгегва §111 кав аиск Гиг Огі^іпаІагЪеіГеп іп еіпег кег ^еЪг&искІісквГеп еигораеівскеп Зргаскеп.
A. N. Кагпаког.
B. Сг. 8сктШ.

ГІЕНЫ ПЕРЕДНЕ! АЗІИ.
К.

А. С АТ У НИ НА, Тифлисъ.
[Съ 4 таблицами].

Распространеніе гіены на Азіатскомъ материкѣ, помимо до¬
вольно обособленнаго въ зоогеографическомъ отношеніи Аравійска¬
го полуострова, обнимаетъ собою Палестину, Малую Азію, Закав¬
казье, Персію, Закаспійскую область, Бухару, Белючистанъ *) и
Индію.
До недавняго времени принимали, что на всемъ этомъ про¬
странствѣ водится только одинъ видъ гіены—Нуаепа зігіаіа 2імм.
( —Нуаепа Ігуаепа Ілш,$тСапІ8 куаепа Бшх.), полосатая гіена,
которая обитаетъ также и въ Аравіи и Сѣверной Африкѣ (до
Абиссиніи и Сенегала). Но въ 1900 году берлинскій зоологъ Мат¬
чи (Матвсше) въ своемъ докладѣ «ИеЪег §ео§гарЫзсйе Рогтеп
бег Нуаепеп» (въ: Вгігип^з-ВегісМе бег ОезеПзсЬаЙ паіигібгсЬепбег Ргешібе т Вегііп, 1900. рр. 18—58) показалъ, что гіены,
какъ и всѣ другія млекопитающія, образуютъ многочисленныя гео¬
графическія формы, которыя можно разсматривать частью какъ
уже совершенно обособившіеся виды, частью только какъ геогра¬
фическія расы, т. е. подвиды.
Въ Азіатскихъ предѣлахъ Матчи различаетъ слѣдующіе виды:
1. Нуаепа куаепа Бши. изъ Индіи.
2. Нуаепа ѵиідагіз Иезмакезт изъ Малой Азіи.
3. Нуаепа зугіаеа Матзсніе изъ Сѣверной Сиріи.
Изслѣдовавъ экземпляры полосатыхъ гіенъ, хранящіеся въ
Зоологическомъ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ въ
С.-Иетербургѣ и въ Кавказскомъ Музеѣ въ Тифлисѣ, а также шку¬
ру и черепъ закаспійской гіены, я описалъ два новыхъ вида и
одинъ подвидъ азіатскихъ гіенъ. Такимъ образомъ мнѣ удалось по¬
полнить работу г. Матчи, который вовсе не имѣлъ матеріала по
гіенамъ русской Средней Азіи и Персіи. Я даю подробное описа*) Такова должна быть транскрипція названія этой страны по дан¬
нымъ послѣднихъ путешественниковъ. «Белуджистанъ»—неправильный пере¬
водъ съ англійской транскрипціи.

ніе и таблицу для опредѣленія изслѣдованныхъ мною 4 формъ по¬
лосатыхъ гіенъ.
Именно:
1) Нуаепа ѵиідагіз Безмаеезт—изъ Закавказья.
2) Нуаепа ѵиідагіз загийпуі зиѣзр. поѵ.—изъ М е з о п отаміи *).
3) Нуаепа Ъокскагепзіз зр. поѵ.—изъ Горной Бухары.
и 4) Нуаепа Ыікіетсзі зр. поѵ.—изъ Закаспійской об¬
ласти.
Не имѣя возможности изслѣдовать лично двухъ остальныхъ
азіатскихъ гіенъ, я не рѣшился ввести ихъ въ мою синоптиче¬
скую таблицу и ограничиваюсь тѣмъ, что привожу краткое ихъ
описаніе по литературнымъ даннымъ.

Синоптическая таблица для опредѣленія гіенъ Передней Азіи.
А. Основной фонъ верхней стороны желтовато-бѣлый;
нижняя

сторона

чисто

бѣлая.

Разстояніе

между

верхними внутренними краями подглазничныхъ от¬
верстій около 55 шш. . .

Нуаепа Ьіікіеѵѵісгі

Затшш.

Закаспійская область.
Б. Основной фонъ верхней стороны желтовато-или бу¬
ровато-желтый; нижняя сторона темная.
a. По бокамъ гребня, вдоль верхней стороны шеи,

идутъ два ряда черныхъ продолговатыхъ пятенъ;
темныя

боковыя

полосы

очень

часты и рѣзко

очерчены. Хвостъ темнобурый. Разстояніе меж¬
ду подглазничными отверстіями у ихъ внутрен¬
няго верхняго края около 52 пип.
Нуаепа ЬоксНагепвіз

Затшш.

Горная Бухара.
b. Пятна вдоль гребня на шеѣ

почти не замѣтны.

*) Мы не считаемъ возможнымъ оставить укоренившееся въ русской
литературѣ названіе «Месопотамія», т. к. греческую букву «а» въ словѣ «|лгаоѵ«
нужно передавать нашей буквою «з», а не «с» (е).
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Темныя боковыя полосы рѣдки и очерчены не¬
ясно. Хвостъ буровато-сѣрый. Разстояніе между
подглазничными отверстіями у ихъ внутренняго
края около 48 пип.
а'. Ширина

черепа у передняго наружнаго корня
хищнаго зуба около 88 иіт..
Нуаепа ѵиідагіз

Безмаеезт.

Малая Азія, Закавказье.
Ъ\ Ширина

черепа у передняго

наружнаго

корня

верхняго хищнаго зуба менѣе 80 тт.
Нуаепа ѵиідагіз гагигіпуі

Заттшш.

Мезопотамія.

Нуаепа ѵиідагіз

Безмакезт.

1. Малоазійская гіена.
Литература: Нуаепа ѵиідагіз Безмаеезт, Маттаіо^іе, р. 215 (1820);
Мё^теіёз, Саіаіо^ие гаізопп. р. I. (1832).
Нуаепа зігіаіа аисіогит гесепііипі.

Матеріалы:
1 ехрі.
айиіі. Чучело. Саисазиз. 1е^. А. Коленатіі. Миз. 2оо1.
Реігор.
1 ехрі. ^еп. іпс. ^иѵ. Чучело. Саисазиз. іЪій.
№ 2011. Черепъ (5 асіиіі. Саисазиз. ІЪісІ.
№ 2010.
»
^еп. іпс.
»
іЪісІ.
№ 46. Чучело, ^еп. іпс. Тифлисъ, 1869. Миз. Саис.
№ 46а.
»
»
»
»
»
ІЪісІ.
№ 46Ъ.
»
»
з> Царскіе колодцы, 1868. ІЪісІ.
№ 46с. черепъ,
»
»
»
1868. ІЪісІ
№ 46Й.
»
» (5, Караязъ, XII. 1870. ІЪісІ
№ 46е.
»
» 9, Тифлисъ,
»
з>
іЪій.

Насколько я могу судить по отрывочнымъ даннымъ, разбро¬
саннымъ въ литературѣ, и собраннымъ мною распроснымъ свѣдѣ¬
ніямъ, въ прежнее время область распространенія гіэны въ пре¬
дѣлахъ Кавказскаго края была значительно больше. Самые сѣвер¬
ные извѣстные мнѣ пункты ея прежняго распространенія были Но¬
вороссійскъ, Кубанской области и Дербентъ, Дагестанской области.
Бывшій консерваторъ Кавказскаго Музея Е. Г. Кёнигъ ви¬
дѣлъ въ Новороссійскѣ у проф. Балліона шкуру гіены, убитой око-
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ло этого города. На нахожденіе ея въ прежнее время около Дер¬
бента указываетъ названіе одной пещеры около этого города «Кяфтар-дара», что на адербейджанскомъ нарѣчіи означаетъ «пещера,
гіены». Впрочемъ мнѣ передавали, что гіены и въ настоящее вре¬
мя еще не перевелись въ пустынныхъ мѣстахъ южнаго Дагестана.
Однако провѣрить этого мнѣ не удалось. Въ настоящее время гіе¬
на встрѣчается только въ Закавказьѣ и то довольно рѣдко.
Ее наблюдали въ послѣднее время на Араксѣ, въ предѣлахъ
Нахичеванскаго (Эриванской губерніи) и Зангезурскаго (Елисаветпольской губерніи) уѣздахъ и въ Эчміадзинскомъ уѣздѣ (Эри¬
ванской губерніи). Всего многочисленнѣе онѣ до сихъ поръ въ
Ширакской степи (Тифлисской губерніи). Помимо Кавказа эта гі¬
ена распространена въ Малой Азіи. Изслѣдованные Матчи экзем¬
пляры происходили изъ Зендширли (ЗепйзсЫгИ).
Гіена выбираетъ для своего мѣстопребыванія пустынныя, ка¬
менистыя мѣстности.
Всѣмъ мѣстнымъ жителямъ она внушаетъ глубокій суевѣр¬
ный ужасъ.
Экземпляры Кавказскаго Музея, чучела, все время т. е. съ
1870 года стояли открытыми и поэтому пришли въ такое состоя¬
ніи, что совершенно негодятся для описанія.
Экземпляры Зоологическаго Музея Императорской Ака¬
деміи Наукъ, добытые Коленати еще въ 1844 году, сохранились
въ прекрасномъ состояніи и до сего времени и послужили мнѣ для
описанія кавказской гіэны.
Я считаю это описаніе необходимымъ, такъ какъ такового
до сихъ поръ не было.
Коленати не обозначилъ точно мѣстонахожденія этихъ экзем¬
пляровъ и на ихъ этикеткахъ стоитъ стереотипное «Саисазиз».
Одинъ изъ экземпляровъ—старый самецъ, другой, безъ обо¬
значенія пола, еще совсѣмъ молодой.
Старый самецъ.
Основная окраска желтовато или буровато-сѣрая. Морда бу¬
рая, остальная голова, отъ глазъ,—сѣровато-желтая съ ржавымъ
пятномъ у начала гребня.
Уши по краямъ усажены длинными бѣловатыми волосами,
снаружи буроватыя, слабо покрытыя волосами. Гребень,, идущій
вдоль хребта, сверху черный.
Отъ хребта спускаются пѳ бокамъ тѣла неправильныя, рѣд-
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кія, поперечныя, буровато-черныя полосы, довольно неясно очер¬
ченныя и иногда выраженныя лишь рядомъ неправильныхъ пя¬
тенъ. Между ними замѣчается нѣсколько неясныхъ ржаво-бурыхъ
полосъ.
Буровато-сѣрые волосы хвоста имѣютъ черные кончики.
На наружной сторонѣ ляшекъ заднихъ конечностей нѣсколь¬
ко довольно широкихъ, темныхъ, продольныхъ полосъ. На наруж¬
ной сторонѣ предплечія и голени поперечныя, узкія, темныя полос¬
ки, довольно правильныя на голеняхъ и пересѣкающіяся между
собою на предплечій. Лапы блестящія свѣтло-бурыя.
Горло и низъ шеи черныя.
Остальная нижняя сторона грязно-сѣрая.
Молодой экземпляръ.

Основной цвѣтъ грязно-свѣтло-сѣрый, безъ слѣда желтаго от¬
тѣнка.
Поперечныя полосы темно-бурыя и буровато-черныя, выра¬
жены рѣзче.
Поперечныя полосы на голеняхъ такъ густы, что почти сли¬
ваются.
Между темными боковыми полосами нѣсколько слабо-выражен¬
ныхъ ржавыхъ.
Черные концы волосъ на хвостѣ—едва замѣтны. Такъ какъ
кавказскіе экземпляры совершенно подходятъ къ описанію Демарэ *), то я и считаю ихъ относящимися къ установленному этимъ
ученымъ виду Нуаепа ѵиідагіз.
Конечно, давая это названіе, Демарэ вовсе не думалъ, что
описываетъ новое животное, а просто хотѣлъ избѣгнуть двойного
названія Нуаепа Ігуаепа Ьшх., какъ должна была бы называться
полосатая гіена послѣ отдѣленія ея отъ рода Сапіз, къ которому
ее и причислилъ Линней, въ самостоятельный родъ Нуаепа.
Тѣмъ не менѣе сдѣланное Демарэ оригинальное описаніе гі¬
ены, очевидно, относится къ другому виду, а не къ тому, которое
послужило для описанія Линнею. А потому данное имъ названіе
должно, по современнымъ правиламъ номенклатуры остаться за
гіеною Малой Азіи и Закавказья. Оригинальное описаніе Демарэ
елѣдующее:
«Гопй йи реіа^е, аих рагііев зирбгіеигев, (Тип ^гівДашШге,
тагіб йе Ъапйев ігапвѵегваіев й’ип Ъгип-поіг; рагііев іпібгіе'игев §гі:) Бевмаеевт, Маттаіо^іе, р. 215 (1820).
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зез, ехсеріе 1е (іеззоиз (іи сои еі сіе Іа §ог§е, циі езі поіг; тетЪгез сіе Іа соиіеиг (іи сои. &гіз—даипйѣгез^ ѵагіез сіе Ъашіез ігапзѵегзаіез поігез; сгіпіёге §гізе, аѵес циеіциез іасііез поігез, аіпзі
цие 1е сіеззиз сіе іа циеие, сіопі іез аиігез рагііез зопі іашШгез;.
тизеаи еі Гасе ехіегпе (іез огеШез (Тип Ъгип-ѵіоШге».
Черепъ Нуаепа ѵиідагіз Безмакезт до сихъ поръ не былъ
описанъ. Матчи онъ тоже не былъ извѣстенъ, вслѣдствіе чего и
составленная имъ таблица для опредѣленія полосатыхъ гіенъ не
пригодна для пользованія.
Измѣренія набитыхъ экземпляровъ Кавказскаго Музея:
Отъ средины носа до основанія хвоста ...
Длина хвоста съ концевыми волосами
...
Высота уха отъ основанія наружнаго края

№ 46, с. № 46 а,
116 ст.
122
35
42
—
13

№ 46 Ъ
112
38
13

Черепъ кавказской гіены тѣмъ болѣе достоинъ подробнаго
описанія, что черепъ Нуаепа ѵиідагіз, какъ было уже упомянуто,
еще не описанъ.
Въ нижеприводимыхъ измѣреніяхъ я во многомъ старался со¬
гласоваться съ методами изслѣдованія Матчи. Не могу не замѣ¬
тить однако здѣсь же, что нѣкоторые указываемые этимъ ученымъ
признаки кажутся мнѣ черезъ чуръ шаткими; таковъ, напри¬
мѣръ, діагнозъ: «Гогашіиа іпГгаогЪііаііа у верхняго внутренняго
края удалены другъ отъ друга болѣе чѣмъ на 48 пип.», которо¬
му противоставляется діагнозъ: «Еогашіпа іпігаогЪііаІіа удалены
другъ отъ друга у верхняго внутренняго края самое большое на
47 пип.».
Каждый маммологъ согласится со мною, что у такихъ круп¬
ныхъ хищниковъ колебанія при такомъ измѣреніи въ 2—3 мил¬
лиметра ничего не значатъ, ибо зависятъ отъ многихъ причинъ.
Такія колебанія могутъ быть даже индивидуальны. И дѣйствитель¬
но это измѣреніе на трехъ лежащихъ передо мною черепахъ
взрослыхъ кавказскихъ гіенъ колеблется отъ 46 до 49, слѣдова¬
тельно можетъ удовлетворять обѣимъ антитезамъ синоптической
таблицы Матчи.
Конечно, указывая на эти неточности, избѣжать которыхъ и
невозможно при недостаточности матеріала, я далекъ отъ мысли
умалить достоинство работы уважаемаго профессора Матчи, заслу¬
га котораго въ указаніи существованія географическихъ рассъ гі¬
енъ отъ этого нисколько не уменьшается.
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Всѣ три имѣющіеся въ моемъ распоряженіи черепа Кавказ¬
скаго Музея принадлежатъ гіенамъ добытымъ въ окрестностяхъ
Тифлиса въ періодъ времени 1868—1870 г. Два черепа Зоологи¬
ческаго Музея Императорской Академіи Наукъ происходятъ
съ Кавказа и добыты Коленати; болѣе точнаго обозначенія они не
имѣютъ. Экземпляръ № 46, с. (К. М.) принадлежитъ вполнѣ раз¬
витому, но еще не старому индивидууму. Полъ неизвѣстенъ.
Экземпляры №№ 46 б. (с5) и 46, е (9) имѣютъ уже довольно силь¬
но стертые зубы. Рѣзцы, а частью и клыки, у нихъ сильно поло¬
маны, вѣроятно, вслѣдствіе того, что онѣ были пойманы въ кап¬
каны.
Всѣ три имѣютъ чрезвычайно сильно развитый затылочный
гребень.
Изъ череповъ Зоологическаго Музея Императорской
Академіи Наукъ № 2010 принадлежитъ молодому, еще не достиг¬
шему полнаго развитія экземпляру, а № 2011—старому. Полъ не
обозначенъ.
Относительно другихъ особенностей черепа, которыми поль¬
зуется Матчи для установленія своихъ видовъ, и которыя не вид¬
ны изъ нижеприведенной таблицы измѣреній, я могу сказать слѣ¬
дующее: Сопбуіі отдѣлены отъ ргосезз. тазШбеиз значительнымъ
промежуткомъ. Ргосеззиз гу^отаіісиз лобной кости у основанія не¬
много уже, чѣмъ ргосеззиз огѣіѣаііз скуловой кости; это яснѣе вы¬
ражено на черепахъ болѣе старыхъ экземпляровъ.

.
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Нуаепа ѵиідагіз яагшіпуі зиѣвр. поѵ.
Мезопотамская гіена.

Матеріалы: 1 ехрі.
24. I. 04. Нижнее теченіе Каруна. Мезопотамія.
1е§’. Н. А. Зарудный. Міів. 2оо1. Реігор.

Мезопотамская гіена отличается по окраскѣ отъ закавказской,
которую я разсматриваю, какъ типичную Нуаепа ѵиідагіз Иезмаеезт, только большею примѣсью желтаго цвѣта, такъ что цвѣтъ ея
болѣе свѣтлый желтовато-бурый.
Наружная сторона конечностей тоже не сѣрая, а желтоватосѣрая, со значительною примѣсью ржаваго на наружной сторонѣ
заднихъ ляшекъ.
Темный рисунокъ тотъ же, что и у кавказской гіены и поло¬
сы выражены такъ же не рѣзко.
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На задней части тѣла замѣчаются неясно выраженныя ржа¬
во-бурыя полосы и пятна.
Подбородокъ темно-бурый. Нижняя сторона грязно-сѣрая.
Хвостъ съ хоропіо-развитыми черными концами волосъ.
На шкурѣ, послужившей для этого описанія я получилъ слѣ¬
дующія измѣренія:
Отъ конца носа до основанія хвоста. .
... 121 ст.
Длина хвоста съ концевыми волосами
.
.
42
Длина концевыхъ волосъ на хвостѣ . .
... 13,5
Высота уха отъ основанія наружнаго края ... 12,5

Черепъ этой гіены замѣтно отличается отъ черепа кавказ¬
ской тѣмъ, что значительно уже его, что хорошо видно изъ слѣ¬
дующей таблицы, въ которой взяты черепа съ одинаковою основною
длиной.
Въ сантиметрахъ.
Основная длина

.

Скуловая ширина .

Закавказье.

Закаспій¬
ская о б л.

ІѴІ

ЕЗОПОТАМІЯ.

.

.

.

200

200

200

200

200

.

.

.

158

—

162

162

154

Ширина морды у клыковъ

56

58

55

57

51

Ширина черепа у хищнаго зуба

89

90

88

90

78

Другія особенности видны изъ таблицы измѣреній. Мой
экземпляръ взрослая самка, уже съ нѣсколько стертыми зубами, но
съ еще виднымъ лобнотеменнымъ швомъ. Онъ добытъ 24 января
1904 года на нижнемъ теченіи Каруяа въ Персидской Мезо потам іи Н. А. Заруднымъ, въ честь котораго я и называю
этотъ новый подвидъ.

3. Нуаепа ѣоксііагепвів вр. ноѵ*
Бухарская гіена.
Матеріалы: Чучело, отдѣльн.; къ нему черепъ, № 3040, Воет. Бу¬
хара, горы Др. Ре гель. Миз. 2оо1. Реігор.
№ 2566. Чучело, въ группѣ (крайняя къ окну, на которую напала дру¬
гая гіена); къ ней черепъ № 3030. Воет. Бухара, 1886. Ій., іЫй.
№ 3041. Черепъ, безъ шкуры. Воет. Бухара, горы. » »

Эта гіена очень похожа на закаспійскую (Нуаепа ЫІЫегѵші
Ватшш), но отличается свѣтлымъ желтовато-сѣрымъ фономъ, боль-
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шимъ развитіемъ темнаго рисунка и болѣе темными хребтовою
гривою и хвостомъ.
Черепъ этой гіены въ лицевой части шире, чѣмъ у Нуаепа
тйдагіз Безмаеезт, но уже, чѣмъ у Нуаепа ЫІЫегѵіш 8ат.
Для лижеприведеннаго описанія этого новаго вида мнѣ по¬
служили 2 чучела и 3 черепа гіенъ, добытые д-ръ Регелемъ и
хранящіеся нынѣ въ Зоологическомъ Музеѣ Императорской
Академіи Наукъ.
Основной фонъ верхней стороны свѣтло-буровато-сѣрый.
Черный рисунокъ выраженъ очень рѣзко.
Гребень и хвостъ темнобурые съ небольшою примѣсью чернаго.
Боковыя полосы, которыхъ 8—9, расположены часто; изъ
нихъ заднія почти черныя.
Начиная съ затылка до конца области лопатки идутъ по обо¬
имъ сторонамъ гребня два ряда черныхъ продолговатыхъ пятенъ.
У молодого экземпляра это выражено слабѣе, но почти не замѣт¬
но у кавказскихъ гіенъ.
Подбородокъ бурый. Нижняя сторона шеи буровато-черная.
Рисунокъ на ногахъ очень рѣзокъ.
Лапы тем но бурыя.
Нижняя сторона—грязно-сѣрая съ неясными бурыми пятнами.
Черепъ бухарской гіены характеризуется нижеприводимы¬
ми измѣреніями. Какъ видно изъ нихъ лицевая часть его шире,
чѣмъ у кавказской гіены, но уже, чѣмъ у закаспійской. Извѣстное
пока мѣстонахожденіе ея—Горная Бухара.
Измѣренія набитаго экземпляра № 2566:
Отъ конца носа до основанія хвоста.131 ст.
Длина хвоста съ волосами.89
Высота уха отъ основанія наружнаго края
. . . 12,2
Длина стопы (безъ когтей). ...
....
21

4. Нуаепа ЫШетсгі 8р. поѵ.
Закаспійская гіена.
Литература: Нуаепа ВіШетсзі; Сатунинъ. Гіена Закасп. обл. «При¬
рода и Охота». 1905, III, стр. 1—4, 2 табл.
Матеріалы: № 461) а. Шкура и черепъ; Зима 1904 г. Окрестности гор
Асхабада, 1е§. Ст. I. Билькевіічъ. Міі8. Саисай.

Самая свѣтлая и самая красивая изо всѣхъ азіатскихъ гіенъ.
Основной фонъ окраски всей верхней стороны желтовато-бѣлый.
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Верхняя губа желтовато-бѣлая.
Передняя часть морды и переносье буроватыя съ сильною
примѣсью чернобурыхъ волосъ, образующихъ между глазами и у
задняго угла глазъ сплошныя буровато-черныя пятна.
Вся верхняя часть головы и шеи свѣтло-ржаво-бурая, испе¬
щренная чернымъ
Уши усажены желтовато-бѣлыми волосами довольно густо па
переднему краю и очень рѣдко по всей наружной и внутренней
поверхности.
Подбородокъ темно-бурый, отдѣляющійся свѣтло-желтовато¬
бурою полосой отъ буровато-чернаго горла.
Часть волосъ гребня сплошь бѣлыя, большинство же ихъ
имѣютъ дистальную половину чернобурую или чисто черную, такъ
что вершина гребня на большей части его протяженія черная.
Основной же цвѣтъ волосъ желтоватый или грязновато-бѣлый. На
плечахъ и наружной сторонѣ переднихъ конечностей идутъ въ раз¬
ныхъ направленіяхъ узкія, буровато-черныя полосы, пересѣкаю¬
щіяся между собою и образующія сѣтчатый рисунокъ.
Далѣе идетъ около семи неправильныхъ, очень короткихъ
иногда представленныхъ однимъ только пятномъ, черныхъ попе¬
речныхъ полосъ.
На наружной сторонѣ заднихъ ляшекъ полосы правильнѣе и
длиннѣе; самыя заднія свѣтло-ржаво-бурыя.
Остальная наружная сторона заднихъ конечностей покрыта
короткими, узкими, идущими въ разныхъ направленіяхъ, но не пе¬
рекрещивающимися между собою, рѣзко очерченными буровато-чер¬
ными полосками.
Переднія и заднія лапы покрыты плотно-прилегающими, свѣ¬
тло-бурыми, блестящими волосами.
Грудь и брюхо чисто бѣлыя съ неясными, неправильными
буроватыми полосами и пятнами.
Хвостъ бѣлый, слегка желтоватый, съ черно-бурыми концами
волосъ.
Черепъ отличается чрезвычайною шириною морды. У изслѣ¬
дованнаго мною экзепляра послужившаго для этого описанія, раз¬
стояніе между ібгатіпа іпіхаогШаІіз у ихъ верхнято внутренняго
края равняется 55 шт., какой величины я не наблюдалъ ни у
одной изъ изслѣдованныхъ мною азіатскихъ гіенъ. Допустивъ, что
изслѣдованный мною экземпляръ старый самецъ, все же величина
эта является исключительною.
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Типъ—взрослый, но не очень старый экземпляръ, безъ обо¬
значенія пола добытъ и доставленъ мнѣ Станиславомъ іосифо¬
вичемъ
Билькевичемъ зимою 1904 года въ окрестностяхъ
Асхабада. Экземпляръ находится нынѣ въ Кавказскомъ Музеѣ.
С. I. Билькевичъ убилъ пару этихъ животныхъ дублетомъ^
подкарауливъ ихъ ночью на засѣдкахъ у трупа коровы, въ Гиндоварскомъ ущельѣ въ 24-хъ верстахъ отъ Асхабада. О распро¬
страненіи гіены въ Закспійской области г. Билькевичъ сообщаетъ
мнѣ слѣдующее:
«Вообще гіены не рѣдки у насъ но днемъ скрываются въ пе¬
щерахъ, которыхъ въ горахъ множество. За все время я видѣлъ
гіену только одинъ разъ на восходѣ солнца. Единственный спо¬
собъ добыть ее—это подкараулить ночью у падали.
Что касается распространенія этого звѣря въ области, то по¬
ка достовѣрно знаю, что она постоянно держится въ ущельяхъ Фирюзинскомъ, Гиндоварскомъ и Гауданскомъ, въ мѣстности Гермабъ въ Чулинскомъ ущельѣ, но вообще въ Асхабадскомъ уѣздѣ
исключительно въ горахъ. Въ Красноводскомъ уѣздѣ я ее не на¬
шелъ.
Въ Мервскомъ тоже о гіенахъ не слыхалъ. Хотя въ Тедженскомъ уѣздѣ мнѣ и разсказывали охотники, что гіена встрѣчается
къ тамарисковыхъ заросляхъ, но къ этимъ показаніямъ можно от¬
нестись съ подозрѣніемъ, такъ какъ ее тамъ никто не убивалъ, и
за гіену легко могли принять волка, которыхъ тамъ очень много».

5. Нуаепа вугіаса

Матзсніе.

Сирійская гіена.
Литература: Нуаепа зугіаса Матвсніе. 8іІ2.-Вег. паілігі*. Егеипсіе.
2. Вегііп, 1900, 8. 54.

«Основная окраска темно-сѣрая съ небольшимъ буроватымъ
оттѣнкомъ; полосатость на бокахъ тѣла очень не ясна, но сильно
выражена на конечностяхъ.
Волосы, образующіе хвостовую кисть, имѣютъ длинный чернобурый конецъ. Подбородокъ съ черно-сѣрыми волосами. Переднія
конечности свѣтло-сѣрыя, съ буроватымъ оттѣнкомъ; заднія конеч¬
ности сѣрыя, съ примѣсью темно-бураго.
Черепъ характеризуется тѣмъ, что разстояніе между верхни¬
ми внутренними краями Гогапшіа іпігаогЪііаІіа болѣе 48 тш.; что
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ргосеззиз гу&отаіісиз лобной кости гораздо уже. чѣмъ ргосеззиз
огЪіѣаііз оззіз 2у§отаіісі и нѣкоторыми другими признаками (см.
Матзсніе 1. С. 8.

57).

Типъ происходитъ изъ Антіохіи (Сирія).

6. Нуаепа Ьуаепа Ілш.
Индійская гіена
Литература: Сапіз Ьуаепа Ьшхаеиз, 8уз4. Хаі. X. 1758, Вй. 1, р.
40 N1*. 3.
Нуаепа зігіаіа, ХшмЕКМАт, Оео^гарй. ОгезсЫсМе йег Мепзсііеп
ітй йег аіі^ет. ѵегѣгеіі. ѵіегійззі^еп Тіііеге, 1778), II, р. 256;
Вьутн, Саіаіо^пе оі 11іе Маттаііа іп ѢЬе Мизепт оі Азіаііс 8осііу. р. 44 (1863);
Веакеоеи, Тайпа оі ВгШзѣ Іпйіа еіс., Маттаііа р. 132 (1888).

Описаніе данное Линнеемъ гласитъ слѣдующее: «Саийа апПИІІ8 ищгісаиШшз уегіісіПаіа; сгига аппиНз піцгіз ѵагіе^аіа. 8ігіае
согрогіз іизсае аиі пщгае ігапзѵегзаіез, а йогзо ай уепігет йисіае».
Родина этой гіены—Индія. Поэтому за типичную полосатую гіену
нужно считать индійскую.
Изображеніе данное Шреберомъ (Зсиеевее) на таблицѣ ХСѴІ
его извѣстнаго сочиненія о млекопитающихъ совершенно сходно
съ этимъ описаніемъ Линнея.
Изъ вышеприведенной краткой
характеристики
Линнея
явствуетъ, что индійская гіена отличается отъ другихъ полосатыхъ
гіэнъ главнымъ образомъ поперечною полосатостью хвоста.
Описаніе позднѣйшихъ авторовъ къ сожалѣнію ничего не при¬
бавляютъ къ этому.
Блэнфордъ (1. с.) даже не упоминаетъ объ этой особенности.
Вотъ все его описаніе цвѣта гіены:
«Соіоиг. Бігіу §геу, шіЬ пагпж ігапзуегзе іошіу ог
Ыаскізй зігірез он Иіе Ъойу апй 1е§з».
По словамъ того же автора она распространена по всему
Индостане к ому полуостров у, въ лѣсахъ встрѣчается рѣд¬
ко,, но въ большомъ количествѣ обитаетъ въ открытыхъ каменис¬
тыхъ мѣстностяхъ. Она очень обыкновенна въ Центральной и
Сѣверо-западной Индіи. Въ нижней Бенгаліи она рѣдка и
не встрѣчается ни на Цейлонѣ, ни восточнѣе Бенгальскаго залива.
С.-Петербургъ, мартъ 1905.

Ш НТАШН Ѵ0ШВАЗШІ5
Д.

^Атимш,

^ірыз.

[МП 4 Таіеіп].
Біе УегЪгеіІшщ сіег Нуаепеп ані сіет азіаіізскеп Резііапсі
егзѣгескѣ зісЬ, аЪ&езекеп ѵоп сіег гоо^ео^гаркізсіі еіпе 8опсІегз1е11ип& еіппеіітепсіеп агаЪізскеп НаІЪіпзеІ, аиі Раіаезііпа, Кіеіпазіеп,
Тгапзкаиказіеп, Регзіеп, Тгапзказріеп, ВоксЬага, ВеккізМзІаіл ипсі
Уогсіегіпсііеп.
Віз уог киггеіп пакт тап ап, сіазз аиі (Иезет §апгеп СгеЪіек
ішг (ііе еіпе Нуаепепагі—Нуаепа зігіаіаТлмж.—ѵогкотті; (Нуаепа
куаепа Ъіш. — Сапіз куаепа Ілш.), аізо (Ііе §ез1геіГ1е Нуаепе, утіске
еЬепзо іп АгаЪіеп ипсі Ногсіаігіка, Ъіз АЪеззіпіеп шпі Зепе^аі, уогкотті. АЬег іт 4акге 1900 Ъешез сіег Вегііпег 2оо1о§е РгоГ.
Матзсніе іп зеіпег АгЬеіі «ІІеЬег §ёо§тар1іізс1ю Рогтеп сіег ‘Нуае¬
пеп (Віігпп^зЪегіскіе (іег ОгезеПзсЬаР паіигіогзсііепсіег Ргешкіе т
Вегііп, 1900, р§. 18—58), сіазз сііе Нуаепеп,, луіе апск аііе апсіегп
8аи§е1іеге, гаЫгеіске ^ео^гарЬізске Рогтеп ЪіМеп, чѵеісііе тап
Іеііз аіз ѵОІ1і& аЪ^еІгеппІе Агіеп, іеііз ішг аіз &ео§гар1іізс1іе Ваззет, аізо ІМегагіеп, ЪеІгасМеп капп.
Іп сіеп Оггепгеп Азіепз ипкегзсііеісіеѣ Матзсніе іо1§епсІе Агіеп:
1. Нуаепа куаепа Ілш.—іп Ъкііеп.
2. Нуаепа ѵиідагіз Безмаеезт—іп Кіеіпазіеп.
3. Нуаепа зугіаса Матзсніе—іп Ногсізугіеп.
Веі теіпеп Ппіегзисішп&еп ап Ехетріагеп шКгеШег Нуае¬
пеп апз (Іеп 8атт1ип§еп Оез 2оо1ор:і8с1іеп Мизешпз сіег Каізегі.
Акасіетіе сіег УкззепзскаВеп іп 81. РеІегзЪиг^ ипсі Нез КаиказізсЬеп Мизеитз іп ТіЙіз, §е1ап& ез тіг 2 пеие Агіеп ипсі еіпе
пеие Ирегагі азіаіізскег Нуаепеп т ипіегзскеісіеп иисі т ЬезскгеіЪеп. АиГ сііезе ^Уеізе &е1ап§; ез тіг РгоГ. Матзсніе’з АгЪегі ги
ѵегуоіІзШпсІі^еп, тѵеІсЬет &аг кеіп МаІегіаІ ап Нуаепеп аиз гиззізсіі МіНеІазіеп ипсі Регзіеп т ВеЪоІе зіапсі. Іск §еѣе іп уогііе&ешіег АгЪеіі сІеІаіПіегіе Везскгеіѣип^еп ипсі еіпе зупоріізске Таѣеііе
гиг ВезШшпип^ (Іег уоп тіг ипІегзисЫеп 4 Рогтеп (іег §ез!геіВеп
Нуаепе.
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Ев рІрД патііск іоі&епсіе 4 Еогтеп:
1) Нуаепа ѵиідагіз Безмакезт—айв Тгапзкаиказіеп.
2) Нуаепа ѵиідагіз загййпуі зиЬвр. поѵИ-аиз Мезороіатіеп.
Я) Нуаепа Ъокзскагепзіз зрес. поѵ.—аиз <іеп СгеЪіг^еп
Вокскагаз.
4) Нуаепа Ыікіегѵісзі зрес. поу.—аиз Тгапзказріеп.
Ба ісіі пісіи сііе Мб^Псккек каііе регзбпііск сііе тъ\ ііЬгі^еп
азіаіізскеп Нуаепеп т ипіегзискеп, епізскіозз іск шісЬ, зіе піскі
іп (ііе зупоріізске ТаЬеІІе еіпгизскііеззеп ипсі Ъезскгапке тісіі 4агаиГ, еіпе кигге ВезскгеіЪира (Ііезег Агіеп паск ЬійегаШгап^акеп
т §екеп.

ЗупоріізсЬе ВезііттипдзіаЬеІІе с!ег Нуаепеп Ѵогсіегазіепз.
A. Сггипсііагке 4ег оѣегеп Кбгрегзеііе ^еІЫіек-лѵеізз;

ІТпІег-

зеііе геіп лѵеізз. ЕпіГегпип^ 4ег Еогатіпа іпіхаогЬіЫіа
ѵоп еіпап(1ег, ^етеззеп гшзскеп 4еп оЬегеп, іппегеп Капсіегп, са 55 тт.

Нуаепа Ьіікіеѵѵіегі

8атшш.

Тгапзказріеп.
B. СігипсНагЪе сіег оЬегеп 8еі1е ^еІЫіск осіег кгаипііск-деік;
Ііпіегзеііе йипкеі.
a. Аи4 беп 8еііеп

Шскептакпе,

4ег

8еі1е 4ез Наізез, гіекеп

зіск

Іап^з

4ег

оЬегеп

я\ѵеі Веікеп зскѵгаггег,

Іап^Нскег Еіескеп кіп; сііе сіипкіеп 8еі1епз1геіГеп зіп4
- зекг яакігеіск ип4 зскаіТ аЬ^едгепхЕ 8сктапя сіипкеікгаип. Епііегпші^ сіег Еогатіпа іпігаогЬііаІіа ѵоп
еіпашіег (^етеззеп \ѵіе оЬеп) са 52 тт.
Нуаепа ЬоксЬагепзіз

8атшш.

Вег^іапсі ѵоп Воке 1іага.
b. Біе Еіескеп аиі сіет

Наізе Іап^з сіег №аскептакпе

зіпсі Газі піскі т зеіт. Біе (Іипкіеп 8еііепз1геіГеп зіп4
оегіп^ ап 2ак1 ипсі ип4еиШск ак^е^гепгі. 8ск\ѵапя
ЬгаипНск-^гаи.

ЕпБегпип^

сіег

Іаііа ѵоп еіпапйег са 48 тт.

Еогатіпа іпітаогкі-
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а\ ЗскакеІЬгеііе, ^етеззеп

яѵѵізсііеп

сіеп ѵогкегеп, аиззе-

геп ^Уиггеіп кег оЬегеп Кеіззгакпе, са 88 тт. . . .
Нуаепа ѵиідагіз Безмаеезт.
К1 е і п а з і е п, Тгапзкаиказіеп.
Ь\ ЗскакеІЬгеііе, ^етеззеп гшскеп (іеп ѵогкегеп, аиззегеп
ЛѴиггеІп сіег оЬегеп Кеіззгакпе, \ѵепі^ег аіз 80 тт. .
Нуаепа ѵиідагіз гагисіпуі Ватшш.
Мезороіатіеп.

1. Нуаепа ѵпі^агів

Безмаеезт.

Кіеіпазіаіізеііе Нуаепе.
Вупопутіе: Нуаепа ѵиідагіз Безмаеезт. Мапппаіо^іе, р. 215 (1820).
»
ж
Мёжётеіёз; Саіаіо^пе гаіз., р. 1 (1832).
Нуаепа зігіаіа аисіогит гесепііит.
Жаіегіаі: Іп Маз. Саис.—№ 46. ^еп. іпс. Без!. Ваі^. ТШіз 1869.
№ 46 а. ^еп. іпс. Без!. Ваі^. ТШіз 1869.
№ 46 Ъ.
»
»
>
»
Сагзкуе Соіоксу, 1868.
№ 46 с.
»
» Вскакеі.
ж
ж
»
№ 46 б.
<7?
ж 8скаке1. Каі^аг XII. 1870.
№ 46 е.
р
» 8скаке1. ТШіз.
Іп Миз. 2оо1. Реігор.— ($ акпіі. Безі. Ваі^. Саисазиз. А. Коеематі.
^еп. іпс. ^иѵ.
ж
»
»
№ 2010.
асіпіі 8скаке1. »
»
№ 2011. ^еп. іпс. ]иу. »
»
»

Зоѵіеі іск паск кеп ѵегзігеиіеп ипсі ип^епи^епкеп БіНегаіигап^акеп игіеііеп капп ипк іск зеІЪзк сіигск Наскіга^еп егіакгеп
каке, тизз іп ігйкегег 2еіі баз ѴегЪгеі1ип§з§еМе1 сііезег Нуаепе
іп кеп Бгепгеп кег Каиказизіапкег ЪеігаскШск ^гбззег ^етѵезеп
зеіп. Біе пбгкііскзіеп, тіг Ъекаппі ^еіуогкепеп Огіе ікгег Ігйкегеп
УегЪгейип^ зіпк Ноѵогоззузк іт КиЬап^екіеі ипк БегЪепі іт
Ба^кезіап
Бег Ггйкеге Еопзегѵаіог сіез Каиказізскеп Мизеитз, Е. Комп
зак іп Хоуогоззцзк кеі Ргок Ваьыом баз Ееіі еіпег, іп кег ІТт§еЪип§ кег 8іакі, ^еШеіеп Нуаепе. АиГ ікг Ѵогкоттеп іп Ігикегег
2еіі Ьеі Бегкепі туеізі кег Иате еіпег Нокіе іп кег Шке кег Віакі
кіп, «І^аРаг-кагк» кеіззі іп акегкеікзкапізскет Таіагізск «Нуаепепкбкіе».
Иекп^епз еггакііе тап тіг, казз кіе Нуаепеп поск ]еЫ піскі
аиздезіогкеп зеіеп іп сіеп Ееізепеіпбкеп кез зикііскеп Ба^кезіап.
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РгйГеп коппГе іск Ліезе Ап^акеп піскГ. 6ге§етѵагГі§ копипГ біо
Нуаепе пиг іп Тгапзкаиказіеп ѵог иікі аисЬ ЛогГ гіетііск зеІГеп.
8іе тігЛе' ІеГгГкіп ат Агахез кеокаскГеГ, іп Леп Нгепгеп Лег
Кгеізе НаскіГзскетѵап ипЛ ЕГзсктіаЛгіп (бсоиѵ. Егшап) ипЛ Лез
Кгеізез 8ап§'егйг (бгоиѵ. ЕІігакеГроІ). Ат гакІгеіскзГеп ізГ зіе ]еЛоск
поск екеп іп Лег 8скігак-8Герре (Ооиѵ. Тійіз). Аиззег Лет Каиказиз ЪелчгоЬпѣ Ліезе НуаепепагГ поск Кіеіпазіеп. Біе ѵоп Матзсніе
ипГегзискГеп 8Шске зГаттГеп аиз 8епЛзскіг1і.
Віезе Нуаепе чѵакІГ зіск ги ікгет ’ѴѴокпогГ ОЛе, зГеіпі^е Ѳе&епЛеп аиз. АПеп Еіп§екогепеп ЙОззк зіе еіпе ГіеГе, акег§1аикізске
ГигскГ еіп.
Біе аиз^езГорГГеп Ехетріаге Лез Каиказізскеп Мизеитз какеп
Ліе §апге 2еіі, уоп 1870 ап, ипкеЛескГ Ла^езГапЛеп ипЛ ЪекпЛеп
зіск Лакег іп еіпет ХизіапЛе, Лег зіе ѵОІ1і§ ип^ееі&пеГ Гйг еіпе
Везскгеікип^ таскГ
Біе 8№ске Лез 2оо1о§ізскеп Мизеитз Лег К а і з е г к АкаЛетіе Л. Л^ізз. лѵигЛеп ѵоп Коьехаті 1844 егкёиГеГ ипЛ какеп зіск
іп 8скгапкеп ѵоггй§ііск егкаІГеп, зо Лазз зіе тіг іеГгГ поск гиг
Везскгеікип§ Лег Каиказізскеп Нуаепе §иГе ВіепзГе ІеізГеГеп.
Іск каІГе акег еіпе зоіске Везскгеікип§ Гйг Лигскаиз пОГі§,
лѵеіі зіе ЬізіеігГ піскГ ^етаскГ тѵогЛеп ізГ. Коьехаті каГ кеіпеп
^епаиеп РипЛогГ Ліезег Ехетріаге ап§е§екеп, аиГ Леп ЕГщиеГГеп
ЪекоттГ тап пиг Лаз зГегеоГуре «Саисазиз» ги ѲезіскГ.
Баз еіпе 8Шск ізГ еіп аІГез Маппскеп, Лаз апЛеге, окпе Апдаке Лез Оезскіескіз, ізГ §апг ]ип§.
АІГез Маппскеп.
ОггипЛГагке §еГЫіск оЛег кгаип1іск-§гаи. 8скпаиге кгаип, Лег
йкгі^е Теіі Лез КорГез ѵоп Леп Аи&еп ап^еГап^еп, &гаи1іск-§е1к
тіГ еіпет гозГГагкепеп Иескеп кеі Ве^іпп Лег Макпе.
Біе Окгеп зіпЛ ап ікгет КапЛе тіГ Іап^еп угеіззііскеп Наагеп
кезеГгГ, аиззеп кгаипііск ипЛ тіГ зрагііскеп Наагеп кеЛескГ. Біе
Макпе, тѵеіске зіск 1ап§з Лет Ейск&гаГ кіпгіекГ, ізГ океп зскѵтгг.
Ѵоп Лег Кйскептакпе акѵтгГз гіекеп зіск ап Леп 8еіГеп тѵепі^е,
ипге^еітаззі^е, кгайпііск-зскѵтгге С^иегзГгеіГеп кіп, гіетііск ипзскагГ
ак&е^гепгГ ипЛ гшѵеііеп пиг Лигск Кеікеп ипге^еіткззі^ег Еіескеп
ап^еЛеиГеГ. 2шзскеп ікпеп капп тап еіпі^е ипЛеиГПске гозГкгаипе
8ГгеіГеп кетегкеп.
Біе кгаип1іск-§гаиеп Зсклѵапгкааге какеп зсктуагге 8ріГгеп.
АиГ Лег аиззегеп 8еіГе Лег Окегзскепкеі Лег НіпГегГиззе кейпЛеп
зіск еіпі^е, гіетііск кгеіГе, Липкіе Ьап§'ззГгеіГеп. АиГ Лег аиззегп 8еіГе.
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Таблица измѣренія череповъ гіенъ Передней Азіи.
ТАВЕЬЬЕ БЕК ЗСНАЕОеЬМААЗЗЕ ВЕН НЧАЕЦЕЫ ѴОШЭЕКА5Ю№.
Кавказскій
Музей.

Измѣренія череповъ.

Зоол. Музей
И. А. Н.

Пуаепа ѵиідагіз
Зсііасіеітааззе:

Зоол. Муз. И. А. В. !§ій
л'0
Н. Ъоксііагепзіз 8ат. N'1

И

Безм.

Да 46 с № 46 е № 46 б №2010 №2011
іиѵ.
Іц §
о 1 ? 1 6

№3040 № 3041 №3030 №46‘)а

О

Общая длина (отъ средины передняго края ргаетахіііагіа до
самаго выдающагося пункта затылочнаго гребня).—Тоіа11ап§е (гоп
бег МШе без ѵогбегеп Еапбез бег Ргаетахіііагіа Ыз гит Ыпінеп
Епбе бег Сгізіа заеійаііз).. 220
Основная длина—Вазііагійп^е (пасіі Непзеі) .
185
Наибольшая скуловая ширина.—«ІосііЬоцепЬгеііе
138,5
Наименьшее разстояніе между орбитами. -Кіеіпзіе Іпѣего
ІаІЬгеіІе.
43
Наименьшее разстояніе позади подглазничныхъ отростк въ
Кіеіпзіе Вгеііе іііпіег беп Ргосеззиз розіогЪіІаІез .
34
Наибольшая затылочная ширина, позади слуховыхъ отверс ІЙ,
между наиболѣе выдающимися пунктами, состоящими изъ соеди іенія о. тазіоібеі и о. іетрогаііз з. зіг. (по Гензелю). —СггОззѣе В еіІе без Ніпіегѣаиріез (пасѣ Непзеі, е).
75
Разстояніе между концами надглазничныхъ отростковъ.—IпіГегпищ? бег Зріігеп бег Ргос. розіогіЪіІаІез ѵоп еіпапбег.
72
.
Наименьшая ширина затылочной части передъ сопбуіі
6егіп§з1е Вгеііе без Нтіеіѣаиріез ѵог беп Сопбуіі .
38
Ширина морды у клыковъ (между ихъ наружными поверх¬
ностями).—Вгеііе без ОЬегкіеІегз ап беп ЕскгаЬпеп (Непзеі). : . | 50
Ширина черепа у передней наружной вершины 4 рт—В еіІе без Зскабеіз ат ѵогбегеп АиззепкОскег без оЬегеп ѵіегіеп Рі іетоіагеп.
82
Разстояніе между Виііае у Гогатіпа Іасега тебіа.—ЕпІГегп п§
бег Виііае ѵоп еіпапбег ап беп Рогатіпа Іасега тебіа цетеззе і .
18
Разстояніе между верхними внутренними краями іогат. іп •аогЬіѣаІіа.—2\ѵізс1іеп беп Гогатіпа іпігаогЪіІаІіа ат оЬегеп, іп іегеп Еапбе ^етеззеп
.
47
Ширина костнаго неба между концами зиіига раіаіо-ріе
8'оібеа.—Ьіе Іісіііе Вгеііе без Саитеп-Аиззсішіііез, цетеззеп іт
оЬегеп Еапбе бег Зиіига ра1аіо-ріегу§оібеа
26
Ширина носовыхъ костей спереди—Вгеііе бег ИазепЬе пе
ѵогп.
21,,
Длина шва между ними—Вапце бег ИазаПаЙ
41
Отъ задняго края ихъ до мѣста схожденія лобнаго и тем ннего швовъ.—Ѵот Ьіпіегеп Еапбе бегзеІЬеп Ыз гит 2изатт :ПігеіТеп бег ігопіаіеп ипб іпіеграгіеіаіеп ЕаЫ .
74
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Пуаепа ѵиідагія
ЗсНасІеІтааззе:

«г с. І№ 46
1

Отъ передняго края ргаетахіііагіа до верхняго вн
края іогат. іпігаогЬііаІе.—Ѵот Ѵопіеггапсіе бег Ргаешаі
гцш оЬсгеп іппегеп Капбе без Рогат. ІпігаогЬііаІе .
Отъ задняго края алвеолы средняго рѣзца до вырі
наго неба—Оаитепіапце (пасѣ Непзеі) ....
Отъ средины вырѣзки костнаго неба до конца ргощ
доібеиз.—Ѵоп бег Міііе без башпеп-Аиззсѣпіііез Ьіз гиг
Ргосезз. ріегу^оібеиз.
Біѣо—до передняго края Гогат. тацпит—Шо Ьіз
беггапбе без Рогат, та^пит.
Отъ задняго края іогт. раІаііпит апіегіиз до сер
рѣзки костнаго неба.—Ѵот Ніпіеггапбе без Гогатеп
апіегіиз Ьіз гиг 6аитеп-АизЬисѣіип§.
Разстояніе отъ передняго края алвеолы верхняго
задняго края б. тоіагіз у его наружнаго корня.—Ѵот V
бег Аіѵеоіе без оЬегеп Ескгаѣпез Ьіз гит Ніпіеггапбе 1і
Іе без 2аѣпез т. 1 ап бег Зіеііе бег Ьіпіегеп Аиззетѵий
Длина шва между озза раІаІіпа-Ьбпце бег Іпіеграіі
Длина о. Ьазізрѣаепоібеит по средней линіи.—Ьапс
Ьазізрѣаепоібеит іп бег Міііеіііпіе.
Длина о. Ьазіоссірііаіе.—І,йпбе без Вазіоссірііаіе .
Наименьшая ширина скуловой кости у зиіига гу§ош
рогаііз—Біе зсѣтаізіе Зіеііе без босЬЬоцепз ат оЬегеп '
Зиіига гуцотаіісо-іетроі'аііз цетеззеп
I
Длина ряда верхнихъ рѣзцовъ (у альвеолъ)—Ьап&е о
ІѴогбеггаѣпгеіѣе (ап беп Аіѵеоіеп детеззеп)
Длина верхняго клыка отъ средины передняго кра
нія до вершины.—Ьапце без оЬегеп Ескгаѣпз ѵоп бег
Ѵогбеггапбез бег Вазіз Ьіз гиг Зрііге.
Наибольшій продольный діаметръ кроны рт_3
(тгоззіег Бигсѣтеззег бег Кгопе без оЬегеп рт 2 .
»
»
»
»
рт 3
»
»
»
без рт 3 . , .
Длина верхняго хищнаго зуба.—Ьапде без оЬегеп 36
і
Ширина его спереди между внутреннею и наружное
нами.—()иегЬгеііе беззеІЬеп ѵогп.
Длина коренного зуба-Ьап§е без т
Кондилярная длина нижней челюсти.—Сопбуіагіащ;^
іегкіеіегз.
Длина нижняго ряда коренныхъ зубовъ (у альвеолы;
бег ипіегеп Васкепгаѣпгеіѣе.
Длина нижняго хищнаго зуба (у альвеолы).—Бапее с; :
Зесіогіиз (Вазіз).
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(Іег Ѵогкегзскиііет иікі аиі* кеп Ііпіегзскепкеін Ъекпкеп 8іск зсктаіе
(іипкіе (^иегзігеііеп, кіе аиГ <1еп Нпіегзскепкеіп гескі ге&еітаззі^
зіпк ипсі аиі (іег Ѵогкегзскиііет зісіі ипіетеіпапкег кгеигеп. Біе
Ейззе 8ІЛ(і §1апгепк кеІІЪгйипІіск.
Кекіе иікі Ііпіегзеіііе сіез Наізез зсішагг. Біе йкгі§е Бпіегзеііе І8к зсктиі2і& §гаи.
Хи п § е з Ехетріаг.
ОтипкіагЪе зсктиігі^-кеіі^гаи, окпе 8риг ^еІЫісЬег Рйгѣші&.
(іиегзігеііеп кипкеІЪгаип иікі ЪгаипПск-зскмтгг, зскатГег аиз§ерга§і. (іиегзігеііеп аиГ сіеп ііпіегзскепкеіп зо кіскі пеЪепеіпапкег,
казз зіе Газѣ гизатшепкіеззеп. 2шзскеп сіеп сіипкіеп Зеііепзітеііеп
§іеЪі ез еіпі&е, зсклуаск аиз&езргоскепе, гозіІагЪепе 8ігеііеп.
Біе зсішаггеп Епкзріігеп (іег Зскмтпгкааге зіпсі кашп ЪетегкЬаг. Ба (Не Каиказізскеп Ехетріаге ѵоіізіапкір; сіег ВезскгеіЪип§ Безмаеезт *) епізртескеп, зо гесіте ісіі зіе ги (іег ѵоп кіезет (Мекгіеп аиі§езіе11іеп Агі Нуаепа ѵиідагіз.
Безмаеезт каі паШтНск, аіз ег сііезеп Катеп §аЪ, піскі каган
^екаскі еіпе пеие Тіегагі ги ЬезсіігеіЬеп, зопкетп ег мтіііе еіпіаск
сіеп Борреіпашеп Нуаепа куаепа Ілш. ѵегаіеікеп, тіі сіет тап
(ііе §езігеіГіе Нуаепе аіз Ѵегітеіег еіпег пеиеп Сгаііип§ паск Шгег
АЪітеппип^ уоп сіет Сгеішз Сапіз Ьеіе^еп тиззіе,, 211 утіскет
Бвшй зіе поск тескпеіе.
Шскізкезіоіѵепі^ет $екі аиз (іег уоп Безмаеезт ^е^еѣепеп
0гі&іпа1ЪезскгеіЪип§ гиг Еѵісіепг кегѵот, (іазз зіе зісіі аиі еіпе ан¬
кете Агі Ьегіеііі, аіз (ііе, ууеісБе Ілшй ЪезсІігіеЪ. Беззмт^еп аЬет
ти88 (Ііе ѵоп егзіегет §е§еЪепе Вегеіскпшщ, паск кеп Ке&еіп токегпег Котепкіаіит, Ійг кіе Нуаепе Кіеіпазіепз ипк Тгапзкаиказіепз егкаііеп Ыеікеп. Біе Огі^іпаІЬезскгеіЪип^ Безмаеезт іаиіеі:
«Еопк ки реіа^е, аих рагііез зиретіеитез, к’ип ^гіз^'аипйіге, ѵатіё
ке Ьапкез ітапзѵетзаіез Хип Ъгип поіг; рагііез іпіётіеигез &гізез,
ехсеріё 1е кеззоиз ки сои еі ке Іа §ог^е, диі езі поіг; теткгез ке
іа соиіеиг ки сои, §гі8-іаипйігез, ѵагіёз ке капкез ігапзѵегзаіез
поігез; сгіпіёге дгізе, аѵес ^ие1^ие8 іаскез поігез, аіпзі дие 1е кез¬
зоиз сіе Іа диеие, копі Іез аиігез рагііез зопі ]аипйігез; тизеаи еі
Іасе ехіегце кез огеіііез Хип Ъгип-уіоіаіге».
Бег 8скаке1 ѵоп Нуаепа ѵиідагіз Безмаеезт іѵаг Ъіз ^еігі
піскі кезскгіекеп. Матзсніе мтг ег аиск піскі Ъекаппі, мтззлѵе&еп
аиск кіе ѵоп ікт ѵегіаззіе Везііттип&зіакеііе ійт кіе Везіі.ттип§
кег ^езігеіііеп Нуаепеп піскі кепиігкаг ізі.
*) Безмаеезт, Матшаіо^іе, р. 215 (1820 .
2

18
Маа§§е

(іег

Ьап^е

(іег Зскпаигепзрііге ЪІ8 гиг 8ск\ѵапг-

уоп

аиз^еаіорііеп Ехетріаге
зскеп М и 8 е ит8.

лѵиггеі ....
......
Ьап^е без 8ск\ѵапге8 тіі Епбкаагеп
...
ОЬгкбке ѵоп бег Вазіз без Аиззепгапбез.
. .

без

Каиказі-

№46 с. №46 а
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116 ст. 122 ст. 112 ст.
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Бег Зскабеі бег капказізскеп Нуаепе Ъебагі* ит зо текг
еіпег ^епаиегеп ВезскгеіЪипр:, аіз бег 8скабе1 уоп Нуаепа ѵиідагіз, ше епуакпі, поск йЪегкаирі піскі ЪезскгіеЪеп ізі.
Веі беп луе ііег ипіеп ап&еіикгіеп Аизтеззші^еп каЪе іск тіск,
зо уіеі ше тб&Пск, Ъетйкі тіі беп Меззип^зтеікобеп Ргоі. Матзсніез йЪегеіпгизііттеп. Іск ти88 акег кіег апійкгеп, базз еіпі^е,
уоп біезет (Мекгіеп ап^еіикгіе Мегктаіе тіг аііги зскѵтпкепб
егзсЬеіпеп; зо ъ. В. біе Біа^позе: «Біе Гогатіпа іпігаогЪііаІіа зіпб,
ат окегеп, іппегеп Капбе, ѵтііег уоп еіпапбег епііегпі аіз 48 тт.»
бет біе АпШЬезе епі&е&еп§езіеШ іуігб: «Біе Еогатіпа іпігаогЪііаИа зіпб, ат окегеп, іппегеп Капбе кбскзіепз 47 тт. уоп еіпапбег
епКеті».
Іебег Маттаіо^ шгб тіг Ъеізііттеп, базз Ъеі еіпет зо &гоззеп Еіеізскігеззег 8ск\ѵапкип§еп уоп 2—3 тт. іп беп Вскабеітааззеп піскіз Ьебеиіеп, тга1 зіе баз Кезиііаі зекг уегзскіебепег
БтзШпбе зеіп кбппеп. Бегагіі^е 8ск\уапкип^еп кбппеп зо^аг геіп
іпбіѵібиеіі зеіп. ІТпб іп бег Та! зсігѵѵапкеп біезе Мааззе аиск
туігкііск Ъеі беп 3 тіг ѵогііе^епбеп 8скабе1п каиказізскег Нуаепеп
уоп 46 Ъіз 49 тт., ^епй^еп аізо Ъеібеп АпШкезеп бег Везііттип^зІаЪеІІе РгоГ. Матзніез.
ИаШгІіск Ъіп іск ѵтіі епііегпі беп У^егі бег АгЪеіі Ргок Матзсніез кегаЪгизекеп. утпп іск аиі біезе Цп^епаш^кеііеп кішуеізе,
біе 7м уегтеібеп. Ъеі ип^епй^епбет Маіегіаіе, Раз! ипто^Пск ізі;
Матзсніез Уегбіепзі, аиі баз Уогкапбепзеіп ^ео&гаркізскег Нуаепепгаззеп кіпр:етё8ёп т каЪеп, шгб бигскаиз піскі бабигск ѵегкіеіпегі.
АИе 3 8скабе1 без Каиказізскеп Мизеитз, шіске т теіпег
ѴегШ^ипя зіекеп, декбгеп Нуаепеп ап, біе іп бег Цт^еЪипд уоп
Тійіз 1868—1870 егЪеиіеі тѵогбеп зіпб. Біе 2 8скабе1 без 2ооІо^ізскеп Мизеитз бег Каізегі. Акаб. бег \Уізз. зіаттеп аиз
бет Каиказиз ипб зіпб ѵоп Коьехаті ^езаттеИ туогбеп; ^епаиеге
Ап^аЪеп іекіеп. Ехетріаг № 46, с. (М. К.) ^екбгі еіпет ,дапг аиз^еіѵаскзепеп, аЪег поск піскі аііеп Іпбіѵібиит ап. безскіескі ипЪекаппі. Ехетріаге №№ 46, б. (с?) ипб 46, е (9) каЪеп зскоп гескі
аЪ^езскШепе 2акпе. Біе 8скпеібегакпе, іеіЬѵеізе аиск біе Ескгйкпе
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зіпсі зіагк яегЪгоскеп, тб^ііскегѵгазе лѵеіі (Ііе Тіеге іт Еап^еізеп
^еіап^еп тгогкеп ѵгагеп. АПе 3 каЪеп еіпе аиззегзі зіагк епішскеііе сгізіа за^іііаііз.
Ѵоп (іеп 8ска4еіп (Іез 2ооіо&ізскеп Мизеитз §екбгі еіпег;
№ 2010, еіпет іип^еп, посіі піскі ѵоіі епішскеііеп Ехетріаг ап,
4ег апсіеге, № 2011, еіпет аііеп 8ійск. Оезскіескі піскі ац&е&еЪеп.
НіпзісііШсіі (іег апкегеп Зскакеіеі^епійтіісккеііеп* сіегеп зіск Матесніе Ъеі (Іег Аиізіеіішщ зеіпег Агіеп Ъесііепіе шні (ііе аиз теіпег
ТаЪеііе піскі егзіскіііск 8ІП(1, капп іск М^епсіез за§;еп:
Сопсіуіі зіп(і ѵоп (іеп ргос. тазіоісіеиз сіигск еіпеп Ъесіеиіеп4еп 2шзскепгаит ^еігеппі. Ргосеззиз гу^отаіісиз (іез о. Ггопіаіе
ізі ап (іег Вазіз еіѵтз зсктаіег, аіз (іег ргос. огЪііаііз (іез о.
гу&отаіісит; (ііез ізі ап с!еп Зскасіеіп аііег Ехетріаге зіагкег аиз§ерг&§і ип(і іеіскіег т зекп.

2. Нуаепа ѵиі^агів гагийпуі виѣзр. поѵ.
Мевороіатізсііе Нуаепе.
Маіегіаі: 1 ехрі., Р, 24, I. 1904. Бпіегіапі сіез Кати, Мезороіатіеп
1е^. N. 2актш№.—Миз. 2оо1. Реігороі.

Біе тезороіатізске Нуаепе ипіегзскеісіеі зісіі ѵоп (іег ігапзкаиказізскеп, 4іе іск, те ^еза^і аіз іурізске Нуаепа ѵгйдагіз Безмаеезт апзеііе, пиг сіигск ^гбззеге Веітізскип^ ^еікег ЕагЪе, зо
4азз ікге ОггишНагЪе текг Ііеіі ^еІЪПск-Ъгаип ізі.
Біе Аиззепзеііе (іег Ехігетііаіеп ізі аиск піскі §хаи, зопсіегп
|*е1ЪПск-§гаи, тіі Ъекеиіепсіег Веітізскип^ ѵоп гозііагкеп аиі (іег
Аиззепзеііе (іег Мпіегеп ОЪегзскепкеі. Біе (іипкіе 2еіскпип& (іез
Кбгрегз ізі (ііезеіѣе, іѵіе Ъеі сіег каиказізскеп Нуаепе ипсі (ііе 8ігеііеп зіпсі еЪепіаііз ипзскагі. АиГ (іег Ніпіегзеііе Ъез Когрегз капп
тап ипсіеиіііске гозіЪгаипе 8ігеііеп ипЪ Песке Ъетегкеп.
Кіпп ЪипкеІЪгаип. Бпіеге КОгрегзеііе зскпшігі^гаи. 8скѵгап2
тіі §иі аиз&ерга°кеп, зсИѵаггеп 8ріігеп (іег Еп(і1іааге.
Ап Ъет Ееіі, (іеззеп іск тісіі ги сііезег ВезскгеіЪип^ Ъбсііепіе,
егкіеіі іск іоі^епсіе Мааззе:
Бап^е ѵоп сіег Вскпаигепзрііге Ъіз гиг 8ск\ѵап2\ѵигге1 . 121 ст.
Бап^е сіез 8ск\ѵапгез тіі Епсікаагеп.42 »
Бап^е сіег Епсікааге.
.13,5
»
Окгкбке ѵоп бег Вазіз (іез Аиззепгапсіез.. 12,5 »

Бег 8 с к а (і е 1 сііезег Нуаепе ипіегзскеісіеі зіск тегкііск ѵоп
4ет сіег капказізскеп зскоп Ъасіигск, сіазз ег Ъесіеиіепсі зсктаіег
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із>1; (Пев ізі айв ІоІ^епПег ТаЪеІІе §и1 егзісЬШск, т сіег 8скаНеІ
уоп §1еіскег Вавііагіап^е ЪепиШ віпП.
Тгапвкаиказіеп.

Вавііагіап^е.
Вгеііе ап сіеп «ТоскЪо^еп.
Вгеііе Пев ОЬегкіеХегв ап Пеп Ескгакпеп
8скаНе1ЪгеВе ап Пеп КеіввгаЬпеп . . .

200
158
56
89

200
58
90

200
162
55
88

Тгэпв- Мёвокав- роХаріеп. тіеп.
200
162
57
90

200
154
51
78

АпПеге Еі&епШтІісккеііеп зіпсі айв Пег МааввІаЪеІІе егвісЫ;Иск. Баз тіг ѵогІіе&епПе Ехетріаг іві еіп епуасквепев ЛѴеіЪскеп
тН вскоп еідѵав аЪ&евскІііГепеп 2акпеп, аѣег тіі поск вісМЬагег
Тетрогаіпакк Ев шігПе ат 24 I. 1904 уоп Неггп N. Яактоху
ат БпіегІаиГе Пев Кагші іп Регвівск-Мевороіатіеп егІе^В
Іск Ъепеппе Піе пеие ІМегагі т Екгеп ипвгев КеівепПеп.

3. Нуаепа ЪоксЪагепвів вр. поѵ.
Воксііагівсііе Нуаѳпе.
Маіегіаі: Сгеві. Ваі^, ^еп. іпс., ^евопПеИ аиХ^евХеШ, ОвХ-Вокскага, СгеЪіг§-е. 1е^. Бг. Вескее. Мив. 2оо1. Реігороі.
.... Наги: Л1® 3040—8скаПе1.
№ 2566. Огеві. Ва1§-, ^еп. іпс., іп Пег ^говвеп Нуаепеп-Ѳгирре
і аиввегвіе гит Репвіег, ап^еіаііеп уоп еіпег апПегеп Нуаепе). Вокскага, 1886, 1е^. Бг. Ве&еь. Мив. 2оо1. РеИороІ.
.... Наги: № 3030—8скаНе1.
№ 3041. 8скаНе1, ^еп. іпс. (оііпе Реіі). Ові-Вокскага, БеЪіг^е.
1е^. Бг. Ке&еь. Мив. 2оо1. Реігороі.

Біеве Нуаепе акпеВ зекг Пег ігапвкаврівскеп (Нуаепа Ыікіегѵісгі Затішш), ипХегзскеіПеХ вісЬ. аѣег Пигсіі еіпе кеііе, §е1Ыіск§гаие БгипПГагЪе, еіпе вШгкеге Епішск1ип& Пег Нипкіеп КОгреггеіскпип^ ипП Пигсіі Пипкіеге Маіте ипП 8ск\уапг.
Бег 8скаНе1 Піевег Нуаепе іві іт ОгевіскШеіІ ЪгеВег аів Ъеі
Н. ѵиідагіз Бевмлкевт, аѣег всіітаіег аів Ьеі Н. Ыікіетсгі 8ат.
2иг ВевскгеПшп^ Піевег пеиеп АН Піепіеп пііг 2 аив^евІорВе
Ехетріаге ипП 3 ЗскаНеІ, Піе уоп Бг. Кеоеь іп Вокскага егЪеиѣек
іѵигПеп ипП віск ]еШ іт 2оо1о§івскеп Мивеит Пег К а і в Ак. П.
\Ѵі88. ЪейпПеп.
ѲгипПіагЪе Пег ОЪегвеВе кеІІ-ЪгаипПск-^гаи. 8ск\ѵагге Когреггеіскпип^ векг вскагГ аив^ергй^Х. Кйскептакпе ипП Зсклѵапг
ПипкеІЪгаип тВ еіпег Веітівскип^ ѵоп всПѵѵагг.
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Зеііепзігеііеп, са 8—9, сіісЪі пеѣепеіпапіег, сііе Ъіпіегзіеп (іатоп Газі зсЪтагг.
Уот Наскеп ап§еіап§еп Ъів гит Епсіе сіез Зсариіаг&еЪіеіез
.:гіеЪеп 8іс1і ги ЪеЫеп 8еііеп сіег Вйскепііпіе 2 КеШеп уоп іап&іісЬеп, зсЪтаггеп Еіескеп Ъіп. Веіт ійп&егеп 8ійск зіші 8Іе зсЪ\ѵасЪег
гаиз&ергй&і, ѣеі (іеп каиказізсЪеп Нуаепеп аЪег Газ! ^агпісЪі ги
Ъетегкеп. Кіпп Ъгаип. ЕГпіегзеііе сіез Наізез Ъг аипПсЪ-зсЪтагг.
2еісЬпип§ аиГ (іеп Веіпеп зеЪг зсЪагГ аиз&ерг&^. Рііззе сіипкеіЪгаип. Ипіегзеііе 8сЗжіи1гі§-§гаи тіі шпіеиіІісЪеп Ъгаипеп Еіескеп.
Вег 8 с Ъ й сіе 1 (ііезег Нуаепе і&ззі зісЪ (ІигсЪ ипіеп іоі^епсіе
Меззип^еп сЪагакіегізіегеп. УУіе (іагаиз егзісЪііісЪ, ізі сіег Ве.зісЪізіеіі Ъгеііег аіз Ъеі сіег каиказізсЪеп Нуаепе, зсЪтаіег аЪег
аіз ѣеі сіег ігахізказрізсЬеп; еіп УегЪаІіпіз, Наз ісіі зсЪоп оЪеп ап4еиіеіе.
ВізЪег Ьекаппіез УегЪг еііип&з^еЪіеі ізі (іаз ВеЫг^зІапсі уоп
ВоксЪага.
Меввип^еп ат апв^евіорйеп Ехетріаг № 2566.
Ь.ап^е ѵоп сіег ЗсЪпапгепврііге Ъів гиг Зсігтапглѵиггеі .
Ьап^е (іев 8сЪ\ѵапгев тіі ЕпсІЪаагеп '.
. .
...

131 ст.
39
»

ОЪгЪбЪе ѵоп (іег Вавів (іев Аиввепгапсіев.12,2

»

Ьап^е (іег Ъіпіегеп ЕиввоЫе (окпе Кгаііеп).21

»

4. Нуаепа ЫІЬіетсгі врѳс. пот.
Тгапзкаврізсііе Нуаепе.
8упопуті е: Нуаепа ВіІЫетсгі. 8атсшш, Нуаепе Тгапвкавріепв; Ргігоба і ОсЪбіа 1905, № III, р^. 1—4, 2 Таі.
Маіегіаі: № 46 г) а, ^еп. іпс. Ееіі шій ВсЪабеІ; ЕГт^еЪип^еп О.
8іа(іі Ав’сЪаЪасі, АУіпіег 1904. 1е^. 8. I. Віькшлѵісг, Мив. Саисав.

Віе ат Ъеіізіеп ^еіагЪіе ипсі зсЪбпзіе Нуаепе Уопіегазіепз.
ВгипсІІагЪе бег ^апгеп ОЪегзёііе ^еІЫісЪтеізз. ОЪегІірре ^еІЪІісЪтеізз. УогбегеМе (іег 8сЪпаиге ипсі Назепгйскеп Ъг&ипіісЪ тіі
зіагкег ВеітізсЬипд зсЪтаггЪгаипег Нааге, теісЪе гшзсЪеп (іеп Аи§еп ип4 ат Ъіпіегеп Аи§ептпке1 ЪгаипіісЪ-зсЪтагге Еіескеп ЪШеп.
ОЪегзеііе без Коріез ипсі Наізез ізі сіитсЪ^ап^ ЪеіігозіЪгаип
тіі зсЪтагг теііегі.
Віе ОЪгеп зіпсі ат Уогйеггапсіе тіі ^еІЫісЪ-теіззеп Наагеп
гесЪі (ІісЪі Ъезеігі ипсі зеЪг зрагзат аиГ (іег Іппеп-ипсі Аиззепзеііе.
Кіпп (ІипкеіЪгаип, йигсЪ еіпеп Ъе11-§е1Ъ1ісЪЪгаипеп Бігеііеп ѵоп (іег
Ъг йипІісЪ-зсЪтаггеп КеЫе аЪ§езеігі.
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Еіп Теіі сіег Нааге Пег Вйскептаіте ізѣ §апг іѵеізз, (Не
МеЪггаЫ Ып^е^еп ізі іп іЬгег Нізіаіеп НаІГіе зсІпуаггЪгаип осіег геіп
зсішагг, 80 (Іазз (Не МаЪпе уоп оЪеп ^езеіт іп Газі Шгег §апгеп
Нап^е зсішагг егзсЪеіпі. Біе СтипНГагЪе сіег Нааге ізі аЪег §е1ЪНсЬ оПег 8с1шшІ2І^ѵеІ88, АиГ сіеп Зсішііегп ипП Пег Аиззепзеііе
(Іег УогПегехігетііаіеп гіеЪеп зсЬтаІе, Ъгаипзсіпуагге 8ігеіГеп, зісіі
Ніи, (Не, іп уегзсІііеНепеп Вісіііипдеп ’ у егІаиіепП, зісіі ипіегеіпапНег
зсЪпеіНеп ипсі еіпе пеігагіі^е 2еісЪпип§ ЪіІПеп.
Бапп коттеп аиГ Пеп 8еііеп Не8 КОгрегз са. 7 ипге^еітаззі§е, зеЪг кигге, гиітіеп ітг ПигсЪ. еіпеп Ріеск ап^еНеиіеіе,.
зсішагге (ЗиегзігеіГеп. АиГ Пег Аиззепзеііе сіег Іііпіегеп ОЪегзскепкеі зіпН (Не 8ігеіГеп ге^еітаззірег ипсі Ійп&ег; (Не аііеіѣіпіегзіеп
зіп(1 Ьеіі гозіЪгаип. Біе йЬгі^е Аиззепзеііе Пег Ніпіегехігетііаіеп
ізі ЪеПескі тіі киггеп, зсЪтаІеп, іп уегзсЪіеНепеп ЕісЪіип^еп зісіі
ІііпгіеЬепНеп, аЪег зісіі пісМ кгеигепНеп 8ГгеіГеп, (Не ЪгаипзсЪлуагг
ипП зсІіагГ аиз^ергаді зіпН.
УогНег-ипН НіпіегГиззе зіпП тіі ПісЪіапІіе&епПеп, ЪеІІЪгаипеп,
^ІапгепНеп Наагеп ЪеПескі.
ВгизГ ипП Ваисѣ геітѵеізз, тіі ипНеиШсЬеп, ипге&е1таз8І§еп
ЪгаипІісЪеп 8ігеіГеп ипсі Ріескеп ипіегтізсііі. Зсіпуапг туеізз, тіі
§е1Ъ1іс!іет Топ. ипП зсІшаггЪгаипеп Наагзріігеп.
Бег 8 с 1і а (і е 1 геіскпеі зісіі аиз ПигсЪ еіпе зеЪг §гоззе
ЗсЪпаигепЪгеііе. Веі Нет уоп тіг ипіегзисіііеп Ехетріаг, лѵеІсЬез
тіг ги сііезег Везс1ігеіЪип§ Ніепіе, ізі (Не ЕпіГегпипд Пег Гогатіпа
іпГгаогЪііаІіа уоп еіпапНег, ат оЪегеп, іппегеп ЕапНе §етеззеп,
55 тт.; Ъеі кеіпег сіег уоп тіг ипіегзисіііеп азіаіізсііеп Нуаепеп
коппіе ісЪ еіпе Пегагі% §гоззе 2Шег ЪеоЪасЪіеп. 2и§е§еЪеп зо&аг,
Пазз теіп ипіегзисіііез Ехетріаг еіп аііез МаппсЪеп іѵаг, зо ЪІеіЪі
ігоігНет Піезе 2іГГег еіпе §апг аиззег^етубітіісіі §гоззе.
Баз Туризехетріаг ізі еіп епуасЬзепез, аЪег пісЪі зеЪг аііез
8іиск, оЪпе Ап.даЪе Пез ОезсЫесМз; егЪеиіеі іп Пег Бт^еЪип^
Аз’сЬаЪаНз ипП тіг ги^езіеііі уоп Неггп 8. I. Віькіешс2 іт ЛУіпіег 1904. Ое^ептѵагіі^ ЪеііпПеі ез зісіі іп Пеп 8атт1ип§еп Пез
КаиказізсЪеп Мизеитз. Негг Віькіешс2 зсЪозз еіп Рааг сііезег
ЕаиЪііеге аиГ Апзііг ат РиПег (КиЪкаНаѵег) іп Пег 8сЫис1іі Н і пНо^Пг, 24 \Уегзі уоп Пег 8іаПі АзхЪаЪаН. РеЪег Ніе УегЪгеііипр; Пег Нуаепе іп Тгапзказріеп іеііі тіг Негг Віькіешс2 Гоі§епПез тіі: «БеЪегІіаирі зіпП Піе Нуаепеп пісЬі зеііеп Ъеі ипз, Пеп
Та§ йЪег уегЪег^еп зіе зісіі іп Пеп Ъіег гаЫгеісЪеп НбМеп іп Пеп
Вег^еп. ІсЪ ЪаЪе пиг еіптаі ^аЬгепП теіпез Ніегзеіпз еіпе Нуаепе
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Ъеі 8оппепаиідапд §езекп Біе еіпгі&е Меікоке іітеп Ъеігикоттеп,
І8І паскіз (іег Апзііг ат Ьикег.
\Уаз ікге УегЪгеііип& іт Тгапзказрі^еЪіеі Ъеігійі, 80 іѵеізз
іск тіі Везііттікеіі, казз 8іе кезіапкі§ зісіі аиікаіі іп (іеп 8скіискіеп: Еігйзі, НіпкочѵАг пп(1 Наиккп, зоше Тзскиіі кез Бегтак'зскеп
Вегігкз; іт аіі&етеіпеп акег, іт Кгеіз Аз’сііаЪак, пиг іп (Іеп Вег§еп. Іт Кгеіз Кгазпоѵосізк каке ісіі зіе піскі ^еіипкеп. Іт Кгеізе
Меглѵ ІіаЪе ісЬ. піскіз ѵоп Нуаепеп егіакгеп.
ОЬ^Іеіск іт Вегігк Тесізііеп тіг Лй^ег еггакііеп, (Іазз сііе
Нуаепе іп (іеп Татагізкеп^еШгеп ѵогкотті, тизз ісіі тіск
зкеріізск каги ѵегкаііеп, лѵеіі посіі кеіп Мепзсіі зіе егіе^і каі ип(І
сііе ккрег Іеіскі еіпеп сіег когі зеііг гакігеіскеп ЛУоНе іиг еіпе
Нуаепе апзекеп коппіеп».

5. Нуаепа вугіаса

Матзсше.

Зугівеііе Нуаепе.
Вупопутіе Нуаепа зугіаса Матсніе, Вііг-Вег. паітТ. Егеипке 2.
Вегііп. 1900, р^. 54.

«Біе БгипкіагЬип^ ізі азск&гаи тіі лѵепі& Ъгаипііскет Топ;
(Не 8ігеііип§ аиі (іеп КОгрегзеііеп ізі зеііг шкіеиііісіі, аиі (іеп Сгііесітааззеп аѣег зіагк аиз&ерга&і. 8скіѵапгкааге патепііісіі ап сіег
8сішаі^иазіе Ъгеіі зсішаггкгаип §езріі2і. Кіпп тіі зсктѵагг^гаиеп
Наагеп. Ѵогкегіііззе кеіі^гаи, кгаипііск §еібпі; Ніпіегіиззе §таи тіі
кипкеікгаип ^етізскі.
Бег 8 с 1і а (і е 1 геіскпеі зісіі аиз Нигсіі: Епііегпип^ (іег Еогатіпа іпігаогкііаііа текг аіз 48 тт.; ргосеззиз гу^отаіісиз Нез о.
ігопіаіе ізі ѵіеі зсіітаіег аіз сіег ргос. огѣііаііз Нез о. гу^отаіісит,
ипсі поск еіпі§е апкеге Мегктаіе (з. Матзсше 1. с. р§. 57).
Баз Туризехетріаг зіатті аиз Апііоскіа, Кйзіеп^еЪіеі ѵоп
8 у г і е п.

6. Нуаепа Ьуаепа Ьиш.
Іпсіівеііе Нуаепе.
Вупопутіе:

Сапіз

Нуаепа Ьішшшб,
р^. 40, № 3.

Вуві. Каі. X. 1758, Вк. 1,

Нуаепа зігіаіа, Яшмеемаи, Бео^г. Бевск. к. Мепвскеп и. к. аіі^ет.
ѵегкгеіі. ѵіегіивві^еп Ткіеге (1778) И, р^. 266.
з>
Вьутн, Саіаіо^ие оі іке таттаііа іп іке Мив. Авіаі.,
»
Вое. (1863) р^. 44.
зВьаееоеб, Тке Іаипа оі Вгіі. Іпкіа еіе Маттаііа
(1888), р^. 132.
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Шіе ѵоп Ьіше §е$ёЪ&пе ВезскгеіЬип^ Іаиѣеі; Гоі^епсіегтааззеп:
«Сашіа аппиііз пі&гісапІіЪиз уегГісіііаІа; с гига аппиііз пі&гіз ѵагіе&аіа. 8ігіае согрогіз Гизсае аиГ пі&гае Ггапзѵегзаіез, а сіогзо а(і
ѵепігет сіисіае». ѴРокпогІ;: Іікііе п.
Бакег іііизз тап Гйг (ііе ГурізсЬе ^езігеіГіе Нуаепе (Ііе іпсіівсііе
апзеіт.
Біе уоп Зснкевек аиГ ТаГеІ ХСѴІ зеіпез Ъекаппіеп \Хегкез
йѣег (Ііе Вйи&еГіеге де§:еЪепе АЪЪШищ* ізГ тіі іег ВезскгеіЪип^
Бішгёз ^апг Мепіізсіі.
Айз (іег оЪеп ап^еГйЬгіеп киггеп Біа^позе Ілшгёз §еМ Ьегуог,
(іазз (ііе іікіізсііе Нуаепе зісіі уоп сіеп апсіегеп ^езігеіГГеп Нуаепеп
ЪаирізасЫісіі сіигсіі (ііе Кіп§еіип& (Іез Зсішапгез ипГегзсЬеМеГ.
Біе ВезсЪгеіЪип^еп зраіегег Аиіогеп Гга&еп іеііег піскГз теЬг
ги (ііезег ІлшЕЗсЬеп ВезсіігеіЪищ* Ъеі. Вьахрокп 2. В. (1. с.) еі4тѵаііпк піскГ таі (ііезе Везоп(іег1іеіі. 8еіпе §:аіі2е ВезсіігеіЪип§: (іег
НаагГагЪе Іаиіеі: «Соіоиг. Бігіу §:геу, \уШі пагголу ігапзуегзе
іалупу ог Ыаскізіі зігірез оп Ше Ъосіу апсі іе^з».
Хасіі (іеп Ап^аЪеп сіеззеіѣеп Аиіогз ізі (ііезе Нуаепе аиГ (іег
ап2еп 1ііп(іо8іапі8с1іеп НаіЪіпзеі уегЪгеііеі; іп (іеп
\\Такіегп І8І зіе зеііеп, Ъеу^окпГ (іа§е§:еп гаЫгеісіі оіТепе, зіеіпі^е
Не^епсіеп. 8іе ізі зекг ^етеіп іп Сепігаі-ип(і ИогсБуезГикИеп. Іт
ипіегеп Веп^аіеп ізі зіе зеііеп шкі котті лѵесіег аиГ Сеуіоп, посЬ
ОзШсііег (іез Ъеп^аіізсііеп МеегЪизепз уог.

Біе уег^іеісііепіеп Зскасіеітааззе сіег егзіеп 4 Ыег ЬезргосЬепеп Нуаепепагіеп зіпН аиз ЪеШе$епс1еп, 2туеізргасЫ§еп. ТаЪеІіеп
ги егзекеп.

КАВКАЗСКАЯ САЛАМАНДРА.
Заіашапйга саисазіа

1) (\Ѵа<;а).

Доктора Августа КНОБЛАУХА
Старшаго врача городской больницы
въ Франкфуртѣ на-Майнѣ.
(Съ одной таблицей въ краскахъ и 4 рисунками въ текстѣ 2).

Около тридцати лѣтъ тому назадъ Млокосевичъ открылъ въ
горахъ К а х е т і и своеобразную длиннохвостую Кавказскую вы¬
сокогорную саламандру [2] 3), которую ЛѴаоа описалъ въ 1876 го¬
ду по двумъ экземплярамъ доставленнымъ ему Млокосевичемъ,
подъ названіемъ «Ехаегеіт Саисазісиз» 4 5). Съ того времени и до
осени 1904 года, эта интересная саламандра была извѣстна евро¬
пейскимъ музеямъ лишь въ сравнительно немногихъ экземплярахъ^
сохраненныхъ въ спирту %
Нашъ Зенкенбергскій Музей имѣетъ этотъ рѣдкій видъ въ
немногихъ экземплярахъ: одна взрослая самка съ перевала у
*) Саисазіа, а не Саисазіса, какъ пишутъ всѣ авторы, кромѣ ВОттедак’а. Форма саисазіса неправильна и не встрѣчается у древнихъ писате¬
лей. Форма саисазіа, наоборотъ, встрѣчается часто, не только у В ирги л іи въ «Стеог^іса» II, 440 (сірвае Саисавіо вѣегііев іп ѵегіісе зііѵае »....) и «Висоіісаеі 6, 42 («Саисавіавцие герегѣ ѵоіисгев ѣигѣишцие Рготеѣііеі*), у
Проперція II, 1, 69 и III, 20, 14) и у Овидія («Агв атаѣогіа» III, 195) но
встрѣчается нѣсколько разъ и у Плинія, который упоминаетъ часто «рогѣае
Саисавіае», («Хаѣигаіів Нівѣогіа» I, 6, 12; УІ, 30, 11) гдѣ и приводитъ
ихъ описаніе, далѣе также VI, 31 и VI, 40.
Наконецъ Помпоній Мела, писатель географъ І-го вѣка по Р. X. гово¬
ритъ въ своей «Сѣого^гаріііа» о «Саисавіі топѣев» и называетъ горцевъ
«Саисавіі».
2) Эта статья печатается одновременно на нѣмецкомъ языкѣ въ „ВегісМе йег 8епскепЪег в ск еп Nаѣнгі’огвскепйеп (хеввИвскаП іп Ргапкіигі а. М. 1905 в. 88. ТаМ У.
3) Цифры въ скобкахъ [ ]— означаютъ ссылки на списокъ литературы,
приложенный въ концѣ статьи.
4) Изъ описанныхъ и изображенныхъ имъ экземпляровъ, "ѴѴаоа пере¬
далъ одинъ въ Живее й’Нівѣоіге Хаѣигеііе въ Парижѣ, другой въ Зоологи¬
ческій Музей въ Варшавѣ.
5) Музеи въ Франкфуртѣ н/М., Лондонѣ, Магдебургѣ, Москвѣ, Пари¬
жѣ С -Петербургѣ, Вѣнѣ и Варшавѣ.
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Абастумана 6), подаренная въ 1886 году инженеромъ К. Кевъ Мюнхенѣ,, и взрослый самецъ, двѣ самки и два моло¬
дыхъ экземпляра изъ окрестностей Боржома, подаренные г. Радде
въ Тифлисѣ въ 1892 и 1894 годахъ 7).
Наконецъ одинъ полувзрослый экземпляръ, найденный до кторомъ Ѵаьеш’ш'омъ 24 августа 1890 года при спускѣ изъ Кеды
въ Батумъ во время снаряженной ЗенкенберТскимъ Обществомъ
Естествознанія экспедиціи на Кавказъ, [5, 6], былъ переданъ въ
1891 г. Британскому музею и былъ первымъ экземпляромъ этого
вида, полученнымъ въ Лондонѣ.
Неоднократныя попытки переслать живыхъ кавказскихъ са¬
ламандръ въ Европу оканчивались неудачею, вслѣдствіе трудности
перевозки этихъ нѣжныхъ животныхъ; напримѣръ, нѣсколько пре¬
восходныхъ экземпляровъ, которые нѣсколько лѣтъ тому назадъ
г. Кенигъ въ Тифлисѣ хотѣлъ по порученію Г, И. Радде пере¬
слать въ Магдебургъ доктору Вольтерсторфу, не доѣхали живыми
и до Тифлиса [9] 8).
При такомъ положеніи дѣла, казалось, трудно было надѣять¬
ся перевезти живымъ въ Европу это интересное животное, образъ
жизни и способъ размноженія котораго были совершенно неизвѣстны.
Несмотря на это я сдѣлалъ прошлымъ лѣтомъ новую попытку и, бла¬
годаря любезности Директора Кавказскаго Музея А. Н. Казнакова
при внимательной и умѣлой упаковкѣ животныхъ, мнѣ, наконецъ, уда¬
лось получить семь живыхъ кавказскихъ саламандръ.
Несмотря на жаркую погоду, во второй половинѣ августа
прошлаго года, нѣжныя животныя почти всѣ выдержали двухне¬
дѣльное путешествіе изъ Тифлиса въ Франкфуртъ въ небольшомъ
(16x14X11 сайт.) деревянномъ ящикѣ со многими отверстіями
въ крышкѣ и днѣ, нетуго наполненномъ влажнымъ свѣжимъ мо¬
хомъ. Лишь одинъ (восьмой) экземпляръ умеръ въ дорогѣ; онъ
ьеаііх

6) См Воеттскек: <Ка1а1о§- бег Ваігасіііег—Ваттішщ іт Мпзешп бег ЗепскепЬег^ізсІіеп NаНпТогвсЬепйеп СгезеШскаК іп ІГапкІшѣ
ат Маіп», 1892 8. 53.
7) См. Вегіскі бег ЗепскепЬег^іскеп NаНнТогзскепбеп СгезеіізскаК. Тгапкішѣ а/М. 1893 8. XXX; (одинъ изъ полученныхъ тогда четырехъ
экземпляровъ посланъ въ обмѣнъ г. Бедрягѣ въ августѣ 1893 г.); іЪіб, 1894,
8. XXXII.

8) УѴоътеезтокее: «Біе ^ео^гарМзске ѴегЪгеіішщ бег аІИѵеШісііеп Іігойеіеп». Ѵегкашіішх^еп без V. Іпіегпаііопаіеп 2оо1о^еп-Коп^геззез 2и Вегііп, 1901, 8. 588.
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до такой степени высохъ, что анатомировать его было невозможно
и не стоило даже сохранять его для музея.
Всѣ эти экземпляры были добыты г. Казнаковымъ 21 авгу¬
ста 1904 г. между 10 и 11 час. утра на горѣ Ломис-мта въ
.С у райскомъ хребтѣ, въ окрестностяхъ Боржома,, на высотѣ
отъ 2100 до 2200 метр, надъ уров. моря.
Саламандры были найдены группами по четыре штуки въ
двухъ довольно удаленныхъ одно отъ другого мѣстахъ, подъ гни¬
лыми пнями около ключа, на границѣ лѣса и альпійскихъ луговъ.
Мѣсто было очень сырое, такъ что животныя находились, такъ ска¬
зать, на половину въ водѣ.
Въ противоположность приведеннымъ точнымъ даннымъ объ
условіяхъ, въ которыхъ животныя были теперь найдены, \Уаоа огра¬
ничился лишь краткимъ указаніемъ, что добытые имъ экземпляры
найдены въ самыхъ высокихъ областяхъ Кавказа,
«ап йеззиз бе Іа Іітііе без Ъоіз, бап8 іа гбпе без ^гатіпёез»; это
повело къ предположенію, что кавказская саламандра доходитъ
до снѣговой линіи, которая на южномъ склонѣ Кавказскаго хреб¬
та поднимается съ запада на востокъ съ 2925 до 3670 метр., а
на сѣверномъ склонѣ лежитъ еще на 300—450 м. выше.
Никакихъ точныхъ указаній на нахожденіе саламандры на
столь значительныхъ высотахъ еще не имѣется; самымъ высокимъ
мѣстонахожденіемъ остаются, вѣроятно, пока Карчхальскія
горы (2800 м.—экземпляръ хранящійся въ придворномъ Есте¬
ственно-Историческомъ музеѣ въ Вѣнѣ).
По письменному сообщенію г. Кенига доктору Вольтерсторфу [9], мѣстонахожденіе саламандры ограничено высотою около 2000
м. и болѣе (7000 фут.); обитаетъ она здѣсь (г. Ломис-мта около
Боржома) подъ камнями и въ старыхъ пняхъ въ хвойной чащѣ.
Уаьехтш [5] описываетъ подробности находки имъ экзем¬
пляра, находящагося въ Британскомъ музеѣ и пойманнаго имъ
между Кеды и Махумцети, слѣдующими словами: «Но¬
чью пошелъ, наконецъ, столь долго жданный дождь, ввидѣ силь¬
наго ливня. На утро съ мокрыхъ листьевъ деревьевъ еще падали
многочисленныя капли на роскошныя заросли папоротниковъ и
горные ручейки были переполнены водою. Здѣсь я поймалъ малень¬
кій экземпляръ Ваіатапсіга саисазіса, которую мнѣ такъ давно хо¬
тѣлось найти. Слизняки также, наконецъ, рѣшились показаться».
Отсюда слѣдуетъ, что вблизи моря въ болѣе влажномъ кли¬
матѣ Кавказская саламандра спускается до высоты
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506 метр., если только пойманный Валентиномъ экземп¬
не попалъ сюда случайно; онъ могъ, напримѣръ быть сне¬
горнымъ потокомъ съ сосѣднихъ высотъ, достигающихъ
м., можетъ быть даже въ личиночномъ состояніи.
Точный данныя, сообщенныя мнѣ Казнаковымъ относитель¬
но условій, въ которыхъ онъ нашелъ саламандръ, были мнѣ очень
полезны1 прй устройствѣ помѣщенія для содержанія ихъ въ неволѣ.
Для этой цѣли былъ построенъ влажный террарій (Акватеррарій)
со стеклянными стѣнками въ 53 сант. длины, 33 сайт, ширины и
30 сант. высоты9), покрытый стеклянной пластинкой, чтобы со¬
хранить въ немъ необходимую влажность и одновременно чтобы
предупредить бѣгство юркихъ животныхъ.
Приблизительно одна треть помѣщенія была отведена подъ
акваріумъ, безъ водяйыхъ растеній, въ которомъ вода стояла на
высотѣ 3 до 4 сант., и на дно котораго былъ положенъ тонкій слой
мелкаго гравія.
Остальное пространство было занято терраріемъ, выложен¬
нымъ на половину камнями, на половину землей, прикрытой сло¬
емъ моха (Зркадпит) и въ которой было посажено нѣсколько ку¬
стиковъ Сагех и Сурегт.
Въ этомъ сыромъ терраріи, стоящемъ въ свѣтломъ помѣще¬
ніи, но защищенномъ отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ
лучей, удалось пріучить кавказскихъ саламандръ къ жизни въ не¬
волѣ и вполнѣ ихъ акклиматизировать, несмотря на то, что онѣ въ
началѣ были необыкновенно дики и боязливы.
Описанія Кавказской саламандры, приводимыя у \Уаоа [1]
Воіпепоее’а (2) и Воеттоек’а (3), сдѣланы по сохраненнымъ въ
спирту экземплярамъ и исключительно по самкамъ; самецъ опи¬
санъ въ первый разъ въ 1896 году Никольскимъ [7] и Воіпепоее’омъ (8).
Э т о—н е о бы к я о в ея но стройное и длиннохвостое
животное, общій ѣаЪіІиз котораго напоминаетъ
ящерицу. Голова довольно плоская, длина ея нѣсколько больше
нежели ширина; наибольшая ширина головы приходится на линію,
соединяющую задніе края глазъ.
9) Такимъ образомъ на каждый экземпляръ приходится площадь въ

250 кв. сант., изъ которыхъ 3Д суши и 4Д воды. См. Каммееее: «ВеКга^
гиг Егкеппіпізз бег Ѵег\ѵапйІ8СІіаК8ѵег1іа11пІ88е ѵоп 8аІатапйга аіга
шій тасиіоза», въ Агсіііѵ Іііг Епілѵіскіші^зтесііапік йег Ог^апізтеп,
ХУ И. Вапй 1904, ІІ&. 179.
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Морда закругленная; ноздри расположены приблизительно по¬
срединѣ линіи, соединяющей конецъ морды съ переднимъ краемъ
глаза. Большіе глаза поставлены по бокамъ головы и совершенно
на выкатѣ. Языкъ овальный, почти яйцевидный; онъ покрываетъ
приблизительно все дно ротовой полости и свободенъ только по
бокамъ.
Расположеніе небныхъ зубовъ видно изъ прилагаемаго ри¬
сунка заимствованнаго изъ работы Воілда&ЕК [8]. Туловище тон¬
кое и вытянутое, приблизительно въ 4А/2 раза длиннѣе головы.
Отъ верхнихъ краевъ глазной орбиты, вдоль средины шеи идутъ
два сходящихся очень тонкихъ валика, образующіе на задней ча¬
сти головы плоское углубленіе ввидѣ открытаго спереди V. Отъ
задней вершины этого треугольника тянется вдоль спины до осно¬
ванія хвоста узкій желобокъ, на который впервые обратилъ
вниманіе Воеттоек [6]. Этотъ продольный желобокъ немного глуб¬
же между лопатками, тогда какъ въ области таза онъ становит¬
ся замѣтно шире. На верхней части туловища расположены съ
каждой стороны 12 или 13 межреберныхъ желобковъ. Хвостъ зна¬
чительно длиннѣе головы и туловища вмѣстѣ взятыхъ и длина его
у экземпляровъ съ приблизительно одинаковой длиной головы и
тѣла варіируетъ въ значительныхъ предѣлахъ, отъ 10 до 20 мил¬
лиметровъ.

Основаніе черепа снизу.
Увел. 3Д.

Хвостъ у основанія въ разрѣзѣ почти совсѣмъ круглый, но
уже въ цервой четверти своей длины становится сплющеннымъ съ
боковъ и къ концу совсѣмъ заостренъ. У единичныхъ экземпля¬
ровъ, въ большемъ или меньшемъ разстояніи отъ конца,, хвостъ
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становится сразу тоньше, очевидно какъ послѣдствіе отростанія
новаго кончика послѣ поврежденія. Сравнительно большую разни¬
цу въ длинѣ хвоста у различныхъ индивидуумовъ слѣдуетъ, вѣро¬
ятно, приписать той же причинѣ 10).
Конечности тонкія; на переднихъ—по четыре, на заднихъ по
пяти пальцевъ и); они очень нѣжны, слегка сплюснуты, безъ за¬
мѣтныхъ перепонокъ. На переднихъ конечностяхъ, по точнымъ из¬
мѣреніямъ Никольскаго [7] третій палецъ является самымъ длин¬
нымъ; за нимъ по длинѣ слѣдуютъ: второй, четвертый и первый
пальцы. На заднихъ ногахъ, третій и четвертый пальцы почти
одинаковой длины, тогда какъ пятый стоитъ по своей длинѣ меж¬
ду первымъ и вторымъ. По Никольскому [ 7] передняя и задняя
конечности, будучи приложены къ тѣлу, соприкасаются пальцами
лишь у самцовъ; у самокъ же онѣ не достаютъ другъ друга.
Бородавки въ области сагриз’а и Іагзиз’а обозначены неясно.
Кожа гладкая и блестящая; только на спинѣ замѣтна мелкая
зернистость.
Глоточная складка очень ясно выражена и особенно глубока
по обѣимъ сторонамъ. Паротиды у живыхъ саламандръ не такъ яс-

10) Различіе въ длинѣ хвоста особенно замѣтно у двухъ экземпляровъ,
изображенныхъ Радде [10]; при одинаковой, приблизительно, длинѣ головы и
тѣла обоихъ животныхъ, длина хвоста самца равняется около 100 милл., у
самки же лишь около 75. Кромѣ того, у самца хвостъ заостренъ, тогда какъ
у самки онъ притупленъ. Здѣсь, однако, вопросъ не въ половомъ признакѣ
(изображенный у ДУаоа [1] самецъ имѣетъ совершенно ясно заостренный
хвостъ); вѣрнѣе всего это также результатъ вторичнаго отростанія хвоста
послѣ поломки. Это явленіе, повидимому, часто повторяется у Кавказской са¬
ламандры. Изъ 18-ти спиртовыхъ экземпляровъ Вѣнскаго Естественно-Исто¬
рическаго Музея четыре имѣютъ неполные хвосты, изъ моихъ 7-ми живыхъ
экземпляровъ—два. Это напоминаетъ СЫодІозза Іизііапіса Вое., у которой
хвостъ очень легко отламывается и которая, будучи поймана и пытаясь вы¬
рваться изъ рукъ, сбрасываетъ его рефлекторнымъ путемъ, какъ мы это ви¬
димъ у ящерицъ. (ВебкіаСгА. «Біе ЬигсЫжта Еигораз. II. ВсЪлѵапгІигсѣе», Мозкаи, 1897, р. 96).
11) Описаніе и изображеніе приведенныя ДУаоа [I] относятся къ
экземпляру съ шестью пальцами на заднихъ ногахъ. Вопросъ о томъ, состав¬
ляетъ ли это случайное видоизмѣненіе или же характерный половой при¬
знакъ самки, ДУа&а оставилъ открытымъ. Теперь несомнѣнно, что онъ имѣлъ
дѣло съ явленіемъ уродливости; по свѣдѣніямъ, полученнымъ мною изъ наи¬
болѣе значительныхъ музеевъ, я убѣдился, что ни одинъ экземпляръ съ ше¬
стью пальцами, кромѣ упомянутаго, еще не извѣстенъ.
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но замѣтны, какъ у спиртовыхъ экземпляровъ; онѣ узко эллипти¬
ческой формы, у задняго конца нѣсколько шире, чѣмъ спереди.
Поры на нихъ незамѣтны.
По сторонамъ у конца морды тянутся назадъ кривой линіей
черезъ задній конецъ верхняго вѣка многочисленныя точечныя ям¬
ки, которыя, какъ кажется, расположены въ два или три ряда.
(На спиртовыхъ экземплярахъ Зенкенбергскаго Музея онѣ не раз¬
личимы).
Основной цвѣтъ саламандры на верхней поверхности
блестяще-черный. По обѣимъ сторонамъ головы надъ вѣками
имѣются одно или два совсѣмъ мелкихъ кругловатыхъ пятныш¬
ка оранжеваго цвѣта, между глазами и вдоль по мордѣ оди¬
ночныя оранжево-желтыя точки, и на ушныхъ железахъ съ каж¬
дой стороны нѣсколько большія удлиненно-овальныя пятнышки такого-же цвѣта
На спинѣ многочисленныя маленькія круглыя или овальныя
оранжево-желтыя пятна, отчасти неравномѣрно сливающіяся въ
разной длины полоски; въ общемъ эти пятна всегда группируются
въ два продольные ряда, сходящіеся у основанія хвоста.
На верхней поверхности хвоста многочисленныя маленькія
круглыя пятна образуютъ обыкновенно одинъ продольный рядъ; у
отдѣльныхъ экземпляровъ онѣ сливаются въ области основанія
хвоста въ красивыя подковообразныя пятна.
На бокахъ туловища и по сторонамъ хвоста большею частью
встрѣчаются лишь немногочисленныя мелкія матово-желтыя пят¬
нышки.
' Л
На верхней поверхности конечностей одиночныя оранжево¬
желтыя пятнышки имѣются лишь на бедрахъ и, какъ исключеніе,
также на основаніи пальцевъ и на самихъ пальцахъ.
Характерныя большія пятна на верхней части конечностей,
которыя постоянно встрѣчаются у типичной огненной саламандры
Заіатапсіга тасиіоза Ьаш. и у ея варіететовъ тоііегі Вебк.,
аідгга Вебк. и сагсіса 8аѵу, у кавказской саламандры, невидимо¬
му, отсутствуютъ.
На нижней поверхности тѣла основной цвѣтъ нѣсколько бо¬
лѣе матово-черный, по которому разбросаны желтовато-бѣлыя пят¬
нышки, болѣе крупныя и многочисленныя на горлѣ и почти точеч¬
ныя на брюхѣ и хвостѣ.
У нѣкоторыхъ экземпляровъ нижняя сторона не имѣетъ во¬
все. пятенъ.

32
Нижняя поверхность ногъ и пальцевъ одноцвѣтная, матово¬
черная*
У спиртовыхъ экземпляровъ пятна, повидимому, очень скоро
блѣднѣютъ. Яркій оранжево-желтый цвѣтъ пятенъ на верхней сто¬
ронѣ тѣла становится зеленовато-желтымъ, матово-желтыя и жел¬
товато-бѣлыя пятнышки на бокахъ и нижней сторонѣ переходятъ
въ сѣроватыя; блестящій черный фонъ принимаетъ коричневатый
или свинцово-сѣрый оттѣнокъ и почти уже не отличается отъ ниж¬
ней поверхности тѣла.
По даннымъ ВоиьЕШхЕЕ [8] легкія 8аІ. саисазіа развиты
также какъ и у огненной саламандры. Черепъ ея является совер¬
шенно типичнымъ для рода Заіатапсіга; позвоночный столбъ со¬
стоитъ изъ 17 предхвостныхъ и 53 хвостовыхъ позвонковъ, тог¬
да какъ у 8аІ. тасиіоза ихъ 16 предхвостныхъ и 25—26 хвосто¬
выхъ.
Самцовъ съ перваго взгляда.можно отличить
по особому признаку: на спинной поверхности,
около основанія хвоста, немного ближе къ хвост у,
чѣмъ къ концу спинного желобка и какъ разъ
надъ
задн е-п роходной
щелью
возвышается ма¬
ленькій слегка наклоненный впередъ остро-за¬
кругленный бугорокъ.

Хвостовой бугорокъ самца.
Увел. Ѵ/г.

Высота его равняется приблизительно діаметру глаза, а осно¬
ваніе, пожалуй, равняется половинѣ высоты.
Этотъ характерный для самца зубецъ былъ описанъ и изо¬
браженъ уже въ 1896 году Никольскимъ [7[ и Воііьешші [8], ко¬
торые, повидимому, первые имѣли возможность изслѣдовать хорошо
сохраненные экземпляры самцовъ.
Этотъ своеобразный хвостовой зубецъ самца Кавказской са-
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ламандры Никольскій несомнѣнно правильно считаетъ вторич¬
нымъ половымъ признакомъ, который играетъ важ¬
ную роль при совокуп леніи. Никольскій предполагаетъ, что
с а м к а во время копуляціи цѣпляется пальцами за этотъ бугорокъ.
Это предположеніе противорѣчитъ наблюденіямъ процесса совокуп¬
ленія у другихъ хвостатыхъ гадовъ, тага» какъ эти наблюденія по¬
казываютъ что именно самецъ обнимаетъ самку, тогда какъ по¬
слѣдняя въ началѣ принимаетъ ухаживанье самца равнодушно и
довольно часто старается освободиться отъ его объятій.
Воиьехоее предполагаетъ, что зубецъ помогаетъ самцу цѣп¬
ляться за самку во время спариванья («Тйіз ІиЪегсІе шау аззізі
іп сіііщйщ іо ійе Іетаіе йпгіп§* ІЬе раішщ»).
Мнѣ же кажется болѣе правдоподобнымъ предположеніе, что
хвостовой зубецъ самца представляетъ собою половой возбудитель¬
ный органъ. Мы можемъ допустить, что спариванье у Кавказской
саламандры, котораго мнѣ еще не пришлось наблюдать ни разу,
происходитъ также, какъ у нашей огненной саламандры (8аІ. тасиіоза Ьаш.) и у альпійской (8аІ. аіга Ьаце.). У обоихъ назван¬
ныхъ видовъ самецъ подползаетъ сзади къ самкѣ, просовываетъ
голову между ея задними ногами, продвигается впередъ подъ ея
брюхомъ и, наконецъ, обхватываетъ ее передними конечностя¬
ми снизу, позади ея переднихъ ногъ 12). Если спариванье проис¬
ходитъ такимъ же образомъ и у Кавказской саламандры, то хво¬
стовой бугорокъ долженъ, вслѣдствіе своего расположенія на
спинѣ самца щекотать заднепроходную щель самки, и заставить
ее открыть щель для воспринятія сѣмени; такимъ именно образомъ
дѣйствуетъ на самку Моіде (ЕиргосЫз) азрега Біюез раздраженіе
половыхъ органовъ задними конечностями самца 13).
Въ числѣ присланныхъ мнѣ
имѣется пять самцовъ и двѣ самки.

г.

Казнаковымъ

Измѣреніе описанныхъ спиртовыхъ
дующія цифры (въ миллиметрахъ):

животныхъ

экземпляровъ дало слѣ¬

”) 2еьъее: «ІІеЪег йеп Кориіаііопзакі ѵоп 8аІатапсІга тасиіоза». 2оо1о^ізс1іег Апгеі&ег, 14. Дакг^., 1891, р. 292.
13) Вебеіа&а: ІІеЪег (Ііе Ве^аіішщ Ъеі еіпі^еп ^езсіілѵапгіеп
АтрМЪіеп». 2оо1о^І8скег Апгеі^ег, 5. Іаѣг^., 1882, р. 267, у него же:
«Біе ІлігсЫжта Еигораз. II. 8сЬлѵап2Іпгс1іе», Мозкаи, 1897, р. 413.
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Измѣренія.
Общая длина.
Отъ конца морды до клоаки.
Длина головы. .....
Ширина головы.
Вышина головы.
Продольный діаметръ гла¬
за . .
.
Ширина межглазничнаго
пространства .
Длина паротидъ.
Наибольшая вышина тѣла
Наибольшая ширина тѣла
Длина хвоста отъ передн.
конца клоаки .
Вышина хвоста надъ задн.
концомъ клоаки. . . .
Ширина его тамъ же . .
Ширина середины хвоста
Вышина хвостового зубца
Длина переднихъ ногъ. .
Длина заднихъ ногъ . .
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II

Отъ точнаго измѣренія живыхъ саламандръ мнѣ пришлось
воздержаться, такъ какъ, при юркости этихъ животныхъ, оно не
могло привести къ точнымъ результатамъ. Но, насколько я могъ
убѣдиться посредствомъ измѣренія нѣкоторыхъ изъ животныхъ, по¬
ка они сидѣли въ довольно вытянутомъ положеніи на стеклянной
стѣнкѣ террарія, измѣренія ихъ хорошо сходятся съ приведенны¬
ми выше. У четырехъ измѣренныхъ такимъ образомъ экземпля¬
ровъ общая длина достигаетъ 155, 165, 176 и 190 милл.
Прекрасная хромолитографированная таблица приложенная
къ работѣ ДѴастА [1] также сдѣлана но спиртовому экземпляру.
Она изображаетъ взрослую самку представленную съ верхней сто¬
роны. Таблица Воиьехоек [8] изображающая самца съ верхней
стороны и оба фототипическіе изображенія, приведенныя Радде (10)
и исполненныя по превосходной фотографіи, точно также сдѣла¬
ны по экземплярамъ, сохраненнымъ въ спирту. На послѣдней та¬
блицѣ спинной желобокъ хорошо замѣтенъ у самца, но хвостовой
бугорокъ, также какъ на таблицѣ Вошжх&Ек’а, выступаетъ неяс¬
но. Изображеніе самца, на которомъ былъ бы наглядно представ¬
ленъ характерный для него хвостовой бугорокъ, еще не существу¬
етъ; поэтому я прилагаю къ этой работѣ таблицу въ краскахъ, на
которой Фрицъ Винтеръ мастерски изобразилъ по живымъ
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экземплярамъ самца и самку въ натуральную величи¬
ну и въ естественной позѣ.
У самки, изображенной вылѣзающей изъ воды на камень, яс¬
но можно различить ямки на мордѣ, валики на задней части го¬
ловы и спинной желобокъ; у сидящаго на мху самца хорошо вы¬
ступаетъ хвостовой бугорокъ. Третье изображеніе представляетъ
саламандру, которая осторожно лѣзетъ вверхъ по стеклянной стѣн¬
кѣ террарія; здѣсь виденъ цвѣтъ нижней стороны тѣла, одинако¬
вый у обоихъ половъ, и ясно замѣтна складка кожи на горлѣ. Чет¬
вертая саламандра сидитъ во мху и у нея видны лишь голова съ
глазами на выкатѣ и переднія ноги.
Насчетъ жизни Кавказской саламандры на свободѣ, въ ли¬
тературѣ не имѣется никакихъ указаній. Казнаковъ пишетъ мнѣ,
что о жизни этого животнаго извѣстно лишь тб, что оно ведетъ
вполнѣ ночной образъ жизни. Это сообщеніе вполнѣ сходится съ
моими наблюденіями надъ Кавказскими саламандрами
живущими въ неволѣ. Днемъ онѣ сидятъ въ темныхъ угол¬
кахъ, подъ мохомъ, между послѣднимъ и стеклянной стѣнкой тер¬
рарія или же подъ большими окруженными водой камнями.
По большей части три или четыре экземпляра лежатъ свернув¬
шись вмѣстѣ, кучкой, какъ это часто дѣлаютъ въ неволѣ огненная
и альпійская саламандры. Однако мнѣ ни разу не удалось видѣть,
чтобы мои саламандры зарывались въ самый мохъ, въ его корни
или въ болѣе рыхлую землю,, какъ это дѣлаетъ огненная саламандра,
которая внѣдряется раньше головой въ мохъ и затѣмъ поворачивает¬
ся, укладываясь на покой въ образованной такимъ образомъ норкѣ.
Въ то время какъ огненная саламандра въ неволѣ, при воз¬
можности часто находить себѣ пищу, даже лѣтомъ цѣлыми днями
и недѣлями лежитъ спрятавшись въ своемъ тѣсномъ и сыромъ по¬
мѣщеніи, мои Кавказскія саламандры все время мѣняютъ свои мѣ¬
ста. Въ сумерки и съ наступленіемъ темноты онѣ покидаютъ свои
норки и весело ползаютъ по сырому моху и еще охотнѣе по кам¬
нямъ. При этомъ онѣ часто принимаютъ своеобразныя позы; онѣ
высоко поднимаются на одной изъ переднихъ ногъ, тогда какъ дру¬
гая вытянута свободно въ воздухѣ или опирается на вѣточку, такъ
что только двѣ заднія трети туловища и хвостъ остаются на зем¬
лѣ. Раздвинутыя заднія ноги лежатъ при этомъ плоско на землѣ,
а голова высоко вытянута кверху. Иногда при этомъ одна изъ зад¬
нихъ ногъ настолько вытянута впередъ, что пальцы ея лежатъ
плоско прижатыми къ спинѣ саламандры.
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Очень часто онѣ держатся и въ самой водѣ, ловко бѣгая
подъ водой по засыпанному гравіемъ дну акварія, или же спокой¬
но лежатъ, опираясь на болѣе высокіе камешки, такъ что бблыная
часть тѣла находится въ водѣ и только высоко поднятая голова
выдается на поверхности.
Будучи посажены въ глубокую воду, гдѣ ноги ихъ не доста¬
ютъ до дна, саламандры прилагаютъ всѣ усилія, чтобы выбраться:
на поверхность; въ противоположность тяжелымъ, неловкимъ дви¬
женіямъ нашей огненной саламандры, онѣ дѣлаютъ при этомъ быс¬
трыя угревидныя движенія, извиваясь всѣмъ тѣломъ и хвостомъ,
причемъ помогаютъ ногами, быстро, разъ за разомъ, ударяя ими
въ водѣ, какъ веслами.
Очень ловко лазаютъ онѣ и по крутому берегу сухой части тер¬
рарія, и по его вертикальнымъ стекляннымъ стѣнкамъ, принимая
при этомъ такія же позы, какъ я это наблюдалъ у живущаго въ.
неволѣ итальянскаго тритона, Зреіегрез (Сіеоігііоп) /изсиз Вокар.

Саламандра сидящая на
стеклѣ, снизу.
Нат. вел.

Въ своихъ движеніяхъ на сушѣ Кавказскія саламандры про¬
являютъ гораздо больше живости и ловкости чѣмъ оба евро¬
пейскіе вида; всѣ ихъ движенія, извиваніе тонкаго тѣла и змѣе-
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видное изгибаніе хвоста, особенно при попыткахъ скрыться, жи¬
во напоминаютъ ящерицъ, особенно красивую горную ящерицу,
Ьасегіа ѵіѵірага йас<^., которая въ горахъ доходитъ до тѣхъ же
высотъ, какъ и Кавказская саламандра, также предпочитаетъ сы¬
рые луга, и которую можно довольно часто видѣть на свободѣ бѣ¬
гающей подъ водою въ лужахъ и канавахъ.
Впрочемъ мнѣ кажется, что Кавказскія саламандры при всей
быстротѣ своихъ движеній не такъ выносливы, какъ ящерицы.
Если во время бѣгства имъ не удастся сразу найти ямку во мху
или щель между камнями, куда бы онѣ могли спрятаться, или дости¬
гнуть воды, подъ которой онѣ, повидимому, считаютъ себя въ без¬
опасности, ихъ юркость скоро ослабѣваетъ и движенія постепенно
дѣлаются такими же неловкими и безпомощными, какъ и у нашей
огненной саламандры.
Тоже самое видимъ мы и у португальской СЫодІозза Іизііапіса Вое., которая изъ всѣхъ европейскихъ хвостатыхъ гадовъ
наиболѣе напоминаетъ Кавказскую саламандру. СЫодІозза, которую
у. БТзснек сравниваетъ по быстротѣ ея бѣга съ стѣнной ящери¬
цей (Ъасегіа шигаііз Ьаіш.), также легко устаетъ, и, пробѣжавъ
очень быстро и извиваясь нѣкоторое разстояніе, скоро начинаетъ
уже спокойно ползти дальше. Если же ей удастся добѣжать до во¬
ды, она быстрыми угревидными движеніями исчезаетъ въ глу¬
бинѣ» и).
При скрытномъ образѣ жизни, какой ведутъ въ неволѣ мои
саламандры и при ихъ большой пугливости, отъ которой онѣ еще
не вполнѣ избавились, мнѣ вначалѣ рѣдко приходилось наблюдать
ихъ во время ѣды.
Въ концѣ лѣта и осенью прошлаго года я сажалъ къ нимъ
въ большомъ количествѣ личинокъ жуковъ (такъ называемыхъ
мучныхъ червей) и ТепікгесІтШае, комнатныхъ мухъ, крылатыхъ и
безкрылыхъ тлей, таракановъ, маленькихъ кузнечиковъ и сверч¬
ковъ, сороконожекъ, пауковъ, мокрицъ, маленькихъ дождевыхъ чер¬
вей и слизняковъ; но лишь изрѣдка мнѣ приходилось наблюдать
какъ саламандры ѣли мучныхъ червей, сороконожекъ и земляныхъ
червей. Случайно я замѣтилъ при этомъ, что нѣкоторыя саламан¬
дры сидѣвшія въ водѣ охотились за червемъ, который ползъ по
14) У. Візнек: «Бег роіѣіщдезізсііе йсііеібепгшщіег (СЫодІозза
Іизііапіса Ваквоза сіи Восао-е) іп бег БеІап^епзсІіаіЪ. Бег 2оо1о§’ізсЬе Сгаіѣеп» XXX. Даііг^., 1885, р. 290.
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дну акваріума и какъ имъ ловко удалось поймать его между не¬
большими камнями устилавшими дно. Способъ схватыванія и про¬
глатыванія добычи совершенно такой же, какъ и у нашихъ ви¬
довъ саламандры.
Во время зимнихъ мѣсяцевъ, когда я держалъ животныхъ въ
нетопленой комнатѣ, температура которой не падала ниже 9° С.,
ихъ потребность въ ѣдѣ невидимому не уменьшалась; единствен¬
ную пищу ихъ въ то время составляли маленькіе дождевые черви
около 5 сант. длиною.
Такъ какъ мнѣ не удалось ни разу заставить своихъ сала¬
мандръ схватить положенную передъ ними пищу, мнѣ пришлось
класть возможно большее количество дождевыхъ червей въ терра¬
рій и предоставить саламандрамъ самимъ отыскивать добычу во
мху и подъ камнями. При этомъ способѣ кормленія, который ре¬
комендуетъ и БЕдряга 15), саламандры, повидимому, питались зимою
въ достаточномъ количествѣ; онѣ оставались веселыми и въ терра¬
ріи я находилъ достаточное количество экскрементовъ.
У двухъ изъ нихъ, которыхъ я получилъ съ поврежденнымъ
концомъ хвоста, регенерація его подвигалась въ теченіе зимнихъ
мѣсяцевъ вполнѣ нормально.
Съ наступленіемъ весны сьова были посажены въ акварій
маленькіе головастики (Яапа іетрогагіа И, личинки комаровъ,
а также по совѣту Казнакова (стр. 41) бокоплавы (Оаштагиз
риіех В. и О. /Іиѵіаііііз Коезеь), и водяныя мокрицы. Все это
оказалось желанной пищей для саламандръ и онѣ пожирали ее въ
большомъ количествѣ. Во время охоты за юркими бокоплавами,
саламандры стояли иногда цѣлыми минутами насторожѣ держа го¬
лову подъ водою, пока рачекъ не подплывалъ достаточно близко;
иногда онѣ осторожно ползали подъ водою, подбираясь къ сидѣв¬
шимъ на одномъ мѣстѣ бокоплавамъ, причемъ имъ удавалось лов¬
ко его поймать среди мелкихъ камешковъ.
Неуклюжія водяныя мокрицы часто дѣлались ихъ добычею,
когда вылѣзали изъ воды на камень или ползли кверху по стеклян¬
ной стѣнкѣ. Жадныя на добычу земноводныя замѣчали ихъ уже на
разстояніи отъ 18 до 20 сайт.; нѣсколько саламандръ начинали
охоту одновременно съ различныхъ сторонъ и мокрица доставалась
той изъ нихъ, которой удавалось схватить ее въ послѣдній моментъ
15) ВебеіаСгА: «Біе ІлігсМашіа Еигораз, II. Всіілѵапгіигсѣе» Мо§каи, 1897, р§;. 137.
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прыжкомъ на разстояніи отъ 2 до 3 сайт. Такимъ же образомъ про¬
исходила охота и на посаженныхъ въ террарій комнатныхъ мухъ.
Смѣна кожи моихъ саламандръ происходила въ февралѣ и
мартѣ этого года. У трехъ экземпляровъ мнѣ удалось наблюдать
лишь конецъ этого процесса.
Двѣ изъ нихъ, сидя на мху, успѣли уже стянуть съ себя ста¬
рую кожу до основанія заднихъ ногъ и стянутый кусокъ невиди¬
мому съѣли. Конецъ кожи еще не оторвавшейся отъ тѣла онѣ
держали крѣпко во рту, согнувъ свое гибкое тѣло въ дугу, такъ что
морда приходилась въ области основанія хвоста. Черезъ нѣсколько
секундъ имъ легко удалось путемъ повторнаго извиванія тѣла и
соотвѣтствующихъ сокращеній мышцъ туловища вытащить свой
длинный хвостъ изъ тонкой старой кожи, которую онѣ тутъ же
съѣли и затѣмъ нѣсколько разъ подрядъ разинули рты, какъ бы
зѣвая, какъ это имѣютъ привычку дѣлать всѣ хвостатые гады по¬
слѣ сытнаго обѣда,
У третьяго экземпляра мнѣ удалось тщательно прослѣдить
весь процессъ линьки съ самаго начала.
Послѣ того какъ саламандрѣ удалось повторнымъ зѣваніемъ
и вытягиваньемъ шеи заставить лопнуть кожу на мордѣ, она ста¬
ла просовывать голову между вѣточками мха и тереться объ нихъ,
пока не завернула всю кожу на шею; когда образовавшійся та¬
кимъ образомъ вокругъ шеи валикъ кожи сталъ захватывать за
вѣточки мха, саламандра медленно поползла впередъ и, такимъ
образомъ, постепенно освободилась вплоть до основанія переднихъ,
ногъ отъ старой слабо державшейся кожи. Не отдыхая, она осто¬
рожно вытянула изъ старой копіи сначала одну, затѣмъ другую
ногу, плотно прижимая ихъ къ бокамъ туловища. Затѣмъ, ползая
и извиваясь по мху, саламандра стянула кожу съ туловища, послѣ
чего наступилъ періодъ отдыха, во время котораго она лежала повидимому истощенная усиліями.
Черезъ нѣсколько минутъ она плотно прижала къ хвосту обѣ
заднія ноги и осторожно двигая неперемѣнно то одну изъ нихъ,
то другую, вытянула ихъ изъ старой кожи. Не схватывая кожи
ртомъ, какъ это дѣлали двѣ другія саламандры, она быстро стяну¬
ла кожу и съ хвоста.
Кожа осталась на землѣ, имѣя видъ узкаго круглаго колечка
съ отверстіемъ около одного миллиметра 1е).
16) Кожа эта сохраняется въ Зенкенбергскомъ музеѣ.
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Сброшенная кожа.
Увел. 7і*

Четвертая саламандра, когда я ее наблюдалъ, уже успѣла
снять кожу до основанія заднихъ ногъ; процессъ смѣны кожи про¬
должался у нея какъ описано выше. Немедленно послѣ линьки,
которая происходила съ начала до конца на сушѣ, саламандры
весело начинали ползать по террарію.
Снятую кожу одной изъ остальныхъ саламандръ, которой я
не наблюдалъ во время линьки, я нашелъ въ водѣ.
У только что вылинявшихъ экземпляровъ оранжево-желтыя
пятна особенно ярко выступали на темно-эмалевомъ фонѣ тѣла.

Изъ этихъ наблюденій надъ жизнью Кавказской саламандры
въ неволѣ и сравненія ихъ съ наблюденіями другихъ хвостатыхъ
гадовъ, изъ того обстоятельства, что этотъ интересный видъ до
сихъ поръ рѣдко попадалъ въ европейскіе музеи, также какъ изъ
сообщеній Ѵаьехтш’а и Казнакова (стр. 27) и письма Кенига къ
АУоьтеквтокее'у, можно вывести нѣкоторыя заключенія и относи¬
тельно жизни этого животнаго на свободѣ.
Кавказская саламандра повидимому ведетъ такой же скрыт¬
ный образъ жизни, какъ и наши европейскіе виды; втеченіе дня
она вѣроятно держится подъ гнилыми пнями, въ ямахъ, мыши¬
ныхъ норкахъ, подъ камнями, въ расшелинахъ скалъ и т. п., и
предпочитаетъ сырыя мѣста вблизи ручьевъ и ключей; надо ду¬
мать, что она покидаетъ свое убѣжище главнымъ образомъ въ
темноту и послѣ сильныхъ дождей, чтобы отыскивать себѣ пищу.
Обитаетъ она,—по крайней мѣрѣ вблизи моря, —какъ и на¬
ша саламандра, въ сырыхъ лиственныхъ лѣсахъ съ зарослями па¬
поротника на среднихъ высотахъ, а также и въ хвойныхъ лѣсахъ
въ болѣе высокой зонѣ и, подобно альпійской саламандрѣ, доходитъ
до альпійскихъ луговъ и верхней границы лѣса, подымаясь иногда
и еще выше.
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По всѣмъ вѣроятіямъ, она ведетъ общественную жизнь, какъ
и альпійская саламандра 17) встрѣчаясь группами, чаще всего но
двѣ, а иногда и до шести штукъ вмѣстѣ. Однако Кавказская са¬
ламандра нигдѣ не встрѣчается часто; наоборотъ, во всѣхъ мѣст¬
ностяхъ гдѣ она найдена, она, повидимому, довольно рѣдка 18). Сво¬
ими движеніями она мало походитъ на наши европейскіе виды, а
напоминаетъ скорѣе португальскую Сігіодіозза Іизііапіса Вое., съ
которой имѣетъ еще и то сходство, что предпочтительно держится
вблизи воды или даже въ самой водѣ.
Какъ видно изъ тщательнаго изслѣдованія содержи¬
маго желудковъ нѣсколькихъ экземпляровъ, сдѣланнаго Казнаковымъ въ февралѣ этого года,—Кавказская саламандра пита¬
ется на свободѣ приблизительно тѣмъ же, чѣмъ питаются оба евро¬
пейскіе вида. Казнаковъ нашелъ въ желудкахъ изслѣдованныхъ
имъ животныхъ несомнѣнные остатки личинокъ насѣкомыхъ (м. пр.
личинки Зіаркуііпиз зр.)} комаровъ и другихъ Віріега, маленькихъ
жуковъ, многоножекъ, пауковъ и мокрицъ (РогсеШо Ьат.); кромѣ
того—остатки бокоплавовъ (Сгаттагиз Каве.), вѣрное доказатель¬
ство того, что Кавказская саламандра и на свободѣ охотится
подъ водою.
Судя по замѣчательной быстротѣ движеній ея можно также
заключить, что въ альпійской области, гдѣ она живетъ, саламанд¬
ра ловитъ нетолько медленно ползающихъ животныхъ, которыхъ
тамъ сравнительно немного, а охотится также и за быстро дви¬
гающимися и летающими насѣкомыми (ночныя бабочки и т. п.),
ловля которыхъ требуетъ высокой подвижности, присущей яще¬
рицамъ.
Что касается до размноженія Кавказской саламандры,—
о способѣ его намъ еще ничего не извѣстно. Ни яицъ, ни личи¬
нокъ, ни совсѣмъ молодыхъ животныхъ до сихъ поръ никто не на¬
ходилъ. Самый маленькій извѣстный мнѣ экземпляръ, нахо17) Г-жа Снаиѵш разсказываетъ, что она часто находила на Уіа
Таіа въ Граубюнденѣ двѣ или нѣсколько саламандръ собранныхъ попарно
въ одномъ мѣстѣ подъ большими каменными плитами («ІІеЪег йаз Апраз8іш^8ѵегтб^еп бег Ьагѵеп ѵоп Заіатапсіга аіга>, 2еіІ8с1ігШ Гііг \ѵІ8еепзсііаШісІіе 2оо1о^іе, 29. Вапй 1877, р. 329).
18) Большинство экземпляровъ имѣющихся въ европейскихъ музеяхъ
и въ самомъ Тифлисѣ, точно также какъ и мои семь живыхъ саламандръ
найдены на горѣ Ломис-мта около Боржома и весьма вѣроятно, что поч¬
ти всѣ имѣющіеся въ музеяхъ экземпляры, помѣченные «Боржомъ», или
«окрестности Боржома», происходятъ изъ той же мѣстности.
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дится въ Зенкенбергскомъ музеѣ; это полувзрослое животное, въ
65 милл. длиною 19).
Судя по аналогіи ея съ европейскими видами 20) можно а
ргіогі предположить, что и Кавказская саламандра живород ящ а. Но родитъ ли она дышащихъ жабрами личинокъ, какъ огнен¬
ная саламандра, или же вполнѣ развитыхъ животныхъ, способныхъ
жить на сушѣ, какъ альпійскій видъ, вопросъ объ этомъ остается
еще открытымъ.

Область распространенія Кавказской саламандры, насколько
она до сихъ поръ опредѣлена, значительно меньше, чѣмъ у аль¬
пійскаго вида. Кромѣ Кавказа она до сихъ поръ найдена
только въ горахъ К о л а т-д а г ъ около Т р а п е з у н д а 21).
Остальныя извѣстныя мнѣ мѣста, гдѣ она была найдена,—слѣдую¬
щія: Кар ч ха л ьс к ія горы (2800 метровъ) 22), Цхра-Ц‘аро
(2700 м.) 23), окрестности м. Кеды (въ Аджаріи, около 500 м.)24),
Абастуманъ (перевалъ, 1170 м.) 25) Зек ар с кій перевалъ
(2158 ^.) 26), Боржомъ 27), главнымъ образомъ гора Ломи см т а 28), наконецъ окрестности Л а г о д е х ъ 2Э) и нѣкоторыя мѣст¬
ности въ горахъ Кахетіи 30) въ верхнемъ теченіи Алазани.
При такомъ ограниченномъ числѣ мѣстъ нахожденія, было бы
преждевременно
говорить о географическомъ распро¬
страненіи этого вида.
По всей вѣроятности, современемъ границы распространенія
этого животнаго охватятъ значительно большую область, чѣмъ теперь.
Въ заключеніе, я считаю пріятнымъ долгомъ выразить сер19) Въ придворномъ Естественно-Историческомъ Музеѣ въ Вѣнѣ хра¬
нится подобный же экземпляръ въ 66 милл. длины.
20) Какъ происходитъ размноженіе у Заіатапсіга Іизсігапі, до сихъ
поръ также неизвѣстно. Такъ какъ этотъ малоазійскій видъ по свидѣтель¬
ству ЛѴоьътеезтокеж’а (9) тоже отличается спиннымъ бугоркомъ, можно
предположитъ, что спариванье происходитъ у него такимъ же образомъ,
какъ у Кавказской саламандры; если же мое предположеніе справедливо, то
оно сходно и со спариваньемъ европейскихъ представителей этого рода.
21) Придворн. Естественно-Историческій Музей въ Вѣнѣ.
22) зз)_]зднскій музей, 24)—Британскій музей, 25)—Музеи: Британскій,
Франкфуртскій, Кавказскій, 26)-Зоол. муз. Акад. Наукъ въ С-Иб. 27) Музеи
въ С.-Петерб., Тифлисѣ Вѣнѣ, Франкфуртѣ 28) Музеи въ Москвѣ, Тифли¬
сѣ, Магдебургѣ, Британскій музей и мои живые экземпляры 29) Московскій
музей, 30) [2, 3].
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дечную признательность директору Кавказскаго Музея А. Н. Казнакову, который нетолько подарилъ мнѣ кавказскихъ саламандръ,
которыя въ первый разъ переѣхали живыми въ Европу, но и
имѣлъ любезность обстоятельно отвѣтить мнѣ на всѣ поставленные
вопросы объ этихъ интересныхъ животныхъ и такимъ образомъ
значительно содѣйствовалъ обогащенію нашихъ свѣдѣній о жизни
Кавказской саламандры въ ея родныхъ горахъ.
Франкфуртъ на Майнѣ.
26 марта (В апрѣля) 1905.
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Новыя и малоизвѣстныя

Млекопитающія Кавказа
и
Закаепійекой Области.
К. А. САТУЫИНА.

Егіпасѳпв аГЬиІпв Ыгапіспв зиЪяр. пота.
Синонимика:
Егіпасеиз аигііиз, ілснте^теш, іп Еуеезма^’з Кеізе пасіі
ВисЬага, ХаІигЬізІ. АпЬап^, р. 124 (1823); Вкаябт, Ъенмахк’8 Веізе пасѣ ВисЬага, 2оо1. АпЬап^, р. 299 (1852); М. Богдановъ, Хивин¬
скій оазисъ и пустыня Кизилъ-Кумъ, стр. 79 (1882); Никольскій, А. М., Ма¬
теріалы къ познанію фауны позвоночныхъ С.-В. Персіи и Закаспійской об¬
ласти. Труды С.-Петерб. Общ. Естественен, т. ХѴТІ, вып. 1. стр. 384 (1886);
ЕакоибшУ!, КесЬегсЬез Еооіо^іциез <1. 1. Сопігёе Тгапз-Сазріеппе, р. 33
(8ер.), Виіі. Хаѣ Мозсои (1889); Ваббе и ЛѴаътек., 8аи^еШеге Тгапзсазріепз, 2оо1. ДаЬгЪ. 8узѣ., IV, р. 1006 (рагііт!) (1889); Тихоми¬
ровъ, Дневн. Зоолог. Отдѣленія Ими. Общ. Люб. Естествознанія еіс. т. И,
№ 1, стр. 23, Изв. Общ. Т. XXXVI, (1894); Миз. Саисазіс, I, р. 21, (рагѣіт!), (1899).
Егіпасеиз аІЪиІиз, Сатунинъ, Объ ежахъ Россійской имперіи, Труд.
Казанск. Общ. Естоствоиспыт., т. XXXIII, вып. 6 стр. 12. (1900); 8атішш,
Оп а пеху Ней^еЬо^ Ігопі Тгапзсаисазіа; уѵКЬ Веѵізіоп оі ІЬе 8ресіез
оі ІЬе Сгепиз Егіпасеиз оі ІЬе Киззіап Ешріге, Ргос. 2оо1. 8осіе1у оі
Ьопсіоп, 1901, р. 287.
Егіпасеиз аІЬиІиз іигапіеиз, Сатунинъ, Обзоръ млекопит. Закаспій¬
ской области, стр. 15; Зап. Кавк. отд. Ими. Русск. Геогр. Общ. XXV, кн. 3
(пошеп пи (Кип).

Обширное географическое распространеніе Егіпасеиз аІЪиІиз
даетъ право предположить, что на такомъ большомъ пространствѣ
онъ образуетъ различныя географическія расы. Дѣйствительно по¬
слѣ обработки громаднаго матеріала по этому виду, хранящемуся
въ Зоологическомъ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ въ
С.-Петербургѣ, я установилъ четыре подвида.
Егіпасеиз аІЪиІиз установленъ Столичной, по экземплярамъ
изъ Восточнаго, или Китайскаго Туркестана. Оттуда въ коллекціяхъ
Зоологическаго Музея оказалось значительное количество экземп¬
ляровъ, собранныхъ экспедиціями Пржевальскаго и Пѣвцова въ
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Шѣ, Хотанѣ и др. мѣстахъ. Я принялъ ихъ за типичныя и по
сравненіи съ ними установилъ: туранскую расу—Егіпасеиз аІЪиІиз
ішапісыз съ Туранской низменности, малорослую расу—Егіпасеиз
аІЪйЫз тіпог, изъ восточной части Киргизскихъ степей и алашанскую изъ Алашанской пустыни—Егіпасеиз аІЪиІиз аіазскапісиз.
Описаніе всѣхъ новыхъ ежей коллекціи Зоологическаго Музея бу¬
детъ мною опубликовано въ «Ежегодникѣ Зоологическаго Музея».
Всѣ эти расы отличаются другъ отъ друга небольшими, но
весьма постоянными признаками. Я могу смѣло утверждать, что
принятые мною для различенія этихъ подвидовъ, или расъ, при¬
знаки постоянны, потому что изслѣдовалъ большое количество
экземпляровъ всѣхъ возрастовъ и притомъ собранныхъ въ разное
время года.
Егіпасеиз аІЬиѣз Ыгапісиз хорошо отличается отъ типичнаго
большею короткостью иголъ, которыя никогда не бываютъ у него
длиннѣе 23 пип, тогда какъ у типичныхъ экземпляровъ изъ Вос¬
точнаго Туркестана онѣ всегда длиннѣе и достигаютъ 29 пип.
Что касается окраски мѣха и иголъ, то они не даютъ по¬
стоянныхъ отличительныхъ признаковъ, равно какъ и строеніе
черепа.
Свое названіе этотъ ежъ получилъ потому, что границы его
географическаго распространенія совпадаютъ съ границами Туран¬
ской низменности.

Ѵиірев аІрЪегакуі 8рес. лоѵа.
Синонимика:
Сапіз ѵиірез, Мёыёткіёб, Саіаі. Каіз., р. I, (рагііт!) (1832).
Сапіз теіапоіиз Каббе, Тайпа и. БТога йез 8. ТУ. Сазрі^еЪіеІев,
р. (188).
Сапіз теіапоіиз, Мизешп Саисазісшп, (рагііт!), р. 28. (1899).
Ѵиірез Іеисориз, Сатунинъ, Обзоръ изслѣдов. млекопитающ. Кавказа
стр. 55, № 48 (1903) Зап. Кавк. Отд„ Ими. Рус. Геогр. Общ. XXIV*.
Матеріалы.
а, Ъ. Шкуры, Геокъ-тапа, Арешскаго у. Елисаветп. губ. № 50 А. а, Ъ
Міі8. Санс.
с, й. (5(5 Шкуры съ черепами, Караязы 6. И. 05. № 50 А. с, сі
Ми8. Саисаз.
е. Черепъ, Нижняя Кура, № 50, ц. Мііз. Сансаз. *).
*) Помимо перечисленнаго здѣсь матеріала, послужившаго собственно
для описанія, я видѣлъ сотни шкурокъ этихъ лисицъ и убѣдился въ значи¬
тельномъ постоянствѣ ихъ окраски. :
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Маленькая лисица закавказскихъ степей была принята мною
за Ѵиірез Іеисориз Вьттн. и дѣйствительно она очень похожа на
нее по окраскѣ. Я убѣдился въ своей ошибкѣ только послѣ срав¬
ненія нашей лисицы съ индійскою.
Цвѣтъ.
Вся верхняя сторона имѣетъ основной фонъ грязно-буровато
или рыжевато-сѣрый и сильно испещрена чернымъ и бѣлымъ. На
спинѣ волосы подпуши дымчато-сѣрые, съ буроватымъ или була¬
нымъ кончикомъ, или безъ него. Волосы ости или сплошь черные,
или черные съ бѣлымъ пояскомъ передъ вершиною.
Вдоль хребта тянется болѣе или менѣе хорошо выраженная
то широкая, то узкая красновато-рыжая полоса, также значитель¬
но испещренная буланымъ, чернымъ и бѣлымъ. Полоса эта пере¬
ходитъ и на верхнюю поверхность корневой части хвоста, гдѣ у
нѣкоторыхъ экземпляровъ замѣчается интенсивное развитіе черна¬
го цвѣта, у молодыхъ замѣненнаго темнобурымъ. Примѣсь чернаго
цвѣта на хребтѣ у большинства экземпляровъ едва замѣтна и по¬
лоса является довольно яркою. На бокахъ же примѣсь чернаго
цвѣта дѣлается гораздо значительнѣе, особенно у молодыхъ, а ры¬
жеватый оттѣнокъ отъ хребта къ бокамъ расплывается и исчезаетъ.
Нижняя сторона дымчато-сѣрая, мѣстами съ буроватымъ от¬
тѣнкомъ, на груди темнѣе до сѣровато-чернаго цвѣта. Граница ме¬
жду цвѣтомъ боковъ и брюха отмѣчена буланою, или рыжевато-бу¬
ланою линіей
Передняя часть головы отъ рыжевато-буланаго до краснова¬
то-рыжаго цвѣта. Губы, щеки и бока горла бѣлые. Темный цвѣтъ
нижней стороны начинается отъ самаго подбородка, даже отъ сре¬
дины нижней губы, гдѣ имѣется буроватый оттѣнокъ. Горло нѣ¬
сколько свѣтлѣе, а у молодого экземпляра оно почти бѣлое.
Отъ губы ко внутреннему углу глаза идетъ довольно широ¬
кая черная, или буровато-черная полоса. Переносье, ограниченное
съ обѣихъ сторонъ этими полосами, окрашено всегда ярче, чѣмъ
вся остальная передняя часть головы.
Ухо снаружи у основанія на четверть своей высоты одно¬
цвѣтно съ шеей, а затѣмъ темно-каштаново-бурое; снутри усажено
по краямъ грубыми длинными желтовато-бѣлыми волосами.
Шея сверху, отъ значительной примѣси черныхъ волосъ, по
средней линіи черноватая, стороны же ея отъ буланаго до желто¬
вато-бѣлаго цвѣта.
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Верхняя часть конечностей одноцвѣтна со спиною, нижняя
(голень) на передней сторонѣ имѣетъ то болѣе узкую, то болѣе
широкую продольную полосу отъ темно-бураго до чернаго цвѣта.
Внутренняя сторона ихъ отъ сѣровато-бѣлаго, до рыжевато-була¬
наго цвѣта, а наружная—рыжевато-бурая. Черный цвѣтъ нижней
части конечностей переходитъ и на верхнюю поверхность ланокъ.
Особенности строенія черепа видны изъ нижеприводимой
таблицы измѣреній.
Вотъ измѣреніе нѣкоторыхъ шкуръ Ѵиірез аіркегакуі, въ сан¬
тиметрахъ:
а.
Ъ.
с.
<1.
Отъ конца морды до основаніи хвоста
Длина хвоста съ концевыми волосами

71.
45.

63.
38.

76.
46.

75.
39.

Эта маленькая лисица распространена по низменнымъ степямъ
восточнаго Закавказья слѣдовательно по рѣкамъ Курѣ и Араксу.
Она держится обыкновенно въ безплодныхъ, сухихъ, пустынныхъ
мѣстностяхъ и питается главнымъ образомъ мелкими грызунами,
особенно весьма многочисленными здѣсь полевками (Місгоіиз зосіаііз Раьь.). Я наблюдалъ ее и за охотою на зайцевъ.
Истребленіемъ чрезвычайно многочисленныхъ здѣсь грызу¬
новъ лисица приноситъ громадную пользу, почему ей нельзя ста¬
вить въ большую вину истребленія нѣсколькихъ выводковъ дичи.
Печальныя послѣдствія истребленія лисицъ въ видѣ чрезмѣрнаго
размноженія полевокъ, повлекшаго за собою полное истребленіе по¬
сѣвовъ, приходилось мнѣ наблюдать неоднократно, напр. въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ.
Я называю эту лисицу въ честь моего глубокоуважаемаго
друга Сергѣя Николаевича Альфераки, извѣстнаго своими трудами
по лепидоптерологіи, а также и прекрасными монографіями по ор¬
нитологіи («Утки Россіи», «Гуси Россіи»).

Ѵиірез кшчИзІапіса зрес. поѵа.
Матеріалы Шкура и черепъ ай. Гёльская котловина, Карсской об. Соіі.
8атішш.

Шкура ай. ІЪій. № 50 В, а. Мпз. Саисаз.

Цвѣтъ.
Основной фонъ верхней стороны очень свѣтлый бѣловатый
или желтовато бѣлый съ рыжимъ налетомъ. Широкая полоса вдоль
хребта—свѣтло-красновато-рыжая, сильно испещренная бѣлымъ.
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Пуховые волосы на верхней сторонѣ тѣла дымчато-сѣрые,
частью съ длинными булаными концами. Волосы ости у основанія
дымчато-сѣрые, затѣмъ буланые или бѣлые съ чернымъ или рыже¬
ватымъ кончикомъ. Повсюду разбросаны многочисленные, но не
бросающіеся въ глаза, черные волосы. На передней половинѣ тѣла,
въ области лопатокъ и на шеѣ Пуховые волосы чисто бѣлые.
Волосы на хребтѣ до половины дымчато-сѣрые, затѣмъ яркокрасновато-рыжіе.
Нижняя сторона бѣлая со слегка просвѣчивающимъ свѣтло¬
сѣрымъ цвѣтомъ основанія пуховыхъ волосъ.
Красно-рыжая хребтовая полоса переходитъ на верхнюю по¬
верхность хвоста, но скоро блѣднѣетъ и исчезаетъ.
Хвостъ покрытъ сверху желтовато-бѣлыми, а съ боковъ и
снизу сѣровато-бѣлыми волосами съ черными кончиками, которые
на послѣдней трети хвоста очень длинны.
Переносье, пространство между и вокругъ глазъ и лобъ крас¬
но-рыжіе. Волосы подъ глазами бѣлые съ ярко красно-рыжими
кончиками. Губы, щеки и бока шеи чисто-бѣлые. Горло и грудь
сѣровато-бѣлыя (свѣтло-пепельныя).
Уши снаружи, кромѣ основной части, чисто-черныя; по кра¬
ямъ свѣтло-буланыя; снутри покрыты по внутреннему краю длин¬
ными, слегка желтоватыми, но наружному—бѣлыми волосами.
Передняя сторона нижней части конечностей, отъ голено¬
стопнаго сочлененія и ниже, черная; задняя рыже-бурая на перед¬
нихъ конечностяхъ, рыжеватая на заднихъ.
Измѣреніе шкуры № 50 В. а.
Длина шкуры отъ конца носа до основанія хвоста. . . 80 ст.
Длина хвоста съ концевыми волосами.46 ст.

Измѣренія черепа я привожу въ общей для всѣхъ лисицъ
таблицѣ. На первый взглядъ этотъ видъ отличается чрезвычайно
тонкою вытянутою мордой.
Эта лисица открыта мною осенью 1902 года во время моей
поѣздки для изслѣдованія истоковъ р. Куры. Она очень обыкновенца въ Гёльской котловинѣ и по окружающимъ ее горамъ (Ардаганскій округъ, Карсской области).
Тогда я видѣлъ лишь неполныя шкуры, и только зимою по¬
лучилъ превосходную шкуру съ черепомъ. Къ сожалѣнію эта шкура
была затеряна препараторомъ, которому я отдалъ ее для выдѣлки
4
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и для описаніи мнѣ послужила, главнымъ образомъ, другая, не такая
хорошая, присланная позднѣе.
Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены измѣренія череповъ
слѣдующихъ кавказскихъ лисицъ:
1. Ѵиірез аіркегакуі зрес. поѵа. № 50,ц Мпз. Саисаз.
экземпляръ изъ области Нижней Куры.

Старый

2. М. Очень старый экземпляръ изъ Караязской степи (Тифлис¬
ской губерніи) съ очень сильно стертыми зубами, что
видно и изъ таблицы.

3. Ѵиірез зр? № 50, ууу Миз. Саисаз. Караязы. Относится, вѣро¬
ятно, къ предыдущему виду, но черепъ этотъ безъ шку¬
ры, почему сказать что нибудь болѣе опредѣленное я
не могу.

4

Ѵиірез зр? № 50, пип. Миз. Саисаз. Боржомъ. Это горная ра¬
са центральнаго Закавказья. Матеріалъ, что касается
шкуръ, еще не достаточенъ для ея описанія.

5. Ѵиірез зр? Черепъ: постъ Кяльвязъ (около 7000'), на персид¬
ской границѣ въ Талышинскихъ горахъ. Соіі. 8атшш.
Талышинская горная лисица принадлежитъ, несомнѣн¬
но, къ особому виду, но къ сожалѣнію я утратилъ шку¬
ру единственнаго добытаго мною тамъ экземпляра.
6. Ѵиірез теіапоіиз Раіъаз. № 50, г. Миз. Саисаз. Я считаю ли¬
сицъ Сѣвернаго Кавказа принадлежащими къ описан¬
ному Далласомъ виду. У мѣхоторговцевъ онъ идетъ подъ
названіемъ «караганки».
7. Ѵиірез Тсигсіізіапіеа зрес. пота. Черепъ; Гёльская котловина
Ардаганскаго округа, Карсской области. Соіі. 8атшш.
Шкура этого великолѣпнаго экземпляра къ сожалѣнію
была затеряна препараторомъ. Другой экземпляръ, до¬
ставленный въ Кавказскій Музей позднѣе,—мельче.
Я счелъ за лучшее, для удобства сравненія, привести измѣ¬
ренія череповъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ расъ кавказскихъ лисицъ
на одной таблицѣ. Считаю не лишнимъ замѣтить, что краніологи¬
ческій матеріалъ, которымъ я пользовался, не исчерпывается тѣми
черепами, измѣренія которыхъ здѣсь приведены, а былъ очень ве¬
ликъ, за исключеніемъ лишь №№ 5 и 7, которыхъ я имѣлъ лишь
по одному.
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V. аіркегакуі.

№50,ч
зеп. (58еп.
Ниж¬
няя

Кура.
132
Общая длина—ТоЫІаіще. . .
Основная длина—Вазі1аг1&п§е
120
(пасй Неызеь).
Скуловая ширина—босЬЪо^еп69
Ъгеііе.
Наименьшая ширина между ор¬
битами, — Кіеіпзіе
ШегогЪіЫ25
Ъгеііе. ..
Наименьшая ширина позади
надглазничныхъ
отростковъ.—
Кіеіпзіе Вгеііе Іііпіег беп Ргосез24,5
яиз розіогЪііаІез.
Разстояніе между концами над¬
глазничныхъ отростковъ.—ЕпНегпнп§ бег Вріігеп бег Ргосеззнз
розіюгЪіЫез уоп еіпапбег .... 32,6
Наибольшая затылочная шири¬
на.—СтОззІе Вгеііе без НіпіегЗіанріез (пасй Нехзеь).
43
Наименьшая затылочная ширина
передъ Ргос. сопбуіоібеі.—Кіеіпзіе Вгеііе без Ніпіегйаиріез ѵог
21,5
беп Ргосеззиз сопбуіоібеі.
Ширина морды у клыковъ.—
Вгеііебез ОЪегкіеГегз ап беп Сапіпі.
20
Наибольшая ширина верхней
челюсти у задней вершины хищ¬
наго зуба.—ОгОззІе Вгеііе без
ОЪегкіеГегз ап бет кіпіегеп Юскег без Веіззгаітз.
37
Наименьшее разстояніе между
подглазничными
отверстіями;—
Кіеіпзіе Вгеііе гшзсЬеп беп Готашіпа іпігаогЪіЫіа.
26
Разстояніе между отверстіями
Евстахіевой трубы. Вгеііе гшзсйеп
беп ОЯпшщеп бег ТиЪае Еизіасйіі
10
Ширина костнаго неба позади,
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78
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24,5

23,5

21,5

22

40

37
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№ 50^
С^еп.
зеп.
Ниж¬
няя
Кура.

между концами 8иіига раіаіо-ріегу§оійеа.—Вгеііе йез ОгашпепаизІ
зсѣпЩез ^етеззеп ат оЬегеп Еапйе (іег 8иіига ра1аіо-ріегу§оійеа
(пасЪ Матзсніе).
16
Ширина носовыхъ костей спе11
реди.—Вгейе йег Еазаііа ургпе ,
10
Длина шва между ними.—Ьап^е
48
йег ЕазаІпаЫ;.
45
Отъ передняго края 0. ргаетахШаге до верхняго внутрення¬
го края Рогат. іпігаогЪііаІе.—Уот
Уогйеггапйе йез РгаетахШаге Ыз
гит оЪегеп іппегеп Капйе йез
46
Рогат. дцГгаогМШе. . . . . ..
48
Отъ задняго края алвеолы внут¬
ренняго рѣзца до вырѣзки кост¬
наго неба той же стороны.—Уот
Ніпіеггапйе йег іппегеп 8с1шеійегаЪпаІуеоІе Ъіз гиг АизЪисМип^
66
йез ѲаитепЪеіпз. 66,5
Отъ задняго края Рогат, раіаііпит апіегіиз йііо.—Уот Ніпіег
53 51,5
гапйе йез Рогатеп раіаі. апіег. йііо
Длина Рогат, раіаііпшп апіегшз.—Шп^е йез Рогат, раіаіі8
10
пит апіегіиз.. .
Отъ средины вырѣзки костнаго
неба до передняго края затылоч¬
наго отверстіяЛ-тУоп йег МШе
■
йег АизЪпсЫдтр' йез ВашпепЪеіпез Ъіз гит Уогйеггапйе йез Ро¬
51
56
гат. та§'пшп ...........
Отъ передняго края алцеолы •
верхняго клыка до задняго края
алвеолы т 2- у его наружнаго
корня.—Уот Уогйеггапйе йег АР;
ѵеоіе йез оЪегеп Ескгайпз Ъіз гит
Ніпіеггапйе йег Аіѵеоіе йез 2аЪ-
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65
61
61
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Длина шва между Озза раіаііпа.—Ьап&е (іег ІпіеграІаііппаЫ; . 20,5
24 22,3
20
Самое узкое мѣсто скуловой дуги.—Біе зсѣшаізіе 8іе11е йез йосІіЪо^епз .... .
6
6
6
7
Длина верхняго ряда рѣзцовъ.—
13
15
13
Бйп§е (іег оЬегеп Зсітеійегаітгеіііе
15
Длина верхняго клыка отъ сре¬
дины передняго края основанія
до вершины—Ьйп&е йез оЪеіеп
Ескгаішз уоп йег МШе йез Ѵог15
16
20
йеггапйез йег Вазіз Ьіз гиг 8рііге
19
Наибольшій продольный діа¬
метръ кроны рш 1—Сггбззіег Биг4,8
сЬтеззег йег Кгопе йез оЬегеп рш 1
5
4,3
ЛЗіѢо рт 2 ,.
7,5
8
9
8.5
Шо рт 3.
8,5
8
8,3
9,2
Длина верхняго хищнаго зу¬
ба.—Ьалще йез оЪегеп Весіогшз . 12,1 12,5 12,1
13
Ширина его спереди.—-Вгеііе
6
йеззеІЪеп уогп.
5,5
6,3
7
9
8,5
10
Длина ш 1.—Ьйлще йез т_1 . .
10
Ширина его.—С}иегЪгеііе ЙеззеІ¬
Ъеп.. .
11 11,2
12 12,5
5
6
Длина иі 2.--^-Ьапце йез т 2 . .
6
6
Ширина его.—(іиегЪгеііе Йез¬
8
зеІЪеп .
8
9,2
9
Кондилярная длина нижней че¬
люсти.—Сопйуіагійп&е йез ІІпіег97
кіеГегз..
103
107
102
Длина нижняго ряда коренныхъ
зубовъ (у алвеолъ).—Ьалще йег
55
55
55
58
ипіегеп ВаскепгаЬпгеіЬе . . . . .
Длина нижняго хищнаго зуба.—
13 14,5
15
Ьап^е йез ипіегеп Зесіогіиз . . . 13,7
Толщина его.—(іиегЪгеііе Йез¬
6
6
зеІЪеп ..
6
6
-
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Муохш &1І8 сазріспв Затонш.
Синонимика:
Муохиз дііз, Кавбе, Еаипа и. Еіога (і. 8\Ѵ. Сазрі^еЪіеІез, р. 7.
(1886); 8атхшш, 8аи^еШег1аипа йег Каиказизіапйег, 2оо1. Йакгѣ. 8узІ.
IX, р. 298. (1896); Мизеиш Саисазісит, I, р. 35; Сатунинъ, Обзоръ
изсл. млекопитающихъ Кавказок, края, стр. 57 (раіѣіт!), Зап. Кавк. Отд*
Ими. Русс. Геогр. Общ. ХХІУ. (1903).
Муохиз дііз сазріиз, зиЪзр. поѵ., Сатунинъ, Обзоръ млекопитаю¬
щихъ Закаспійской области, стр. 55, Зап. Кавк. Отд. Имп. Русс. Геогр.
Общ. т. XXV, кн. 3 (1905).
Матеріалы.
a. зеп. (въ спирту). Катарскіе мѣдн. заводы, Зангезурск. у., Елисаветпольской губ. УХ. 1894. СоІІ. К. А. Сатунинъ.
b. сГ, ^иѵ. | (въ спирту) Шара-Аргунъ, 2. УІІ. 1894, Радде и Кёc. 95 ай. 1 нигъ № 76, а. Миз. Саис.
(I. (въ спирту) Лагодехи, Сигнахск. у., Тифлисской губ.; УШ. 1905.
Ю. Л. Млокосевичъ. № 76, е Миз. Саис.
е. черепъ. Боржомъ, УІІ. 1867. Радде. № 76, Ъ. Миз. Саис.
і. чучело. Тулійское ущелье, близъ Асхабада, Закасп. Обл. С. 1..
Вилькевичъ. Миз. Тгапзсазр.

Каспійская раса сони-полчка описана мною (1. с.) по экзем¬
пляру, добытому въ Чулійскомъ ущельи Копетъ-Дагавъ
Закаспійской Области и присланному мнѣ С. I. Билькевичемъ, хранителемъ Закаспійскаго Областнаго Музея въ Асхабадѣ.
Вышеперечисленные экземпляры подходятъ по окраскѣ къ
Закаспійскому, но я не намѣренъ теперь же предрѣшать вопроса
о тождественности закавказской сони-полчка съ закаспійскою, ибо
я не изслѣдовалъ черепа послѣдней. Также остается открытымъ
вопросъ о томъ, къ какому подвиду принадлежитъ чеченская соня,
добытая въ 1894 году экспедиціею Радде и КЁНига на р. ДІараАргуни, въ Чечнѣ.
Послѣдняя отличается отъ закавказской нѣсколько меньшимъ
ростомъ и большею интенсивностью темныхъ отмѣтинъ на мордѣ.
Также и черепъ взрослаго экземпляра этой сони (с) отличается толь¬
ко незначительно большею длиною ряда нижнихъ коренныхъ зубовъ.
Чтобы сдѣлать отсюда какія бы то не было заключенія, не¬
обходимъ большій матеріалъ, а главное, сравнительный матеріалъ
изъ типичной мѣстности, каковою, вѣроятно, нужно считать Гер¬
манію;, такъ какъ въ Швеціи эта соня не встрѣчается.
Касательно наиболѣе рѣзкаго отличія въ окраскѣ

Ж. дііз саз-
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рісиз отъ типичной М. дііз, именно бѣлой полосы вдоль нижней по¬
верхности хвоста, я долженъ замѣтить, что основываюсь тутъ, за
неимѣніемъ сравнительнаго матеріала, исключительно на детальномъ
описаніи Блазіуса ^Вьазіиз. Біе 88ді§ейііеге БепівсЫашІз, 1857),
сочиненіе котораго, несмотря на его почтенный возрастъ, и до сихъ
поръ является лучшимъ руководствомъ для изученія млекопитаю¬
щихъ Средней Европы. Описанія этого ученаго такъ полны и точны,
что невозможно предположить, чтобы онъ не обратилъ вниманія
на этотъ признакъ. Между тѣмъ на страницѣ 293 своего вышецитированнаго сочиненія онъ вполнѣ опредѣленно говоритъ: & Бег
8с1шап2 еіпіагЪщ ГаЫЬгаапІісІщгап, шііеп шіг дѵепі^ ЬеІІег §гап».
Добавлю еще, что этотъ признакъ не возрастный, такъ какъ имѣется
у всѣхъ моихъ экземпляровъ и молодыхъ, и очень старыхъ.
Такъ какъ описаніе Каспійской расы сони-полчка помѣщено
въ малоизвѣстномъ зоологамъ изданіи, я позволяю себѣ перепеча¬
тать его здѣсь.
«Вся верхняя сторона сѣровато-бурая съ легкимъ рыжева¬
тымъ оттѣнкомъ на бокахъ. Мѣхъ очень густъ и пушистъ. От¬
дѣльные волосы у основанія аспидно-сѣрые, на концѣ буровато¬
сѣрые. Очень рѣдкіе, длинные, сплошь черные волосы ости значи¬
тельно выдаются изъ мѣха. Бока свѣтлѣе, буроватые; волосы и
здѣсь имѣютъ аспидно-сѣрое основаніе.
Верхняя губа, подбородокъ, горло, вся нижняя сторона тѣла,
внутреннія стороны конечностей и полоса, идущая по нижней сто¬
ронѣ рѣпицы хвоста, бѣлые.
Бѣлые волосы по бокамъ брюха имѣютъ аспидно-сѣрое осно¬
ваніе, а посрединѣ него и на остальныхъ вышеперечисленныхъ
мѣстахъ—чисто бѣлые.
Передняя часть головы буровато-сѣрая съ легкимъ рыжева¬
тымъ оттѣнкомъ. Эта окраска отдѣляется отъ окраски спины ры¬
жевато-бурою полосой, идущею передъ ушами и спускающеюся на
щеки. Кольцо вокругъ глаза, бока носа и кончикъ его сверху
темно-бурые.
Уши темно-бурыя.
Переднія лапки сверху буланыя съ бурою полосой посрединѣ;
заднія бурыя. Когти бѣлые.
Хвостъ на проксимальной половинѣ буровато-сѣрый съ мало
выдающимися въ стороны волосами; а на дистальной красновато¬
бурый съ длинными расчесанными на двѣ стороны волосами.
Нижняя поверхность рѣпицы чисто бѣлая».
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Въ заключеніе привожу слѣдующую таблицу измѣреній, въ
которой, буквы соотвѣтствуютъ тѣмъ же буквамъ въ спискѣ про¬
смотрѣннаго мною матеріала.
Измѣренія кавказскихъ и закаспійской Муохиз дііз.
а

Длина *) отъ конца носа до
основанія хвоста.—Тоіаіійп^етоп
бег Зсішаигепзрііге Ъіз
гиг
ЗсЪтѵапгшіггеІ ...... 154
Длина хвоста съ волосами.—
Ьаяще без Зсішапгез тіі ЕпбЬаагеп. —
Длина волосъ на концѣ хвос¬
та.—Шп§е бег ЕпбЪааге. . . —
Отъ конца морды до средины
глаза К-Уоп бег ЗсЪпаигепзрііге
Ъіз гиг АщщптШе.
19
Отъ конца морды до основа¬
нія наружнаго края уха.—Уоп
бег Зсітаигепзрііге Ъіз гиг Вазіз йез аиззегп ОЪггапбез. . . 36
Длина стопы безъ когтей.—
Вап&е бег ЕиззоЪІе оЪпе Кгаііеп 27
Высота уха отъ основанія на¬
ружнаго края до вершины.—
ОЬгЪоЪе уоп бег Вазіз без Аиззепгапбез Ъіз гиг Зрііге. . . .
18
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128

120

134

—

175
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133

131

—

145

20

21
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24

18

18

—

—

31

31

—

-

27

27

28

16

16

18

35

36

28

—

30

—

17

36,5

34,5

—

29

29

27

—

21

22

22

20

—

_

5,3

?.5

5

—

Черепъ. 8сЪаб.е1.
Общая длина.—ТоЫ1ап§е . . 40
Основная длина (Не^еь)—Вазііагіап&е.
33
Скуловая ширина. - ДосЪЪо^епЪгеііе . ..
24,5
Наименьшее разстояніе между
глазницами.--Кіеіпзіе ІпѣегогЪі5
ІаІЪгеіІе.. . .

і

*) Длина всѣхъ спиртовыхъ экземпляровъ измѣрялась циркулемъ та¬
кимъ образомъ, что животное клалось на спину, возможно растягивалось и
одна ножка циркуля ставилась въ анальное отверстіе, другая прикасалась
къ серединѣ кончика носа; на чучелѣ это измѣреніе дѣлалось лентой по кри¬
визнѣ спины, оттого въ таблицѣ закаспійская соня кажется больше дру¬
гихъ, чего нѣтъ на самомъ дѣлѣ, ибо самымъ крупнымъ является экземп¬
ляръ а.
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Длина носовыхъ костей по
шву.—йег КазаІпаМ . .
Ширина ихъ спереди. Вгеііе
йег Хазаііа тот. ... . .
Длина верхняго ряда корен¬
ныхъ зубовъ,—ІДп^е йег оЬегеи
ВаскеигаЬпгеіЬе . . . .
Отъ задняго края алвеолы рѣз¬
ца до передняго края алвеолы
перваго кореннаго зуба (рт).—
Уот Ніпіеггапйе йег ЗсітеійеиаЬпаІѵеоІе Ъіз шт Уогйеггапйе йег Аіѵеоіе йез егзіеп ВаскепгаЬпз (рт.) ...
. . . .
Длина Костнаго неба.— Вап^е
йез кпОскегпеп Оаитепз . . .
Кондилярная длина нижней
челюсти.—Сопйуіагійп^е йез ІІпІегкіеі'егз . . .
. . . .

Длина нижняго ряда корен¬
ныхъ зубовъ.—Ьйп&е йег ппіегеп Васкепгаііпгеіііе * . . . .

а

Ь

14
4

6,5

с

а

е

—

12

12

12

*—

4

. 4

3,5

6,5

6,5

3,5

9

9

8,8

15

15

14,5

20

20

19

7,3

7

7

6,3

[
11
16

—

22 1 —!

7

Шсгоѣив Ѣгап8са8рісп8 врѳс. поѵа.
Синонимика:
<■
Агѵісоіа агѵаііз. Вдвое и. ЛѴаьтее, Віе 8аи§еШеге Тгапзсазріепз, 2оо1. ЙаЬгЪ. 8узі. ІУ, р. 43 (8ер.-аМг. 1889).
Місгоіиз.агѵаііз ѵаг. Мизешп Саисазісит, р. 37 (1899).
Місгоіиз ігапзсазрісиз Сатунинъ, Обзоръ Млекопитающихъ Закас¬
пійской области Зап. Кавк. Отд. Ими. Русск. Геогр. Общ. т. XXV, кн 3,
стр. 30 (1905) (потен пийшп).
Матеріалы:
1 экз. въ спирту. Чулійское ущелье, Закаспійской обл. VII. 1886 г.
Экспед. Радде и Вальтера. № 98, й. Миз. Саисаз.

Величиною нѣсколько больше обыкновенной полевки Місгоіиз
агѵаііз РЬьь., съ которою имѣетъ много общаго, какъ по наруж¬
нымъ признакамъ, такъ и по строенію черепа и зубовъ.
Цвѣтъ шерсти сверху рж.аво-бурый съ примѣсью сѣровато-,
бураго, довольно темный на спинѣ, болѣе свѣтлый на бокахъ, гдѣ
этотъ цвѣтъ постепенно переходитъ въ желтовато-сѣрый цвѣтъ
нижней стороны. Вибриссы бѣлыя, немногія—черныя. Уши сна-
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ружи усажены по краямъ желтоватыми волосами съ красновато¬
ржавыми кончиками. Подобнымъ же образомъ окрашены и лапки,
которыя свѣтло-буроватыя съ красновато-ржавымъ налетомъ. Ког¬
ти бѣловатые. На заднихъ подошвахъ по шести мозолистыхъ бу¬
горковъ.
Хвостъ явственно двухцвѣтный: сверху свѣтло-бурый, снизу
сѣроватый.
Размѣры единственнаго экземпляра, консервированнаго въ
спирту, слѣдующія:
Длина отъ конца морды до основанія хвоста
. . . 120 шш.
Длина хвоста съ волосами.46 тш.
>
концевыхъ волосъ на хвостѣ.3,5 »
Отъ конца морды до средины глаза
. .
...
14 »
»
>
»
» наружнаго основанія уха ...
27 >
Высота уха отъ основанія наружнаго края ...
9 »
Длина стопы безъ когтей ..21 >

Черепъ, какъ было уже упомянуто, похожъ на черепъ
Місгоіиз агѵаііз, но немного больше. Лобныя кости гораздо глуб¬
же вдаются въ теменныя и образуютъ широкій, почти прямой зад¬
ній край.
Зубы также похожи на зубы М. агѵаііз. Главныя отличія
слѣдующія. Послѣдній верхній коренной (М3) имѣетъ съ наружной
стороны 4 явственныхъ зубца; послѣдняя петля его короткая. Пер¬
вая петля перваго нижняго коренного (М^) закруглена,, такъ что
первый внутренній зубецъ не явственъ; снаружи же она имѣетъ
зачаточный зубчикъ, вслѣдствіе чего весь зубъ имѣетъ снаружи
пять зубцовъ. Ниже изображены жевательныя поверхности зубовъ
М. Ігапвсазрісиз.
Число

зубцовъ на зубахъ:—2аЫ й. Ъап^зіеізіеп аиѣ Й. ЪаЬпеп:

Верхняя челюсть:
ОЪегкіеі’ег:
снаружи
аиззеп

Нижняя челюсть:
Шѣегкіе^ег:

снутри
іппеп

снаружи
аизвеп

снутри
іппеп
6

1м.
2 м.

3
3

3
2-|-1 зачаточный—всктѵаск

5

3 м.

2

3

4

4

3:

3

епѣѵѵіскеіѣ

Місгоіиз ігапзсазрісиз.

Верхняя челюсть.
ОЪегкіеѣег.
Измѣренія

черепа:

Нижняя челю'сть.
ІІпіегкіеѣег.
Ж. ігапзсазЖ. агѵарісиз. Нули. Ііз. Москва.

Основная длина.—Тоіаііап&е.26
Теменная длина.—Рагіе1а11апр:е.28
Отъ передняго края О. ргаешахШаге до Рогат.
іпігаогЪііаІе.—Уот ѵогбегеп Капбе без О.
ргаетахШаге Ъіз гит Рог. іпѣгаогЪіѣаІе. .
9
Отъ алвеолы рѣзца до задняго края костнаго не¬
ба —Уоп б. Аіѵеоіе без ЗсЪпеібегаІіпз Ъі§ гит
Ніпіеггапбе без кпбсЬ. Огашпепз ....
14
Скуловая ширина—ДосЪЪо^епЪгеИе. ....
17
Наименьшее разстояніе между глазницами.—Кіеіпзіе ІіИегогЪИаІЪгеИе.4,5
Наибольшая ширина черепной коробки.—Оггоззіе
Вгеііе <іег Вскабеікарзеі.13
Длина носовыхъ костей.—Ъап^е бег Назаііа . .
8
Ширина ихъ спереди.—Вгеііе бегзеГЬеп ѵогп
3,6
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зубовъ.—Ьап^е
бег оЪ. ВаскешааЬпгеШе ...
...
7
Отъ алвеолы рѣзца до алвеолы 1-го коренного зу¬
ба.—Уоп бег Аіѵеоіе без йскпеібегаітз ЪІ8
гиг Аіѵеоіе без I. Моіагеп ......
9
Длина Рогат, іпсізіѵа.—Ъап^е б. Рогат, іпсізіѵа ..
6
Кондилярная длина нижней челюсти.—СопбуіагІап^е без ШДегМе&гз.18

22
24

7

12,5
14
4

5,7

7

14
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Типъ: № 98, (1. Кавк. Музей.
Мѣстонахожденіе. Чулійское ущелье, близъ Асхабада,
Закаспійской области.
Радде и Вальтеръ посвятили почти три страницы (48—51)
ихъ сочиненія о закаспійскихъ млекопитающихъ разсужденію объ
этой полевкѣ, но все же пришли къ фальшивому заключенію, что
она относится къ виду М. агѵаііз. Раьь. Относительно ихъ срав¬
ненія этой полевки съ Місгоіиз диепікегі и М. зосіаііз я долженъ
замѣтить, что наша полевка уже потому не можетъ быть идентич¬
на съ одной изъ нихъ, что имѣетъ на заднихъ подошвахъ по 6
бугорковъ, тогда какъ тѣ—по 5 только.

Берне сугѳп8І8 8рес. нота.
Синонимика.
Ьериз ЫтЫиз, Мёхёткіёз, Саіаі. Чаіз. й. 01ц еіз й. Хооіо^іе гес.
аи Саисазе, р. I еѣ 23 [рагііт!]. (1832).
Ьериз іітЫиз шій Ь. сазріиз, Каббе, Раппа п. Ріога й. 8УУ. Сазрі^еѣіеіез; р. 9 (1886).
Ъериз еигораеиз ѵаг? 8атішш, Ѵогі. МіШі. іі. й. 8аи^еШегіаипа йёг Каиказизіапйег, 2оо1. йаіігѣ. 8узк, IX, р. 308. (1896).
Ьериз еигораеиз-ЫтМизЬ. Раьь. (8іс!!) Ваббе, Мизепт Сапсазіс. р. 41.
1>ериз еигораеиз 8атішш, ІЪій. р. 69.
Ьериз зр? С ату н и нъ, Обзоръ изсл. млекопит. Кавказск. края, стр. 61
Зап Кавк. Отд Имп. Русск. Геогр Общ. XXIV. (1903).
Матеріалъ:
а. Шкура и черепъ г?. Сел. Варда, Джеванширск. у., Елисаветп. г.
XI, 1905. № 129, к Миз. Сапсаз.
Ъ
»
^
>
у. іЬій. № 129, 1 Миз. Сапсаз.

За недостаткомъ сравнительнаго матеріала маленькій русакъ
степей восточнаго Закавказья оставался до сихъ поръ не описан¬
нымъ, не смотря на явное отличіе его отъ русака болѣе сѣвер¬
ныхъ странъ. Помимо этого, самаго обыкновеннаго закавказскаго
зайца, здѣсь водятся и другіе виды или подвиды, но матеріалъ,
которымъ я располагаю, является еще недостаточнымъ для полна¬
го описанія всѣхъ кавказскихъ зайцевъ.
Цвѣтъ.
Окраска верхней стороны представляетъ смѣсь почти въ
равной пропорціи буланаго и чернаго цвѣта. Отдѣльные волосы
ости отъ основанія на половину бѣлые, затѣмъ черные съ ши-
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рокимъ буланымъ поясомъ передъ вершиною. Волосы подпуши
бѣлые съ черною дистальною частью, а иногда также съ буланымъ
кончикомъ
Верхняя часть головы желтовато-бурая, сильно испещренная
чернымъ; цвѣта здѣсь собственно тѣ же, что и на туловищѣ, но
рисунокъ мельче. Окраска отдѣльныхъ волосъ та же, но волосы ко¬
нечно, какъ обыкновенно, короче. И на головѣ и на спинѣ раз¬
бросано много болѣе длинныхъ, совершенно черныхъ волосъ.
Надъ глазомъ небольшое ржавое пятно. Щеки свѣтло-бурыя
со значительною примѣсью бѣлаго и темнымъ пятномъ подъ перед¬
нимъ угломъ глаза. Околоушная область сѣроватая, вслѣдствіе смѣ¬
си черныхъ и бѣловатыхъ волосъ. Область вибриссъ и подборо¬
докъ свѣтло-рыжевато-бурые. Горло бѣлое.
Ухо по внутреннему краю усажено длинными бѣлыми и
желтовато-бѣлыми волосами. Передняя поверхность ихъ одноцвѣт¬
на съ верхнею поверхностью головы. Внутренняя, или задняя, по¬
верхность наружной стороны уха, т. *е. та, которая обращена къ
другому уху и нѣсколько назадъ, у основанія желтовато-гбурая, а
въ дистальной части сѣровато-бѣлая съ чернымъ пятномъ при
вершинѣ.
Снутри ухо по внутреннему краю почти голое, а по наруж¬
ному усажено короткими, но густыми бѣлыми волосами, образую¬
щими узкую кайму. При основаніи, по наружному краю, оно бѣ¬
ловато; затѣмъ вдоль этого края лежитъ продолговатое матово-чер¬
ное пятно, слегка подернутое сѣдиною Остальная часть наружной
половины бѣлая съ чернымъ пятномъ при вершинѣ. Внутренняя
половина внутри голая.
Пятна за ушами и часть шеи свѣтлые, красновато-бурые.
Грудь грязнаго ржаво-буроватаго цвѣта, иногда съ оранже¬
вымъ оттѣнкомъ; у нѣкоторыхъ экземпляровъ она почти сѣровато¬
розовая.
Переднія конечности спереди и снаружи свѣтло-желтовато¬
бурыя съ легкимъ ржавымъ налетомъ и слегка испещрены чер¬
нымъ. Наружная сторона заднихъ ляшекъ свѣтло-сѣровато-бурая
съ леМимъ ржавымъ налетомъ, болѣе сильнымъ по наружному краю
ноги. Верхняя сторона лапокъ желтовато-бѣлая, съ желтовато-бу¬
рою продольной полоской. Шерсть между пальцами сверху и на
концахъ ихъ у когтей_ свѣтло-ржавая. Внутренняя .сторона паль¬
цевъ у, основанія черная. Черные волосы эти имѣютъ бѣлые кон-
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цы. Подошвы желтовато или буровато-сѣрыя, иногда ржаво-бурыя
по срединѣ, сѣровато-бѣлыя по бокамъ.
Внутренняя сторона переднихъ и заднихъ конечностей и
брюхо—бѣлыя. У нѣкоторыхъ экземпляровъ бѣлый цвѣтъ нижней
стороны у хвоста окаймленъ сѣрымъ.
Хвостъ пушистый, сверху бархатно-черный, снизу и съ бо¬
ковъ бѣлый.
Матеріалъ для описанія этого зайца былъ весьма обширенъ,
почему я и не перечисляю всего, но въ основу приведеннаго здѣсь
описанія легло описаніе зайца (а) убитаго около станціи Барда,
Джеванширскаго уѣзда, Елисаветпольской губерніи.
Измѣренія, сдѣланныя на свѣжихъ экземплярахъ на мя¬
сѣ, въ миллиметрахъ.
Барда.

Отъ конца носа до основанія хвоста—Ѵоп
й. ЗсЪпаигепзрИге Ъіз 2. ЗсЪчѵапглѵиггеі.
Длина хвоста съ концевыми волосами (лен¬
той).—Ьап^е й. Зсіпѵапгез тН й.
Епйкаагеп (МН Вапй ^ет.) . . .
Длина концевыхъ волосъ на хвостѣ.—Ьап§е й. ЕпйЬааге.
Ухо отъ основанія до вершины.—ОШібІіе
ѵоп й. Вазіз й. Аиззепгапйез . .
Ухо отъ нижняго края ушной щели.—ОѣгЬбке ѵош шПегеп ЛѴіпкеІ йег
ОЬгзраИе.
Задняя ступня (безъ когтей)—Ьап^е йез
НиНегіиззез (оііпе Кгаііеп). . .
Отъ конца морды до средины глаза.—Уоп
йег ЗсІтаигепзрИге Ъіз гиг Аи^ептіІНе.

Измѣренія черепа.

а. с?

Геок-тапа, Арешск. уѣзд
Елисаветпольской губ.
й
е
ё ь, іиѵ.

600

580

575

560

550

170

147

140

129

128

54

51

47

33

43

122

118

115

104

106

140

147

138

146

130

72

—
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Барда
№1291 2
Основная длина.—Вазііагіап^е.
77
Наибольшая скуловая ширина.—Отбззіе ЛосЪЪо^еп
ЪгеИе.
49
Наименьшая ширина позади подглазничныхъ от¬
ростковъ —Кіеіпзіе ВгеИе йег 8іігпЪеіпе
ЪиПег йеп ОгЪНаИогізаѣгеп.
15
Длина носовыхъ костей (по шву).—Ъап^е йег Хазаііа.
39

Барда
№ 129 к
(а!)
72
44

13
30?

—
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Барда
№ 1291 9

Наибольшая ширина носовыхъ костей позади.—
Стбззіе Вгеііе йег Хазаііа, Іііпіеп . . .
Наименьшая ширина ихъ впереди.—Сгегіп^зѣе
Вгеііе йег Хазаііа, ѵогп ......
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зубовъ.—Ьап^е
й. оЪ. Васкепгакпгеіке, ап йеп 2акпкгоп еп.
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до алвеолы перед¬
няго коренного зуба—Уога Ніпіеггапйе й.
8скпеійегаЪпа1ѵео1е Ъіз гиг Аіѵеоіе й.
ѵогйегзіеп Васкепгакпз.
...
Длина костнаго неба — Ьап^е йег ОгаитепЪеіпе
Іап^з йег тіЩегеп Как!.
Ширина костнаго неба между правымъ и лѣвымъ
третьими коренными зубами.—ѲаитепЪгеііе гтзсЪеп йеп йгіНеп ВаскепгаЬпеп. .
Длина нижней челюсти *).—Ьап^е йез ІГпІегкіеІегз
Длина нижняго ряда коренныхъ зубовъ.—Ьап^е й.
шйег. ВаскепгаЬпгеіке.
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до алвеолы перед¬
няго коренного зуба.—Уош Ніпіеггапйе й.
шйегеп 8сЬпеійегакпа1ѵео1е Ъіз гиг Аі¬
ѵеоіе й. ѵогйегзіеп Васкепгакпз ....

Барда
№ 129 к І5 (а!)

24,5

21,5

16,2

15

18

16,5

28

27

37

35

14
69

13,4
68

20

19,5

21

21

Географическое распространеніе. Закавказскій
русакъ чрезвычайно многочисленъ на низменности Восточнаго За¬
кавказья. По р. Курѣ я всюду встрѣчалъ его во множествѣ, по¬
чему и назвалъ по имени этой рѣки (Сугив—древнихъ). Я не мо¬
гу еще въ настоящее время рѣшить этотъ ли заяцъ встрѣчается
и въ горахъ центральнаго Закавказья, но, повидимому, его распро¬
страненіе совершенно совпадаетъ съ распространеніемъ Ѵиірез
аіркегфуі.

Сарга йіппікі
Сорта МппіЫ

8атшш.

ІГеЪег каиказізске ВІеіпЪбске, 2оо1. Апгеі^.
БД. XXIX, № И, рр 336—344. (1905).

Ватішш,

Въ вышецитированной статьѣ я, опираясь главнымъ обра¬
зомъ на факты, добытые Н. Я. Динникомъ, разобралъ одноимен¬
ную статью Матчи (ІГеЪег каикавівске 8іеіпЪбске, іи 8ііг. Вег.
йег Оевеіівсіі. паіигГ. Ггешніе т Вегііп, 1901, 8. 27—33) и при*) Дзмѣреціе дѣлалось отъ самой передней точки ргаетахШаге (меж¬
ду рѣзцами) до верхней точки задняго края Ргосезз. ап^иіагіз.
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шелъ къ заключенію, что съ одной стороны, описанный этимъ уче¬
нымъ новый видъ тура съ истоковъ Ингура, который онъ назвалъ
СаргагаМеі, «Ги^игвіеіпЪоск», на самомъ дѣлѣ не существуетъ,
а, съ другой стороны, что на самомъ крайнемъ сѣверо-западѣ Глав¬
наго Кавказскаго хребта живетъ совершенно особый видъ тура,
который я и назвалъ въ честь Н. Я. Динника Сарга сИппікі 8аТІШІШ

Видъ этотъ уже давно, еще въ 188Д году, былъ отличенъ &
описанъ Динникомъ въ «Трудахъ С.-Петербургскаго Общ. Есте¬
ствоиспытателей». Матчи безъ всякаго основанія высказалъ пред¬
положеніе, что этотъ туръ тожественъ съ его Сарга гаМеі, Но во
первыхъ, признаки С. сііппікі совершенно не подходятъ къ описа¬
нію Матчи, а во вторыхъ мой туръ живетъ, какъ я уже упомянулъ
очень далеко отъ Днгура, именно на самомъ сѣверо-востокѣ Глав¬
наго Кавказскагр хребта.
Въ полной несостоятельности описанія Матчи лучше всего
убѣждаетъ тотъ фактщ что не только я, но даже и такой знатокъ
туровъ, какъ Н. Я. Динникъ, охотившійся въ теченіи мнбгихѣ
лѣтъ по всему Кавказу за всѣми видами этихъ животныхъ, рѣши¬
тельно не могъ понять къ какому виду относится описаніе этого
ученаго. Мы пришли наконецъ къ заключенію, что для описанія
Сарга гаМеі послужили «части» представителей по крайней мѣрѣ
трехъ видовъ. Что касается молодого козленка отъ Эверсманна,
безъ всякаго обозначенія мѣстонахожденія, но, тѣмъ не менѣе, по
неизвѣстнымъ мнѣ соображеніемъ отнесеннаго г. Матчи къ тому
же ингурскому виду, то я совершенно увѣренъ, что онъ не кавказ¬
скаго происхожденія. Это убѣжденіе основывается на слѣдующихъ
данныхъ. 1) Ни ЭвЕРСманнъ, ни его препараторы никогда не кол1
лектировали на Кавказѣ, 2) Во времена Эверсманна долина Ин¬
гура, какъ и многія другія мѣста, были еще совершенно недоступ¬
ны для зоологическихъ изслѣдованій. 3) Среди коллекцій Эверс¬
манна имѣлось очень много предметовъ съ Алтая, между прочимъ
и козлы весьма подходящіе къ описанію г. Матчи.
Подробности разбора статьи г. Матчи и указаніе его оши¬
бокъ интересующіеся найдутъ въ вышеуказанной моей статьѣ. Я не
могу не Высказать, однако, здѣсь искренняго сожалѣнія, что такой
крупный систематикъ-маммологъ, весьма мною уважаемый, рѣшил¬
ся описывать новый видъ по матеріаламъ почти совершенно
неизвѣстнаго происхожденія. Такъ какъ первая моя статья бы¬
ла болѣе критическая, то признаки моего новаго тура оказались
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изложенными хотя и точно и подробно, но чрезвычайно разсѣян¬
ными по всей статьѣ. Поэтому я и счелъ нужнымъ дать здѣсь бо¬
лѣе систематическое и нѣсколько болѣе подробное въ частностяхъ
описаніе этого вида, опять таки главнымъ образомъ по матеріа¬
ламъ Н. Я. Динника.
Сарга сііппікі представляетъ собою крупное, сильное живот¬
ное, своимъ ростомъ лишь немного уступающее Сарга зегѵегівогѵі.
Цвѣтъ.
Лѣтомъ цвѣтъ шерсти на верхней сторонѣ его туловища сѣ¬
ровато-рыжій или желтовато-рыжій, на бокахъ значительно свѣт¬
лѣе, а въ пахахъ, на животѣ и задней части бедеръ онъ перехо¬
дитъ въ грязно-бѣлый.
Голова покрыта также сѣровато- или желтовато-рыжею
шерстью. Борода такого же цвѣта, или болѣе или менѣе бурова¬
тая, достигающая длины въ 15—16г/2 сантиметровъ.
Хвостъ буроватаго цвѣта, а грубые волосы на концѣ его бу¬
ровато-черные, достигающіе въ длину до 20 см.
Вдоль передней стороны ногъ тянется темно-бурая полоса;
такого же цвѣта пятно находится вблизи локтевого сустава на
наружной сторонѣ передней ноги и около пяточнаго сочлененія
задней.
Осенью цвѣтъ изъ желтовато-рыжаго или сѣровато-рыжаго
постепенно превращается въ болѣе или менѣе однообразный бу¬
рый, сѣровато-бурый или каштаново-бурый. На головѣ шерсть по¬
чти того же цвѣта, какъ и на туловищѣ, безъ рѣзкихъ отмѣтинъ.
Вдоль спины замѣчается темная полоса. Темная шерсть покрыва¬
етъ и тѣ части ногъ, которыя въ лѣтнее время бываютъ темно¬
бурыя.
Весною, въ мартѣ, туры начинаютъ бѣлѣть, а къ концу
весны дѣлаются настолько свѣтлыми, что издали кажутся бѣлыми.
Рога и копыта того же цвѣта, что и у другихъ кавказскихъ
туровъ.
Рога.

і

•• -:/;ѵѵ

Рога сравнительно толсты и коротки, хотя иногда бываютъ
и довольно длинны. Они отличаются, кромѣ того, отъ роговъ дру¬
гихъ туровъ формою своего изгиба и крупными поперечными бугра¬
ми на ихъ передней конечности. Они изогнуты въ трехъ плоскокостяхъ.
Кромѣ изгиба въ вертикальной плоскости, направленнаго на5
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задъ и кнаружи, они по срединѣ длины образуютъ еще изгибъ въ
видѣ пологой дуги, центръ которой лежитъ кнаружи и нѣсколько
назадъ отъ ихъ внѣшней поверхности, т. е. правый рогъ изогнутъ
направо, лѣвый—налѣво.
Поэтому, если рогъ этого козла положить на плоскость на¬
ружной стороной, то онъ не будетъ касаться ея въ средней части
или въ нижней трети своей длины, а кромѣ того еще и конецъ
его будетъ отклоненъ вверхъ отъ этой плоскости, у нѣкоторыхъ
экземпляровъ даже довольно сильно (до нѣсколькихъ дюймовъ!).
Если же рогъ положить на плоскость внутренней стороны, то ко¬
нецъ его будетъ касаться плоскости. Уже однимъ этимъ мой видъ
Сарга (Ііппікі отличается отъ загадочнаго Сарга гаМеі Матчи, у
котораго, по словамъ послѣдняго, рога согнуты въ одной плос¬
кости.
Отъ роговъ Сарга зіЪігіса, съ которымъ также сравниваетъ
свой видъ Матчи, рога Сарга (Ііппікі отличаются весьма сильно.
Именно, они не сжаты съ боковъ, сравнительно коротки, очень
толсты при основаніи и съуживаются къ концу не постепенно, а
быстро, и, наконецъ, круто согнуты назадъ.
Вышеперечисленными признаками этотъ туръ очень хорошо
отличается отъ всѣхъ другихъ.
Волѣе подробное описаніе и рисунки всѣхъ кавказскихъ ту¬
ровъ, мы надѣемся дать въ подробной монографіи этихъ интерес¬
ныхъ животныхъ. Однако, не смотря на то, что нами собранъ уже
значительный матеріалъ, мы считаемъ за лучшее еще подождать съ
опубликованіемъ этой монографіи, чтобы собрать еще полный ма¬
теріалъ по развитію череповъ и возрастнымъ измѣненіямъ роговъ.
Географическое распространеніе.
Сарга сііппікі водится въ западной, или сѣверо-западной час¬
ти Главнаго Кавказскаго хребта, гдѣ онъ еще по своей природѣ
пригоденъ для жизни туровъ. Именно: въ верховьяхъ рр. Бѣлой^
Уруштена, Малой и Большой Лабы, особенно же часто встрѣчает¬
ся въ области истоковъ первыхъ трехъ рѣкъ. По словамъ Н. Я.
Динника, здѣсь онъ встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ Сарга зегоегѣогѵі Мек2віек и большая часть роговъ, трофеевъ охоты Вели¬
каго Князя Сергія Михайловича, принадлежитъ именно
этому виду туровъ.
Я называю этого тура въ честь моего друга Николая Яков¬
левича Динника, неутомимаго охотника-натуралиста и лучшаго зна¬
тока жизни и систематики этихъ животныхъ. Имъ собрано мно-
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жество интересныхъ фактовъ изъ жизни кавказскихъ
изложеніе ихъ не входитъ въ программу этой статьи.

туровъ, но

Второе добавленіе къ списку млекопитающихъ
Закаспійской области.
Едва закончилось печатаніе моей статьи, «Обзоръ Млекопи¬
тающихъ Закаспійской Области», какъ потребовалось уже сдѣлать
первое добавленіе къ помѣщенному тамъ списку, такъ какъ я по¬
лучилъ отъ С. I. Вилькевйчаг экземпляръ сони изъ окрестностей
Асхабада. Это первое добавленіе еще могло быть приложено къ
вышеупомянутой .статьѣ.
Теперь я получилъ отъ профессора Г. А. Кожевникова въ'
Москвѣ'нѣсколько банокъ съ млекопитающими собранными г. К. А.
Арисомъ въ Тедженѣ. Эта маленький коллекція, кромѣ непредстав¬
ляющихъ особаго интереса Егіпасеиз аТЪиІт іигапісиз 8атшш и
ЛІаеШда іпсііса бтшг, содержала еще непомѣщенную въ моей
статьѣ Раскуига еігизса 8аѵі и новую летучую мышь РірізІгеІІиз
Ъасігіапиз зрес. поѵа, описаніе которыхъ я здѣсь и привожу.

.7,А. Рірівѣгеііий Ъасігіапиз зрзс. поѵа.
Матеріалы: 8 экз. въ спирту. Тедженъ, 1905. К. А. Арисъ. . Зоод. Муз.
И. Моек. У нив.

Очень похожа на РірізІгеІІиз рірійгёІЫз

8снкевев

и прибли¬

зительно такого же роста.
Первый верхній рѣзецъ двухвершинный; наружная, меньшая
вершина приблизительно одинаковой высоты со вторымъ рѣзцомъ.
Нижніе рѣзцы стоятъ по направленію челюсти.
Первый верхній рт. малъ, выдвинутъ изъ зубного ряда кну¬
три, но ясно виденъ снаружи.
Вырѣзка на наружномъ краѣ уха рѣзче и глубже, чѣмъ у
РірізігеІЫз рірізігеТІиз.
Мѣхъ сверху свѣтло-буровато-сѣрый. Основаніе* волосъ здѣсь
темно-сѣрое Снизу волосы черные отъ основанія съ булаными или
даже бѣловатыми кончиками. Уши и перепонка свѣтло-буровато¬
сѣрыя.
Края летательной перепонки съ узкою бѣлой каймой; у ста¬
рыхъ экземпляровъ бѣла и наружная поверхность фалангъ.
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Перепонка приросла къ пальцамъ.
Измѣреніе двухъ, крайнихъ по величинѣ, экземпляровъ:
9 ай.

Отъ конца носа до анальнаго отверстія—Ѵоп йег
Зсішапгзрііге Ъіз гит Айег.41 тт.
Длина хвоста—8сішапг1ап§е ....... 32 »
Длина предплечья—ІМегагт.34 »
Восемь экземпляровъ этого новаго вида добыто г. К.
сомъ въ 1905 году въ Тедженѣ.

(5^ит.

35 тт.
28 »
31 »
А. Ари-

15,А. РасЪутіга еѣгшса 8аѵі.
Синонимика:

СгосіЛига зиаѵеоіепз,

Вьа8ГО8, 8аи^еШеге БеиІзеЫапйе, р. 147

(1857) (пес Раььаз!).

Раскуига

зр.

(еігизса

8аѵі?).

Кабве

и.

ЛѴаьтее.

Вйи^еШеге

Тгап8са8ріепз р. 15 (8ераг.) (1889;.

М атеріалъ:
1 экз. въ спирту. Гедженъ,
И мп. Московск. Университета.

1905 г

К. А. Ар и съ. Зоолог. Музей

Хотя Радде и Вальтеръ и упоминаютъ о какой то Раскуига,
присланной изъ Закаспійской области, я не нашелъ возможнымъ
помѣстить это животное въ моемъ спискѣ, такъ какъ экземпляра
этого въ Музеѣ не оказалось.
Находящійся передо мною экземпляръ вполнѣ подходитъ какъ
по строенію зубовъ, такъ и по наружнымъ признакамъ къ описа¬
нію данному Блазіусомъ (1. с.), но немного меньше. Безъ сравненія
съ типичными экземплярами я не могу однако категорически ут¬
верждать, что итальянскіе, закавказскіе и закаспійскіе экземпляры
Раскуига тождественны между собою, почему и ставлю знакъ «?».
Измѣренія этого экземпляра слѣдующія:
Отъ конца носа до анальнаго отверстія (циркулемъ)
Ѵоп йег ЗсЪпаигепзрііге Ъіз гит АЛег.36 тт.
Длина хвоста безъ волосъ.—8сіщапг1йп§е оЪпе ЕпйЪааге.
25 »
Высота уха отъ основанія наружнаго края—ОМіОЪе
ѵоп йег Ва8І8 йез Аиззепгапйез.
5 »
Отъ конца носа до глаза—Ѵоп йег ЗсЪпаигепзрііге Ъіз
гиг Аи^ептШе.
7 »
Отъ конца носа до основанія наружнаго края уха—Ѵоп

—
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—

(іег ВсЪпаигепзріІге Ьіз гиг Ваэіз без Аиззепгап(іез (Іез ОЬгез..
Длина стопы безъ когтей*—Ь&п^е без Ніпіегіиззез, оЬпе
Кгаііеп.

10
7

Найдена въ 1905 году въ Тедженѣ г. К. А. Арисомъ.

Мече ипсі \ѵепі§' Ьекаппіе Заи^еСіеге аиз
(іет Каиказиз ипсі аиз Тгапзказріеп.
К. А. 8АТІІКГШ.
Егіпасеив аіѣиіиз Іпгапісиз зиЪвр. поѵа.
8 у п о п у т і е:
Егіпасеиз аигііиз Ъіснте^теш, іп Еѵее8МАШ8 Веізе паск Вискага, Хаіигкізіог. Апкап^, р. 124 (1823); Веахбт, ЕенмаіШ8 Веізе
паск Впскага, 2оо1. Апкап^, р. 299 (1852); М. Во&башу, Біе СкіѵаОазе пп(1 КузуІкит-ЛѴйзІе (гизз.) р. 79 (1882); Хікоьзкі, А. М.
Маіегіаііеп гиг Кеппіпізз сіег ѴегІеЪгаІепІаипа N. О. Регзіепз ипсі
Тгапзказріепз (гизз.) Тгаѵаих (к 1. Зое. Хаіиг. 81. РЪ^5 1. XVII, Ііѵг.
1, р. 384 (1886); Яаеоббеоі, Вескегскез гооіо^ідиез сі. 1. Сопігёе
Тгапз-Сазріеппе, р. 33 (8ер.), Виіі. Хаі. Мозсои (1889); Ваббе и. АѴабтее, Заи^еііеге Тгапзказріепз, 2оо1. Іакгк. 8уз1. IV, р. 1006 (рагііш!)
1889; Тісноміеоѵ, Впеѵп. гооіо^. 010. Ішр. ОЪ. ЦиЪ. Езіезіѵ. еіс.
1. II, № 1, р. 23, Ігѵ. ОЪ. 1. 36 (1884); Миз. Саисазіс., I, р. 21, (рагІіш!) 1899.
Егіпасеиз аІЪиІиз, 8атішіе, ІІеЪег Оіе І^еі Оез Визз. Веіскез,
ТгиОу Казап. ОЪ. Езіезіу., 1. 33, Біеі. 6, р. 12 (1900); ЗатіШШ, Оп а
пе\ѵ кеО^еко^ Ігот Тгапзсаисазіа; лѵіік геуізіоп оі Іке зресіез оі* Іке
^епиз Егіпасеиз оі Іке Виззіап Етріге, Ргос. 2оо1. 8ос. БопОоп, 1901,
р. 287.
Егіпасеиз аІЪиІиз іигапіеиз, 8атішш, Ѵеггеіскпізз Оег Заи^еііеге
Тгапзказріепз, 2ар. Каук. 010. I Визз. Оео^г. ОЪ. 1. 25, № 3, р, 15.
(потеп пиОит).

Біе §го8§е §ео§таркізске ѴегЪгеіІипр: уоп Егіпасеиз аІЪиІиз
&іеЪ1 ип8 Оаз Вескі апгипектеп, Оазз ег аиі Оіезет ип^екеигеп
ОеЪіеІ уегзскіеОепе §ео§гаркізске Каззеп ЪіІОеІ. ЧУігкІіск коппіе іек
паск Оег ВеагЪеііип^ Оез ^гоззеп Маіегіаіз веіскез Оаз 2оо1. Мизеит 0. Каіз. Ак. 0. \Ѵізз. іп 81.-РеіегзЪиг§ ап Оіезег еіпеп Аіі
Ъезіігі, 4 Бпіегагіеп іезізіѳііеп.
Егіпасеиз аІЪиІиз ізі ѵоп 8тоьіС2Ка аи%ез1е111 ^огОеп паск
Ехетріагеп аиз Оет Озіііскеп оОег скіпезізскеп Тигкезіап. Ѵоп
Оогі ЪеІапО зіек еіпе ЪеОеиІепОе Апгакі Ехетріаге іт 2оо1. Мизеит, Оіе уоп Оеп ЕхреОіІіопеп РвгЕУАЬзку ипО Реу20у іп Ша, Ско-
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іап и. а. Огіеп ^езаттеіі тѵагеп. Іск зеке зіе аіз (Ііе 1урі8сЬ.еп
ап ип(1 зіеііе, паск Ѵег^іеіск тіѣ ікпеп, аиГ: Егіпасеиз аІЬиІиз іигапісиз, кег 1§еі <іег іигапізскеп Шекегип^, Ег. аІЪ. тіпог, сііе
кіеіпѵтскзі^е Каззе аиз (іеіп Озіеп (Іег Кіг^ізепзіерре, иші Ег. аІЪ.
аіазскапісиз, сііе Рогт аиз (іег АіазсЬап-ТУйзіе. Біе ВезскгеіЪип^
аііег пеиег І^еі (іег 8атт1ші§; сіез 2ооіо$ізскеп Мизеитз шгсі ѵоп
шіг іп сіет «Аппиаіге (іи Мизёе 2ооіо§іцие еіс.» ѵегбкепіііскі іѵегсіеп.
АПе (ііезе Епіегагіеп ипіегзскеМеп зісЬ ѵопеіпап(іег (іигсіі
&егіп§е, аѣег зеііг копзіапіе Мегктаіе. Іск капп тіі Епізскіесіепкеіі Ъекаиріеп, (іазз (ііе ѵоп тіг гиг БпіегзскеМип^ (ііезег Шіегагіеп о(іег Каззеп детѵаЫіеп Мегктаіе ЬезійпсІі& зіп(і, (іа іск
еіпе зекг ^гоззе АпгаЫ уоп Ехетріагеп, аііег Аііегззіиіеп шкі ги
аііеп Закгезгеііеп ^езаттеіі, ипіегзискі каЪе.
Егіпасеиз аІЬиІиз іигапісиз ипіегзскеісіеі зісіі §иі ѵоп (іег
іурізсііеп Агі (іигсіі (ііе ѵіеі кйггегеп Nа(іе1п, іѵеіске піетаіз Ъеі
ікт 1&п§ег аіз 23 тт зіпсі, чѵакгепсі (ііе Nа(іе1п (іег іурізсііеп Агі
аиз Озі-Тигкезіап зіеіз ійп^ег зіпсі ипсі 29 тт еггеіскеп.
\Ѵаз (ііе Рагке сіез Реігез ип(і (іег кіакеіп апЪеІгійі, зо &еЪеп зіе кеіпе копзіапіеп ІТпіегзсііеііип^зтегктаІе, еЪепзо ше (іег
Ваи сіез 8скйсіеІ8. Зеіпе Вепеппип^ каке іск (ііезет І&еі &е§екеп,
лѵеіі зеіпе Ѵегкгеііип^ тіі (іеп Бгепгеп (іег Тигапізскеп Шекегип^
гизапшіепШІі.

Ѵиірез аІрЬегакуі врѳс. поѵа.
8упопутіе:
Сатз ѵиірсз, Мёиётвіёв, Саіаі. Еаіз, рагііт! р. 1. (1832).
Сапіз теіапоіиз, Еашіе, Раина и. Ріога сіез 8. ТУ. Сазрі&екіеіез
р. 188 (1886).
Сапіз теіапоіиз, Мизеит Саисазісит (рагііт!) р. 28, (1899).
Ѵиірез Іеисориз, Затішш, ІІеЪегзісІіі (іег Егіогзскип^ кег 8йи^еііегіаипа (і. Каиказиз^еЪіеіез № 48, р. 55, 2ар. Каѵк. Оі(і. Ітрег Еизз.
Бео^г. ОЪ. XXIV, 1903.
М аі е г і а 1:
а, Ъ. Реііе. ^еп. іпе. Веок-іара, Кгеіз Агезсіі, Огоиѵ. ЕіізаЪеікроі. № 50 А. а & Ъ. Миз. Саисаз.
е, <1. с5(5> Реііе тіі 8скаке1п. Кага^агу 6 II. 1905. № 50 А. е & <1.
Миз. Саисаз.
е. 8скаке1. ІІпіеге Кига. № 50 д. Миз. Саисаз. *).
*) АЪ^езеЬп ѵоп (ііезет Маіегіаі, (іаз еі^епіііек гиг ВезекгеіЪип^ кіепіе, каЪе іск поск кипкегіе ѵоп Реііеп (ііезез РисЬзез §езекп
ипк аѣеггеи^іе тіск каЪеі ѵоп <1ег ^гоззеп Копзіапг кег РйгЪип^.
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Віезег кіеіпе РисЪз Лег Віерреп Озі-Тгапзкаиказіепз дѵигЛе
шіг ійг Ѵиірез Іеисориз Вьутн ап^езекп ипЛ ізѣ аисЪ лѵігкіісіі
Шт іп (іег ЕагЪе • зекг аІтІісЪ. ІсЪ йЪеггеіщіе тісЬ ѵоп Ліезет теіпет ЕеЫег егзѣ Ъеі (іег Уег§1еісішп§ ипзгез Рискзез тіі (Іет іпЛізсЪеп.
Г а г Ъ ип§.
Вег ОгипЛіоп (іег ^апгеп ОЪегзеііе ізі ёіп зсЪтиігі^-ЪгаипПсЬег о(іег гозіі§дааиег ап(і зіагк теііегі тіі зсЪдѵага иікі дѵеізз.
Аиі (іет Кйскеп зіпсі Ліе Нааге (іег ІТпіегдѵоІІе гаисЪ^гаи тіі
Ъгаипіісііег о(іег ізаЪеІІіагЪі&ег Врііге, 0(іег оіте Ліезе. Біе Огаппепкааге зіікі епіѵѵеЛег
зсЪдѵаіх осіег зсЪдѵагг тіі дѵеіззет
Сгйгіеі уог (іег Врііге.
Ьап^з (іет Вйск^гаі ѵегіаиіі еіп теЪг осіег дѵепі^ег &иі аиз§еЪі1Леіег, Ъаісі Ъгеііег, Ъаісі зсЪтаІег гбіІісЪ-гозііагЪепег Вігеііеп,
еЪепіаПз ЪеЛеиіепЛ апіегтізсііі тіі ізаЪеІІ, зскдѵагг ипЛ дѵеізз.
Віезег Вігеііеп §еЪі аисЬ йЪег аиі (ііе ОЬегзеііе (іег ргохітаіеп ВсЪдѵапгЪаіііе, дѵо Ъеі еіпі^еп Ехетріагеп еіпе іпіепзіуе Епідуіскіип^ (іег зсЪдѵаггеп ГагЪе ЪетегкЪаг ізі, Ъеі іип&еп Тіегеп
егзеігі (іигск (іипкеІЪгаип. Біе Веітізскип^ ѵоп зскдѵагг іап&з (іег
АУігЪеІзаиІе ізі Ъеі сіег Мекггакі іег Ехетріаге каит ЪетегкЪаг
шкі іег Вігеііеп егзсЪеіпі ЛаЛигск гіетііск (ІепііісЪ аиз^ерга&і. Аиі
Ъеп Веііеп аЪег дѵігЛ Ліе ВеітізсЪип§' ѵоп зскдѵагг ѵіеі ЪеЛеиіепЛег, Ъезопсіегз Ъеі .іип^еп Тіегеп, дѵакгепЛ (іег гозііагЪепе Топ ѵоп
(іет Кйск^гаі ги Леп Веііеп кіп ѵегзскдѵітті ипсі ѵегзсЪдуіпсІеі.
Бпіегзеііе гаиск^гаи, зіеііепдѵеізе тіі Ъгаипііскет Топ, аиі (іег
Вгизі (іипкіег Ъіз зскдѵаггііск-^гаи. Біе бггепге гдѵізскеп Леп ЕагЪип&еп Лег Веііеп ипсі Лез Ваискез ізі (іигск еіпе ізаЪеіііагЪепе
0(1ег ізаЪеІІ-гозііагЪі&е Ьіпіе ап&еЛеиіеі.
Бег Ѵог(1егіеі1 Лез Коріез ізі гозііагЪі^-ізаЪеІІ Ъіз гбіііскгозііагЪеп. Ьірреп, УѴап^еп ипсі КеЫзеііеп зіпЛ дѵеізз. Біе Липкіе
ЕагЪип^ Лег Бпіегзеііе Ъе^іппі Ъеіт Кіпп Ъегеііз, зо^аг ѵоп Лег
Міііе Лег Бпіегіірре, \ѵо еіп ЪгаипІісЪег Топ ЪетегкЪаг ізі. Біе
Кекіе ізі еідуаз Ъеііег §еіагЪі, Ъеіт іип&еп Тіег ізі зіе іазі дѵеізз.
Уоп Лег Ілрре гит іппегеп Аи&епдѵіпкеі §екі еіп гіетііск Ъгеііег
зскдѵаггег, оЛег Ъгаипііскзскдѵаггег Вігеііеп. Бег Казепгйскеп, ѵоп
ЪеіЛеп Веііеп ѵоп Ліезеп Вігеііеп Ъе^гепгі, ізі зіеіз іпіепзіѵег аіз Лег
йЪгі&е УогЛегіеіі Лез Коріез $еіагЪі.
Баз ОЪг ізі аиззеп, Ъеі Лег Вазіз, аиі еіп Уіегіеі зеіпег Нбке
§1еіскіагЪі§ тіі Лет Наізе, Лагаиі ЛипкеІказіапіепЪгаип ипЛ ап
зеіпет АиззепгапЛе тіі §гоЪеп, Іап&еп, ^еІЪИсЪ-дѵеіззеп Наагеп
уоп

Ъезеігі Бег Наіз ізі оЪеп, тѵе^еп еіпег Ъебеиіешіеп ВеітізсЪші&
зсЪтѵаггег Нааге, ап (іег МіМеІІіпіе зсЪугаггІісЪ, зеіпе 8еііеп аЪег
зіп(і уоп ізаЪеІІ Ыз &е1Ъ1ісЪ-чѵеІ8зег РагЪип§.
ОЪегзеііе (іег ЕхігетіШіеп (іет Кііскеп §1еісЪ§еіагЪі, ипіеге
НаШе (ІІпіегзсЪепкеі) Ъаі аиГ (іег Ѵогбегзеііе еіпеп ЪаЫ зсЪтаіегеп, ЪаМ Ъгеііегеп Бап^ззігеііеп ѵоп зсЪѵтггЪгаипег Ъіз зсЪчѵаггег
РагЪе. Іппепзеііе без ІТпіегзсЪепкеіз ^гаиіісЪ-луеізз Ъіз гозіГагЪі§ізаЪеіІ, Аиззепзеііе гозіЪгаип. Біе зсЪутгге РагЪе (іег ипіегеп
НаШе (іег Сгііе(іег ^еМ аисіі йЪег аиі‘ (ііе ОЪегзеііе (іег Рйззе.
Біе ВезопбегЪеііеп без 8 с Ъ а б е 1Ъ а и е з зіпб егзісЪШсЪ аиз
(іег ТаЪеІіе (іег ЗсЪабеітааззе аиі‘ 8еііе 51.
ІсЪ ГйЪге Ъіег (ііе Мааззе (іп Сепііт.) еіпі^ег Реііе ѵоп Ѵиірез аіркегакуі ап:
Ѵоп (іег ЗсЪпап^епзрНге Ъіз гит ЗсЪлѵапгепбе. . .
Ъап^е (іез ЗсЪлѵапгез тіі (іеп ЕпбЪаагеп.
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Біезег кіеіпе РисЪз ізі аиі (іет §апгет ѲеЪіеі (іег 8іёрреппіебегип^еп Озібгапзкаиказіепз зеііг ѵегЪгеііеі, аізо іап^з (іеп
Рійззеп Кига ипб Агахез. Ег Ъаіі зісіі іиг ^е^ОЪпІісЪ ап зіегііеп,
ігоскепеп, ушзіеп Огіеп аиі шпі паЪгі зісіі ЪаирізасЪіісЪ ѵоп
кіеіпеп Ка&егп, Ъезопбегз. беп Ъіег гаЪігеісЪеп Реібтаизеп (Місгоіиз зосіаііз). ІсЪ ЪаЪе іЪп аисЪ Ъеі (іег ба&б аиі Пазеп ЪеоЪасЪЫ. БигсЪ (ііе ѴегШ&ип§ (іег Ъіег ші&ечуОЪпіісЪ гаЫгеісЪеп !Йа§ег
Ъгіп&і (ііезег Б'исЪз зеЪг §тоззеп Киігеп шпі тап тизз іЪт (іаЪег
(ііе ѴегпісЪІип^ еіпі^ег Кеііеп Ріи&шіб пісЪі апгесЪпеп. Біе.ігаигі§еп Роі^еп (іег АизгоМип^ біезез РисЪзез, (ііе зісЪ іп еіпег йЪегтаззі^еп ѴегтеЪгип^ (іег Реібтаизе аизбгискіеп, Ъаііеп еіпе ѵОПі§е ѴегпісМип^ (іег 8аа1еп гиг Роі^е шпі коппіе ІсЪ тісЪ баѵоп
теЪгіасЪ йЪеггеи&еп, г. В, іт Кгеіз ЕіізаЪеіЪроі. ІсЪ Ъепеппе (Иезеп РисЪз ги ЕЪгеп теіпез ЪосЪѵегеЪгіеп Ргеипсіез 8. N. Аьрнееаку, сіег сІигсЪ зеіпе АгЪеііеп аиГ (Іет ОеЪіеіе (іег Ьеріборіегоіо&іе
шпі (іигсЪ зеіпе зсЬбпеп огпШюіо^ізсЪеп Мопо&гарЪіеп (Епіеп
Киззіапбз, Бапзе Киззіапбз) туеііеп Кгеізеп Ъекаппі ізі.

Ѵиіреа кшчІівЪапіса зрес. поѵа.
М а і е г і а 1: Реіі. и. ЗсЪабеі абиК. Таікеззеі 0611, Кгеіз АгбаЪап,
Ооиѵ. Кагз. Соіі. Затішш.
Реіі. а<і., іЪіб. № 50 В. а. Миз. Саис.

РагЪип
ВгипбГагЪе бег ОЪегзеііе еіп зеЪг Ъеііез чуеіззИсЬ-^еІЪ міі

74
гозіГагЪі^ет АпЙи&. Еіп Ъгеііег Зігеііеп іап^з (Іеш Кйек^гаі іэі
кеіі гОіІісіі-гозіІагЪет (іаЪеі зіагк тіі ѵтізз теііегі. Біе Нааге
(іег БпіелуоИе аиі (іег Оѣегзеііе сіез КОгрегз зіпсі гайсЬ^гаи, іеіітгеізе шіі і'ап&еп ізаІюіІіагЪі^еп Зріігеп. ОгаппепЬааге ап (іег Вазіз
гаисЬ^гаи, тѵеііег ізаЬеіі осіег іѵеізз тіі зёЬлѵаггег о (Іег гозііагЪёпег
8рШё. БекегаШип ѵегзігеиі зМ гаііігеісііе, аЬег пісіЙ іп сііе
Аи^еп Міепсіе, зсіпѵагге Нааге. Аиі сіег ѵогсІегеп КОгрегЬ&Ше, іт
Оеѣіеіе (іег ЗсЬиііёгѢШіег ипсі аиі сіет Наізе ізі'сію ІМегтѵоІІе
геіп угеізз.
Біе Нааге аиі сіет Кйск&гаі зіпсі іп ікгег ипіегеп Н&іііе
гаисЬ^гаи, зосіапп кгаііі^ гозііагЪі§-гоі. ІІиіегзеііе уѵеізз, тіі ІеісМ
(іигскзсМтійегпсІег ііеіі.дгаиег ЕагЪе (іег ипіегп Н&іііе. Бег гозігоіе Кііскепзігеііеп §еЬі аисЬ. аиі Ніе Оѣегзеііе сіез ЗсЬ^апйёз
йЪег, аЬег ѵегЫеіскі ЬаМ ипсі ѵегзскшпсіеі. Бег 8сішап2 ізі оЬеп
тіі ^еІЫісіі-уюіззеп, ап (Іеп Зеііеп ипсі ипіеп аЪег ^гаиѵюіззеп
Наагеп Ъесіескі, Ніе зсішагге Епсізріігеп каѣеп., лѵеісііе іт іеігіеп
ЗсІпѵапгсІгіііеІ зекг 1ап§ зіпсі.
Казепгйскеп, гшзскеп ипсі шп Ніе Аи&еп Ьегшп зоше Віігп
зіпсі гозігоі. Біе Нааге ипіег (іеп Аи^еп зіпсі ѵюізз тіі (іеиіПсіі
гозігоіеп Зріігеп. Бірреп, \Уап^еп ипсі Наіззеііеп геіпѵюізз. КеЫе
ипсі Вгизі зіпсі ^т&иНск-УЮЮЗ (ііеііазсіі&гаи). ОЬгеп аиззеп, аиззег (іег Оішѵиггеі, геіп зсішагг; ап (іеп Капсіегп ЬеШзаЪеіІ; іппеп зіп(і зіе, іап^з (іет Іппепгапйе, тіі 1ап§еп МідеіЪеп. аиззепЬіп ѵюіззеп Наагеп Ъесіескі.
Уогсіегзеііе Нег ипіегеп ЕхігетіШепШііе, ѵот Регзеп&еіепке
аѣчѵагіз, ізі зсішагг, Ніпіегзеііе ап (Іеп ѴогсіегЪеіпеп гозіЪгаип,
ап (іеп НіпіегЬеіпеп гозііагЪц?.
Мааззе сіез Геііез № 50 В. а.
Ь&п^е сіез Ееііез ѵоп (іег Зсітаигепзрііге Ъіз гиг ЗсЪлѵапгтгггеІ 80 ст.
Ъ&п^е сіез^ Зсігѵѵапгез тіі (іеп ЕпсПшагеп . . . . . . . . . . . . 46 ст.

Біе 8 с Ь&сіеі т а а з з е іГиІіге ісЬ. іп (іег, іііг аііе ЕйсЬзе $етеіпзатеп, гѵюізргасііі&еп МааззіаЪеіІе аиі Зеііе 51 ап. Аиі (іеп
егзіеп Вііск ипіегзсііеШеі зісіі сіег Зскасіеі (ііезез Гискзез (іигсіі
еііе зекг зсЫапк аиз^его^епе Зсітаиге.
Біезег Еисііз туигсіе ѵоп тіг іт НегЪзі 1902 уг&кгепсі теіпег
Ехсигзіоп гиг Егіогзсішп^ (іег Кига^иеііеп епісіескі. Ег ізі зеЬг
^еѵюітіісіі іп сіет Таікеззеі ООН ипсі аиі Оеп іЬгі ит^еЪепНеп Вег§еп. (Кгеіз Агсіаііап, Ооиѵ. Кагз). Батаіз зак іск пиг ипѵоіізійпсіі$е Гёііе ппсі егзі іт У\7іпіег егіііеіі іск еіп ѵоггй^ііскез Ееіі тіі
-

1
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'
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8ск&бе1. Ьеібег §іп§ сііезез Реіі Ъеі бет Ргйрагаіог ѵегіогеп, сіет
ісіі ез гит О-егЬеп ак&аЪ. 2аг Везскгеікип§ (ііепѣе тіг каиріз&скііск
еіп апбегез, піскі зо зскбпез, зраіег ^езскіскіез Реіі.
Іп (іег ТаЪеІІе сіег Зскабеітааззр каке іск. біе Меззшщеп (іег
8скйбе1 ібі^епбег каиказізскег Рйскзе гизаттеп^езіеііі:
1. Ѵиірез аіркегакуі зрес. поѵа. № 50,<1- Миз. Саисаз. Аііез Ехет2.

іб,

3.

Ѵиірез

4.

Ѵиірез

5.

Ѵиірез

6.

Ѵиірез

7.

Ѵиірез

ріаг аиз бет СгеЪіек (іег ппіегеп Кига, III. 1866, Каббе.
аііез Тіег ааз бег Кагаіаз-8іерре (боиѵ. Тійіз) тіі
зекі* зіагк ак&епиігіеп 2акпэп, ѵтз аиск аиз беп Мааззеп кегѵог^екі..
зр.? .№ 50, ууу. Миз. Саисаз. Кага)аз-8іёрре, X. 1887.
8. К. П. Сгоззіигзі Оеоео Міснаіьоѵіс. Векйгі чѵакгзскеіпііск гиг ѵогкег§екепбсп Агі, акег ги бет 8скабе1
іекП баз РеМ, ѵтзз^ѵе&еп іск піскі іг§епб еВѵаз Везііттіез за^еп капп.
зр.? № 50, тт. Миз. Сацсаз. Вогзкот, 1890. Ізі ѵтЫ
еіпе Вег^газзе без сепігаіеп Тгапзкаиказіепз. Ваз Маіегіаі ап Реііеп ізі поск піскі кіпгеіскепб йи ікгег Вёзскгеікип^.
зр.?' Соіі. 8аіипіп. Каіѵйг (са. 7000') ап бег регзізскеп
Сгепге іп бет Таіузскег СеЬіг&е. Ваз Реіі ги біезет
8скабе1 ізі тіг Іеібег ѵегіогеп §е&ап§еп. Іск капп бакег паск біезет еіпгі&еп егЬеиіеіеп 8ійск беп Таіузскег
Вег^іискз, чѵеіскег ипг\га1ё1каИ еіпе Ъезопбеге Рогт
багзіеііі,. піскі ЪезскгеіЪеп.
теіапоіиз Раібаз. № 50, г. Миз. Саисаз. Рзекаі 1893*
Іск каііе біе Рйскзе без Ыогбкаиказиз аіз гиг Раббаз’зскеп Агі §екОгі$. Веі беп Реігкапбіегп кеіззі ег іт
Напбеі «кага^апка».
кигйізіапіса зрес. поѵа. 8скабе1 бег Соіі. 8атшш. ТаІкеззеі СОІІ, Кгеіз Агбакап, Соиѵ. Кагз. Реіі'баги, ше
оЪеп ^еза^і, ѵегіогеп $е§ап§:еп. Ваз апбеге Реіі, № 50
В.а Миз. Саисаз., ізі кіеіпег.

8екг

Іск каііе ез іиг баз Везіе, ит беп Ѵег&іеіск ги егіеіскіегп,
іп е і п е г Мааззіакеііе біе 8скабе1тааззе аііег тіг Ъекаппіеп Рогтеп каиказізскег Рйскзе, га ѵегеіпцтп. Іск каііе ез піскі іиг
йкегййззі^, кіег ги Ьетегкеп, базз баз кгапіоіо^ізске Маіегіаі,
беззеп іск тіск Ъебіепіе, зіск піскі егзскбріі тіі беп кіег ап&еІйкгіеп, ^етеззепеп 8скабеіп ипб базз ез гескі Ъебеиіепб ѵтг; еіпе
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Аизпакте таскеп пиг № 5 ипсі 7, (ііе іп іе еіпет 8Шск гиг
ѴегГй^ип^ зіапіеп.

Муохив ^1І8 сазрісив 8атшш.
8у п о пу ті е:

Жуохиз дігз, Кабве, Еаипа и. Еіога і. 8\У. Сазрі^екіеіез, р. 7.
(1886); 8атішш, Ваи^еііегіаипа (Іег КаиказизШпіег, 2оо1. Іакгк. 8уз1.
IX, р. 298 (1896); Мизеит Саисазісит, I, р 35; 8атшш, ІІеѣегзіскі (Іег
Егіогзскип^ іег 8&и^еііегі:аипа іез Каиказиз^екіеіез (гизз.) р^. 57
(рагііт!), 2ар. Каѵк. Оіі. Ітр. Визз. Сгео^г. ОЪ. ХХІУ. (1903).
Жуохиз дігз сазріиз 8атішш, Ѵегяеіскпізз (Іег 8аи^е1іеге Тгапзказріепз (гизз.), іѣ. і. ХХУ, № 3, р^. 55. (1905).

Маіегіаі:
a. зеп. (іп 8рігі1из) КирІегЪег^егк Каіаг, Кгеіз 2ап^егиг, Ѳоиѵ.
ЕИзаЪеікроІ, VI. 1899. Соіі. 8атхшш.
b. <^, ^иѵ. | (8рігіі.) ОЪегІаиІ (Іез 8скага-Аг^шу, Тегек-СгеЪіеі,
c. 2? ай. 1 2. УП. 1894, Кабве и. КОша. № 76 а. Миз. Саисаз.
(I. (8рігіі.) Ьа^оіескі, Кгеіз 8і^паск, Сгоиѵ. ТШіз, VIII. 1905. Лиі.
Міокозеѵіс. № 76,е. Миз. Саисаз.
е. 8скаіе1. Вогзкош, УИ 1867, Каббе. № 76, Ъ. Миз. Саисаз.
і. СгезІорЙег Ваі^. Тзски1і-8ск1искі, іп (Іег Кйке ѵ. Аз’скакаі.
Тгапзказріеп. 8. I. Впжеѵіс. Миз. Тгапзсазр.

Біе казрізске Вііскгаззе іѵигіе ѵоп тіг (1. с.) паск еіпет
Ехетріаг Ъезскгіекеп, тѵеіскез тіг 8. I. Впжеѵіс, Копзегѵаіог (Іе8
Тгапзказрізскеп Мизешпз іп Аз’скакаі зскіскіе ип(І іаз іп (Іег Тзски1і-8ск1искі (Іез Кореі-іа&к &еіап§еп тѵигіе. Біе океп ап^еіикгіеп
Ехетріаге §1еіскеп іп (Іег РагЪшщ іет ігапзказрізскеп, акег іск
ш11 ]еЫ піскі іт ѵогаиз (Ііе Ега^е (Іег ІіепііШ (іез ігапзкаиказізскеп Вііскз тіі іет ігапзказрізскеп Юзеп, (Іепп іск коппіе
(іеп 8ск&іе1 (Іез ІеМегеп піскі ипіегзискеп. Екепзо кіеікі (ііе Ега§е океп, тѵеіскег Агі (Іег Вііск аиз іег Тзскеізскща ап&екбгі, іеп
Ваббе & КОшо 1894 ат Окегіаиіе іез 8скага-Аг^ип] егкеиіеіеп.
ЬеЫеге Еогт ипіегзскеііеі зіск ѵоп іег ігапзкаиказізскеп іигск
еіѵаз ^егіп^егеп ^Уискз ипі іигск іипкіеге Е&гкип§ іег Вскпаигепгеіскпип^. Екепзо ипіегзскеііеі зіск іег Вскаіеі іез епѵаскзепеп
Ехетріагз (с) ііезез Вііскез іигск еіпе еітѵаз ^гбззеге Ъ&п&е іег
ипіегеп Васкепгакпгеіке.
Бт кіегаиз іг^епі іѵеіске Вскіиззе ги гіекп, ізі еіп ѵіеі ^гбззегез Маіегіаі п(Ш$, Ъезопіегз Ѵег&іеіскзтаіегіаі аиз іет АУокпог!
іег іурізскеп Аг^ аіз іѵеіскег, іѵакгзскеіпііск, Беиізскіапі апгизекп ізі, іа іп Вскіѵеіеп іег Вііск піскі ѵогкотті.
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Веігекз кез кезіеп Цпіегзскеікип^зтегктаіз іп кег РагЪип§ (Іез М. дііз сазрісиз ^е^епйЬег М. дііз, патііск (Іез утіззеп
Вігеііепз Іап^з (іег Ипіегзеііе (іез Вскѵапгез, тизз іск за^еп, казз
іск тіск Іііег аиззскііеззііск аиГ (Не кеіаііііегіе Везскгеікип^ Вьазшз зШіге (Вьазіиз, Віе Ваи^еікіеге ВеиізсЫапкз, 1857), сіеззеп
ѴРегк, ищ;еаскіеі зеіпез екгтгйгкі&еп Аііегз аиск поск ѣіз )еігі зеіпеп ѵоПеп М^егі аіз кезіез Нап(1Ьиск Ъеі (іег Шкегзискип^ (іег
Вйи&еііеге Міііеіеигораз ѣезіігі. Віе Везскгеікип^еп (ііезез Оеіекгіеп зігкі зо ѵо11зі&пкі§ ипк ^епаи, (іазз ез иптО&ііск ізі апгипектеп, сіаяз сіег Аиіог (ііезет Мегктаі піскі зеіпе Аиітегкзаткеіі
^езскепкі каііе. Вакіп^е&еп зргіскі ег зіск аиГ Веііе 293 зеіпез
"ѴРегкез &апг Ьезіітті аиз: «Вег Всктуапг еіпГагЬі^ ГакіЪгйипНск^гаи, ипіеп пиг тѵепі§ кеііег &гаи». Іск Ій§е кіпги, (іазз (ііезез
Мегктаі кеіп Аііегзтегктаі ізі, \уеіі ез Ъеі аііеп теіпеп Ехетріагеп, ]ип^еп ипі зекг аііеп, уогкапкеп ізѣ.
Ва (ііе ВезскгеіЪищ* (іег казрізскеп Вііскгаззе іп еіпег (іеп
2ооіо§еп у^епі^ кекаппіеп 2еіізскгіГі епікаііеп ізі, зо егіаике іск

тіг, зіе кіег іп іоіо апгиіккгеп.
Віе §апге ОЬегзеііе ізі ^гйиНск-Ъгаип тіі Іеіскіет гозііагкепеп Топ ап кеп Веііеп. Вег Реіг ізі зекг кіскі ипі утіск. Віе Нааге зіп(1, еіпгеіп ^епоттеп, ап кег Вазіз зскіеіег^гаи, гиг Врііге кіп
Ъгаип1іск-§гаи. Віе зрагііскеп іап&еп, кигсктуе§ зсктуаггеп Огаппепкааге га^еп ЪѳігаскИіск аиз кет кіскіеп Реіге кегуог. Віе К(3грегзеііеп зіпк кеііег ипк Ьгаипііск; кіе Нааге Ъезіігеп аиск кіег
кіе зскіеіег^гаие ВазізіагЬип^. ОЬегіірре, Кіпп, Кекіе, кіе &апге
Щіегзеііе кез Кбгрегз, кіе іппегеп Веііеп кег Ехігетііаіеп ипк
кег ВігеіГеп, туеіскег зіск ап кег ІІпіегзеііе кег ВсктуапггйЬе кіпгіекі, зіпк ^уеізз.
Віе туеіззеп Нааге аиі кеп Ваискзеііеп какеп зскіеіег&гаие
Вазіз. аиГ кег Ваисктіііе зотуіе аиі аііеп йЬгі§;еп. оЪеп&епаппіѳп
Віеііеп зіпк зіе &апг геітуеізз.
Ѵогкегіеіі кез Коріез Ьгаипііск-^гаи тіі Іеіскіет гозігоіет
Топ. Віезе Рагкип^ кекі зіск ѵоп кег КйскепіагЬип^ кигск еіпеп
гозііагЫ^-кгаипеп ВігеіГеп аѣ, кег гтзскеп кеп Окгеп зіск кіпгіекі
ипк аиГ кіе ^Уап&еп кегипіег^екі. Вег Кіпд пт кіе Аи&еп, кіе
Иазепзеііеп ипк кіе кГазепзрііге оѣеп зіпк кипкеікгаип, Окгеп
кипкеіЬгаип. ѴогкегрГоіеп океп ізаЪеіі тіі ѣгаипет ВігеіГеп іп кег
Міііе, НіпіегрГоіеп Ъгаип, Кгаііеп уѵеізз. ВсЬпуапг іп кег ргохітаіеп
Н&ІГіе Ьгаипііск&гаи тіі чуепі& кегуогга^епкеп Наагеп; іп кег кі-

$
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зіаіеп гбШск-кгаип тіі Іап&еп, паск гчуеі 8ейеп р;екйиітіеп Наагеп.' ІТпѣегяеіѣе (іег 8с1пѵап2гШю, Ме &еза§% геітѵеізз.
р!е - Такеііе іег Мааззе, утіске аиГ 8еЙе 56 ги Гіпіеіі ізі,
зсЫіеззі іаз океп ап&еіШігІе МаіегіаГ іп зісіі еіп, \УоЪеі Ііе' Вискзіаѣеп іогі (а, Ъ,- ё> і/е і) іепеп іп іег ТаЪеІІе епізргескеп. Ісіі
\уШ Мег поск Ьетегкеп, іазз ііе Ьап^е аііег Зрігііизёхетріаге
тіі іет 2ігкеТ іп іег \Ѵеізе ^етеззеп дѵигіе, іазз іаз Тіег аій іегі
Кйскеп &е1е&і, паск МО^Іісккеіі &еяігескі дѵигіе ипі іапп іёі* Міе.
Агт іез Хігкеіз ііе АЙегоМпт^, іег апіеге ііе Зскпаигепзрііге
Ъегйкгіе; аиі іет аиз^езіорііеп Ва1§ кіп§е§еіі лѵигіе ііёзе Ме'8зип§
щіі іет Вап’іе Іап^з іег‘ Вискепкгйттип§ в’епоттеп; іакег егзскеіпі іп іег ТаЪеІІе іаз ігапзказрізске ТѴеіЪскеп ^гіззёг аІз" ііе'
апіегеп, таз піскі іег РаН ізі, іепп іаз аііег^гбззіе Ехеіпріаг
ізі а.

Місгоііпв ѣгапзсаврісиз 8рес. пігѵа.
8 у п о п у т і е:
Агѵісоіа агѵаііз, Каббе и. ЛѴаьтек, Біе 8аи^еііеге Тгапзсазріепз.
2ооР ЙакгЪ. 8узі. IV, р. 43 [8ер. АЪіг.] (1889).
Місгоіиз агѵаііз ѵаг. МизешМ Саисазісшп, р. 37 (1899).
Місгоіиз ігапзсазрісиз 8атішш, Ѵегяеіскпізз іег 8аи^еііеге
Тгапзказріепз (гизз.) 2ар. Каѵк. Оіі. Ішр. Шізз. Ок. 1. XXV, № 3, р. 30.
(1905) [потеп пиіит!]
М а і е г і а 1:
1 ехрі. іп 8рігііиз. Тзски1і-8ск1искі, Тгапзказріеп, > VII. 1886.
Ехреі. Каббе и. ЛѴаътее. № 98, і. Миз. Саисаз.

Бег Вгбззе паск еііуаз рі’Оззег аіз сііе ^е^ОкпІіске Реіітаиз
Раьь.), іег зіе іп ѵіеіет ^Іеіскі, зожікі іп аиззегп;
Мегктаіеп, ше аиск іт Ваи іез 8скаіе1з ипі іег 2акпе.
Біе Р а г Ъ и п.,§ іез Реііез ізі океп гозіЪгШтІіск тіі Веітеп§ип§ уоп §таи1іск-Ъгаип; аиГ іет Кйскеп гіетііск іипкеі, кеііег
аиі* іеп 8еііеп іѵ0 ііезе РагЪе аіітакііск йЪег^екі іп ііе §е1Ыіск§гаие РагЪипр; іег Бпіегзеііе. Біе ѴіЪгіззеп, тіі Аизпакте луепі§ег зсМѵуаггег, зіпі тгеізз. Окгеп аиззеп ап іеп Капіегп тіі &е1ЪПскеп Наагеп, ііе гбзігбіііске Зріігеп каѣеп, Ъезеігі. 8о зіпі аиск
ііе Рйззе ^еіагкі; кеПЬгйипНск тіі гозігОіІіскет АпЙи§. Кгаііеп
луеіззііск. Аиі іеп кіпіегеп 8ок1еп іе 6 зскшёіще КпогреЪуйІзіе,
Зсктуапг іеиіііск 2\ѵеііагЪі§’: оЪегкаІЪ кеПЬгаипНск, ипіегкаІЬ ^гаиііск.
Біе Мааззе іез ёіпгі^ёп 8рііііизехетр1агз зіпі Гоі^епіе:

(Місгоіиз агѵаііз

Ьап^е уоп іег Зскпаияепзрііге Ъіз гиг Зсклѵапгутгяеі
»
іез 8склѵапгез тіі Епікаагеп..

.

.

120 тт.
46

—
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Ып&е <1еу

БікіЬааге ........ ... . . .
В,5
Уоп (іег Зскпаигепзрііге Ъіз гиг Аи^ептіііе.
14
>
>
>
>
> Вазіз (1. Аи88епгап(1е8 (1. Окгез 27
Окгкбке ѵоп (іег Вазіз <іез Аиззепгапйез .......
9
Ьйп^е (іез Ніпіегіиззез (окпе Кгаііеп).
21.

»
»
» іТі
>
»

Бег 8ск&еіе1, Ѵіе зскоп епѵакпі, із! Оет 8скй(1е1 уоп Жгсгоіцз агѵаііз йкпІісЬ, аѣеі: еіжаз дгбззег. Ргопіаііа га§еп ѵіеі
лѵеііег іп (ііе Рагіеіаііа уог шкі ЪіМеп еіпеп Ъгеііеп, Газ! &егасіеп
Кадсі.
Хйкп.е еЪепГаііз (іеп 2йкпеп ѵоп М. агѵаііз акпііск. Бег 1еі2!е оЪеге Васкепгакп (М_Ь) каі аиззепзеВз 4 аиз&езргоскепе Кап!еп; зеіпе 1е!г!е 8скзеІ28ск1іп§е ізі кигг. Біе егз!е 8с1ітеІ2зеЫіп^е
(Іез егзіеп ипіегеп Васкепгакпз М 1) ізі аЪ^егишіеі, зо 4азз (Не
егзіе іппеге Капіе ипйеиіііск ізі; паск аиззеп аЪег каі зіе еіпе
ипепішскеііе Капіе, ѵшкег (іег дапге 2акп паск аиззепкіп йегеп
5 ііаі.
■ .
, | ,
...
/;ѵ; Р Л[і
Еіпе Копіигепгеіскпипд сіег гескіеп окегеп шкі ипіегеп Вас-'
кепгакпгеікеп, сіегеп кигге ЯизаттедзіеПип^, зоше Такеііе (Іег
Зск&сіеітааззе кекпсіеп зіск аиГ 8еііе .59.
Тури.зехетріап № 98, к. Ооіі. Миз. Сапсаз.
Р и п (і о г і: Тзскиіі-Зскіискі іт Кореі-(іа$ку Бт^еЪшщ (Іег
8іа(і1 Аз’скаЪасі; Тгапзказріеп. Каше шкі \Ѵаьтек какеп Газ! 3
8еііеп (48—:5.І) ікгез ^Уегкез (ііезег РеЮтапз решите!, зіпсі аѣег
(іеппо.ск ги 4ещ Гаіскеп 8скіизз §екоттеп, сіазз зіе М. агѵаііз
ап§екбгі. НіпзіскШск ікгез Ѵег^іеіскез ѵогііе&епсіег Аг! тіі М.
диепіЪегі ипсі Ж. зосіаііз тизз іск Ъетегкеп, (іазз сііезѳ ипзеге Аг!
зскоп <іе88>у:е§'еп піекі ті! еіпег ѵоп ікпеп ісіепіізск зеіп капп,
ѵѵеЦ зіе ап сіеп Ніпіегзокіеп уе 6 КпогреЬѵиІзіе каі, лѵакгепк ѣекіе
^епадщіеп Агіеп пиг іе: 5 Ъезіігеп.

Ьериз сугепзів зрес. поѵа.
8укопутіе:
Ьериз іітісіиз, Мёхётшёз, Саіаі. Каізопп. сі. ОУеіз <1. 2ооі. гёс.
аи Саисазё, р. I е! 23 [рагііш!] (1832).
Ьериз Іітісіиз шні; Ь. сазріиз, Каше, Раипа и. Ріога к. 8^ѴУ. Сазрі^екіеіез, р. 9 (1886;.
,
Ьериз етораеиз ѵаг? .8атішш,. Ѵогі. Цііі. йѣег (1. 8йи^е1іѳг!аипа
(1. Каик.-Іашіег; 2оо1. Дакгк. 8узі., IX, р. 308 (1896).
Ьериз еигораеиз іітЫиз Ь. Раььаз (зіс!!) Жапбе, Миз. Саисаз.
р. 41 (1899).
Ьериз зр.? 8атихш, БеЪегзіскі кег Егіогзскип^ йег 8аи^е!іег1аи-
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па й. Каика8П8-СгеЪівіе& (гизз.), р. 61, 2ар. Каѵк. 01(1. Ітр. Кизз.
Оео^г. ОЪ. ХХІУ (1903).
Маіегіаі:

--у

a. (5 Ееіі и. 8скайе1. ЁозівГаІіоп Щгйа, XI. 1904, Кгеіз В^вуапзіг, Ооиѵ. ЕНгаЪѳІроІ. № 129,к. Миз. Саисаз.
b. 9 ^е11 и. 8скМе1. ШЙ. № 129, 1. Миз. Саисаз.

\Уе§еп Мап&еіз ап Ѵеі^ІеіскзшаІегіаІ \ѵаг йег кіеіпе Назе
йог Віерреп ОзГ-Тгапзкаиказіепз Ъіз ]ёШ пісМ ЬезекгіеЪеп угогйеп,
ип^еаскШ зеіпез аи^епзскеіііІісЬеп ІМегзскіейез уоп йет Ееійказеп пОгйІіскегег Ое§епйеп. Аиззег йіезет аІІег^е^ОкпІісЬзІеп Назеп Тгапзкаиказіепз, Іеѣеп кіег поск апйеге АгІеп ойег ІМегагІеп, йоск із! йаз Маіегіаі, ііѣег йаз іск уегГй^ поск ш ипуоНзШпйі§ Гйг еіпе ^гйпйііске ВезскгеіЪип^ аііег каиказізскеп Назеп.
Е а г к и п д.
Віе ЕагЪип^ йег ОЬегзеіІе ізГ еіп Ѳетізск уоп ^Іеіскеп ТеіІеп зскіуагг ипй ізаЪеІІ. Еіпгеіпе Огаппепкааге зіпй уоп йег \УиггеГ
Ъіз гиг НаШе чуеізз, йагаиГ зсктѵагг тіГ Ьгеііет ізаЪеШагкепет
ОйгГеІ ѵог йег 8ріГге. Віе Нааге йег іТпІепуоІІе зіпй іѵеізз тіі;
зскчуаггег йізіаіег НаШе, гиіѵеііеп аиск тіі ізаЪеІІег 8ріІге.
ОЪегіеіІ йез КорГез ^еІЫіск-Ъгапп, зіагк тіГ зсктуагг §езргепкеН; йіе ЕагЪеп зіпй кіег ещепЙіск йіезеІЪеп, ше аиГ йет
КитрГ, аЪег йіе 2еіскпші§ ізГ Геіпег. Віе ЕагЬші§ йег еіпгеіпеп
Нааге езГ еЪепзо ше йогі, ііиг зіпй паШгІіск йіе Нааге, ше §етуОкпІіск, кйггег. АиГ йет КорГ ше аиГ йет Кііскеп ѵегзГгеиі
зіпй уіеіе 1ап§еге, $апг зсктагге Нааге.
ПеЬег йет Аи§е еіп кіеіпег гозГГагкепег Еіескеп. 'ѴУап&еіі
кеІІЬгаип тіГ ЪейеиГепйег Веітеп^ппд ѵоп шізз ипй йппкіет Еіёск
ипГег йет уогйегеп Аи&епшпкеі. Ит йаз Окг кегпт ізГ йіе ЕагЪип§ ^гацііск ш§еп Мізскпп^ зскѵаггег ипй шіззііскег Нааге.
Віе ѴіЪгіззеп^е^епй ипй йаз Кіпп ке11гозГі§ѣгаип, Кекіе лѵеізз.
Ваз Окг ізГ ат іппегеп Еапйе ЬезеМ тіГ Іап&еп шіззеп
ипй ^еІЫіск-туеіззеп Наагеп. Віе ѴогйегзеіГе каГ йіезеІЪе ЕагЪип§
ше йіе ОѣегзеіГе йез КорГез. Віе іппеге, ойег кіпіеге 8еіГе йез
аиззегеп Окгез, аізо йіе ги йет апйегп Окг ипй еілуаз паск кіпГеп
декекгГе 8еіГе, ізГ ап йег Вазіз §е1Ыіск-кгаип, йізіаі^агіз §гаи1іскѴѳізз тіГ зскчуаггет Еіескеп ап йег 8рііге.
Іппеп івГ йаз Окг 1ап§з йет іппегеп Капйе ГазГ какі, ат
аиззегеп Капйе йа&е^еп тіГ киггеп, акег йіскГеп туеіззеп Наагеп
ЪезеШ, ѵеіске еіпеп зсктаіеп КапйзГгеіГеп Ъіійеп. Ап йег . Вазіз,
ат аиззегп Капйе, ізГ йаз Окг іуеіззііск §еГагѣГ; йапп, 1ап§з йіе-
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зет Капбе, ізѣ еіп Іап^Пскег таіізсктсаггег, 0Буаз §гаи1іск теііегіег, Иескеп т зекп. Біе йкгі§е йиззеге НаШе ізі лѵеізз тіі
зскѵаггет Иескеп ап бег Врііге. Іппеге НаІЙе іппеп каЫ.
Біе Иескеп кіпіег (іеп Окгеп ппсі еіп Теіі Дез Наізез Ііеіі
гбШскЬгаип, Вгизі зсктиі2і& гозікгаип, гтѵеііеп тіі огапде Топ;
Ьеі еіпі&еп 8ійскеп Ъеіпаііе §таи1іск-гоза.
Уогбегехігетііаіеп уогпе ппсі аиззеп Ііеіі §е1Ыіск-Ъгаип тіі
Іеіскіет гозііагкщеп Апйи^ ппсі Іеіскі зсіпѵагг ^езргепкеіі. Аиззепзеііе бег Ніпіегзскепкеі Ііеіі §гаи1іск-Ъгаип, еЪепГаІІз тіі Іеіскіет
гозііагкі^ет АпЙи&, бег ат Аиззепгапбе без Веіпез зійгкег ізі.
ОЪегзеііе бег РГоіеп ^еІЫіск-лѵеізз тіі ^еІЫіск-Ьгаипет Б&п&ззігеь
Геп. Біе Нааге гшзскеп беп 2екеп зіпб оЪеп ипб аиГ ікгеп Епбеп Ъеі беп Кгаііеп кеіі гозііагЬеп. Іппепзеііе бег 2екеп ап бег
Вазіз зсктагг. Біезе зскчѵаггеп Нааге каЪеп ’іѵеіззе Вріігеп. ГизззоЫеп §е1Ыіск обег Ъгаип1іск-§гаи, гтѵеііеп іп бег Міііе гозіЪгаип,
^гшіііск-лѵеізз ап беп Веііеп.
Іппепзеііеп бег Ехігетііаіеп ипб Ваиск зіпб лѵеівз. Веі еіпі§еп Ехетріагеп ізі біе чуеіззе РагЪе бег Ппіегзеііе ат Вскчуапге
§гаи еіп^екапіеі.
Бег Зсіпѵапг ізі чѵо1П§, оѣегзеііз заттеізскіѵагг, ипіегзеііз
ипб ап беп Веііеп лѵеізз. Баз Маіегіаі гиг ВезскгеіЪипд біезез Назеп лѵаг зеііг дгозз, чѵе,88>ѵе&еп ісіі ез піскі іп іо іо апГикге, Дебосіі
аіз Аиз&ап^зрипкі бег кіег $е§еЬепеп ВезскгеіЬип^ біеніе тіг
еіп Рааг На8еп (а & Ъ), біе іп бег кійке бег Віаііоп В&гб& еііе&і
утгбеп.
Біе Мааззе, біе іск ап ігізск ^езскоззепеп Тіегеп пакт, воте біе ВсМбеІтаззе бег кеібеп Туризехетріаге зіпб аиі Веііе 62
2И егзекп.
Вео&гаркізске ѴегЪгеііип&.
Бег ігапзкаиказізске Реібказе ізі іп беп Шебегшщеп Озіігайзкаиказіепз зекг гакігеіск. Ьап^з бет Кигайиззе каѣе іск ікп
Ьезопбегз іп Меп§е ап^еігойеп, ’іѵезз^ѵе^еп іск ікп аиск паск бет
Иатеп біезез Ииззез (Сугиз іт Аііегіит), Ъепаппі каке. Іск капп
§е$епіу&г1і& поск піскі епізскеібеп, ок біезег Наазе аиск іп беп
Вегреп без сепігаіеп Тгапзкаиказіепз ѵ^котті, небоек зскеіпі
тіг, базз зеіп Vегѣгеііип§з$екіеі У0І1зіапбі§ щіі бет ѵоп Ѵиірев
аіркегакуі гизаттепійііі.
6
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Сарга йіппікі

8атшш.

Сарга (МппіЫ 8атішш, Бекег каиказі&ске 8іеіпЬбске, 2ооі. Апгеі^.
ВЙ. XXIX, № 11, рр. 336—344. (1905).

Іп Йег оЪепгіііегіеп 8скгШ каѣе іск, каиріз&скііск §езійІ2І
аиі* йіе ѵоп N. I. Бшшк §езатте1іеп Таізаскеп, йіе §1е.іскпатще
8скгШ ѵоп Ргоі. Матзсніе (ЦеЪег каиказізске 8іеіпЪбске, іп 8ііг.Вег. й. ѲезеІІзСк. паіигі. Ргеипйе ги Вегііп, 1901, 8р. 23—33)^
апаіузіегі ипй Ъіп йагіп гит 8сЫи88 §екоттеп, йазз еіпегзеііз
йег ѵоп йіезет Беіекгіеп ЪезскгіеЪепе пеие 8іеіпЪоск ѵоп йеп
(іиеШШззеп йез Іп^иг—Сарга гаМеі, Іп^игзіеіпкоск—іп XVігкіісіікеіі:
піскі ехізііегі; апйгегзеііз аѣег іт аиззегзіеп Хогйѵгезіеп йез Каиказізскеп НаирІ^еЪіг^ез еіпе &апг Ъезопйеге 8іеіпЪоскагі ІеЪі, йіе
іск ги Екгеп N. I. Бішік'з, Сарга сііппікі зрес. поѵа Ъепаппіе.
Біезе Агі ѵтгйе зскоп 1&п§з1 ѵоп Бшшк аІ8 пеие ипіегзскіейеп ипй ѵоп ікт (гизз.) іп йеп «Тгаѵаих й. I. 8осіёіё й. Каіиг.
йе 8і.-Рёіегзкоиг§ 1882» ЪезскгіеЪеп. Матзсніе каі окпе Огипй йіе
Аппакте аиз^езргоскеп, йазз зіе ійепіізск тіі Сарга гаМеі веі.
АЪег егзіепз раззеп йіе Мегктаіе ѵоп С. сііппікі §апг ипй §аг піскі
ги йег ВезекгеіЪип^ Матзсніез ипй гѵтііепз ІеЪі ипзге Агі, ше
іск зскоп епѵ&кпіе, зекг дѵеіі ѵот Іп§иг, п&тііск іт аиззегзіеп
Когйтѵезі йег Наирікеііе йез Каиказиз.
Уоп йег ѵОІ1і§еп №екіз1іскка1іі§кеіі йег ВезскгеіЪищ: Матзніез ііЪеггеи§4 ат Ъезіеп йіе Таізаске, йазз піскі пиг іск, зопйегп
поск текг еіп зоіскег Кеппег йег 8іеіпЪ0ске ше N. I. Бшшк,
іѵеіскег іт Баиіе ѵіеіег Йакге 1ап§‘8 йет $апгеп Каикавиз-ѲеЫг§е аііе ікге Агіеп §е)а§1 каі, зіск §агпіскі аизкаппіе, аиі іѵеіске
Агі Матзсніез Везскгеікип^ зіск кего§;. ХѴіг катеп епйііск ги йет
8ск1изз, йазз Іііг йіе Ве8скгеіЪип§’ ѵоп Сарга гаМеі Теііе ѵоп УегІгеіегп тіпйезіепз йгеіег Агіеп §ейіепі каііеп. АУаз йаз Воскскеп
окпе ^ейеп Гипйогі ѵоп Еѵеезмаш ЪеігШ, іѵеіскеп Матзсніе, йеззепип&еаскіеі, аиз тіг ипкекаппіеп Ѳгйпйеп ги йегзеІЪеп Іп^иг-Агі
гакіі, зо ѣіп іск §апг йЪеггеи^І, йазз ег піскі аиз йет Каиказиз
зіатті. Біезе І7еѣеггеи§ип§* зійігі зіск аиі Іоі&епйе Баіеп.
1) \Уейег Еѵеезмахх поск зеіпе Ргаерагаіогеп какеп зетаіз іт
Каиказиз ^езаттеіі. 2) ги Еѵеемаихз 2еііеп ѵаг йаз Іп&игіаі, ше
зо ѵіеіе апйге Ое^епйеп іт Каиказиз, ѵОІ1і§’ ипги&ап^Пск Гиг гооіо&ізске Рогзскип&еп. 3) Іп йеп 8атт1ип§еп Еѵеезішшз ^аЬ ез зекг
ѵіеіе Бе^епзіапйе ѵот Аііаі, йагипіег аиск ЗіеіпкОске, аиі йіе §апг
дці Матзсніез ВезскгеіЪпп^ раззеп капп. Бепаиегез йкег теіпе
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Апаіузе іег АгЪеіѣ Матзсніез ипсі Ніпутіз аиі зеіпе Рекіег кпкеп
Іпіегеззіегепке іп гпетег океп&епаппіеп Агкеіі. Іск капп ез аЪег
піскі ипіеііаззеп, ап кіезег 81е11е теіп аиігіскіі&зіез Векаиегп кагйкег аизгизргескеп, е1а88 еіп 80 егзікіаззі^ег ^аШгГогзсЬег ипсі
Мащтоіо^;, тсеіскег зекг уоп тіг уегекгі тѵігсі, зіск епізскіоззеп
каі, еіпе пене Агі ги кезскгеікеп аиі Маіегіаі уоп Іазі окег $апг
ипкекаппіег Негкипіі казіегепк. Ба теіпе егзіе Агкеіі еіпе текг
кгііізске чуаг, 80 зіпк сііе Агітегктаіе теіпег пеиеп Віеіпкоскагі. окдѵокі §епаи ипсі аизійкгііск каг^еІе^і, кеппоск зекг йЪег сііе §апге
АгЪеіі Ып ѵегзігеиі. Безз\ѵе§еп ѣіеіі іск ез Іііг пШ§, ап кіезег
Віеііе еіпе теііг зузіетаіізске ипсі іп еіпгеіпеп Теііеп §епаиеге
Везскгеікип^ кіезег Агі ги §екеп; гѵіекегипі каирізаскііск зіск аиі
сііе Маіегіаііеп N. I. Бшшк'з зійігепк.
Сарга (МппіЫ ізі еіп ^тоззез, зіагкез Тіег, тѵеіскез кет \Ѵискз
паск пиг лѵепі§ кіпіег Сарга вегюегЫогѵі Мек2в. ги гйскзіекі.

Рагкип§.
Іт 8.оттег ізі сііе Рагке кез Реііез аиі <іег Кбгрегокегзеііе ^гаиііск-іисіізгоі осіег ^еікііск-Іискзгоі, аиі сіеп Веііеп кекеиіепк кеііег, ап сіеп АУеіскеп, аиі кет Ваиске ипсі кет кіпіегеп
Теііе кег Зскепкеі §екі кіе$е Рагке іп зсктиігі^-^еізз іікег. Бег
Корі ізі екепіаііз тіі §гйи1іск осіег ^еікііск-іискзгоіет Реіі кекескі.
Бег Вагі ізі екепзо &еіагкі, текг окег луепщег кгаипііск ипсі еггеіскі еіпе Ьап^е уоп 15—16*/2 Сепі,
Зсклѵапг кгаипііск, сііе §гокеп Нааге ап зеіпет Епсіе акег
зіпсі кгаипііск-зск^агг ипсі тсегкеп кіз 20. Сепі. 1ап§‘.
Бап^з кег Ѵогкегзеііе кег Веіпе уегіаиіі еіп кипкеікгаипег
Зігеііеп; еіп Ріескеп ^іеіскег Рагке кекпкеі зіск іп кег Каке кез..
Еііпко^еп&еіепкз аиі кег Аиззепзеііе кез Ѵогкегіиззез ипсі іп кег
№ке кез Регзеп^еіепкз кез Ніпіегіиззез.
Іт Негкзі ѵепуапкеіі зіск кіе Рагке аиз §еік1іск окег
§таиііскіискзгоі аіітакііск іп еіп текг окег лѵепі&ег еіпіагкі^ез
кгаип, &гаи1іск-кгаип окег казіадіепкгаип. Аиі кет Коріе каі каз
Реіі Іазі кіе §1еіске Рагке, ше аиі сіет Киіпріе, окпе зскагіе
2еіскпип§. Бап^з кет Кйск§гаі ізі еіп кипкіег Вігеііеп кетегккаг.
Аиск кіе Теііе кег Риззе, кіе іп Воттег кипкеікгаип ѵагеп, какеп пип еіп кипкіез Реіі.
Іт Р г й к 1 і п §, іт Магг, іап§еп кіезе Зіеіпкбске ап Ыеіскег
ги чѵегкеп, гит Епсіе кез Ргйк1іп§'8 кіп тѵегкеп зіе зо^аг зо кеіі,
казз зіе уоп іегпе дѵеізз егзскеіцеп,
^

Н От пег ипЛ НиіШп зіпЛ ѵоп Легзеіѣеп РагЪе, ше Ъеі Леп
аЪг%еп каиказізскеп 8іеіпЪ0скеп.
Ѳ екОг п.
Віе НОгпег зіпЛ ѵегкаИпіззтаззШ' (Иск ипЛ кигг, оЬ^ок! 8іе
гішеііеп гіетііск 1ап& іѵегЛеп кОппеп. 8іе ипіегзскеіЛеп зіск, аиззегЛет топ сіеп НОгпегп Лег апЛегеп 8іеіпЪ0ске Лигск Ліе Гогт Шгег
УПпЛищг ипЛ Лигск кгаЛще (іиегкОскег аиГ Шгег ѵогЛегеп ОЪегйаске. 8іе зіпЛ іп Лгеі ЕЪепеп §еѵтипЛеп. Аиззег Лег \УіпЛип§- іп
Лег ѵегіікаіеп ЕЪепе, Ліе паск кіпіеп ипЛ аиззеп ^егісЬІёІ; І8к, ЪііЛеп $іе іп Лег Мійе Шгег Ьйп§е паск поск еіпе Віе§ип$ іп Гогт еіпез
Йаскеп Во^епз, Леззеп 2епігит паск аиззеп ипЛ еіѵѵаз кіпіег Лег
аиззегеп ОЪегкаске Лег НОгпег Ііеді, Л. к. Лаз гескіе Нот ізі зотіі паск гескіз, Лаз Ппке паск Ііпкз §ештЛеп. Бакег шгЛ Лаз
Нот Ліезез 8іеіпЪоскз; тіі Лег Аиззепзеііе аиі еіпе Паске §е!е§1,
іп Лег МШе зеіпег Ьап§е ЛіезеІЬе піскі Ъегйкгеп, оЛег іп Лет ипіегп Бгіиеі зеіпег Ьап§е, ипЛ аиззегЛет шгЛ зеіп ЕпЛе паск океп
ѵоп Ліезег Паске аЪ^етсапЛі, Ъеі еіпі&еп Ехетріагеп зо^аг зіагк
аЪ^етапЛі зеіп (текгеге 2о11). Ье^і тап акег Лаз Нога тіі Лег
Іппепзеііе аиГ еіпе Паске, зо шгЛ зеіп ЕпЛе іттег ЛіезеІЬе Ъегикгеп. АПеіп зскоп ЛаЛигск ипіегзскеіЛеі зіск теіпе Агі Сарга сііппікі
ѵоп Лег гаШзеІкаПеп Сарга гаМеі Матзсніе, Ъеі Лег, паск Леп \Уогіеп
Лез Аиіогз, Ліе НОгпег п и г і п е і п е г ЕЪепе ^еіѵипЛеп зіпЛ.
Ѵоп Леп НОгпегп Лег Сарга зіЫгіса, тіі тѵеіскег Матзсніе
зеіпе Агі еЪепГаІІз ѵег^іеіскі, ипіегзскеіЛеп зіск Ліе НОгпег ѵоп
Сарга сііппікі аиск зекг зіагк. Натііск, зіе зіпЛ ап Леп 8еПеп §аг
піскі гизаттеп §еЛгискі, ѵегкаПпіззтаззШ кигг, зекг Ліск ап Лег
\Ѵигге1, ѵегЛйппеп зіск зскпеіі гит ЕпЛе кіп, піскі аНтакІіск, ипЛ
зіпЛ епЛПск зекг зіагк паск кіпіеп §еЪо§еп.
Бигск аііе Ліезе оЪепап^еіикгіеп Мегктаіе ипіегзскеіЛеі зіск
Ліезег ЗіеіпЪоск зекг &иі ѵоп аііеп апЛегп.
Еіпе поск §епаиеге ВезскгеіЪип^ ипЛ 2еіскпип§еп аііег каіь
казізскеп 8іеіпЪ0ске кокеп шг іп еіпег аизШкгІіскеп Мопо^гаркіе
Ліезег іпіегеззапіеп Тіеге 211 §еЪеп. АПеіп, ігоігЛет шг зскоп еіп
ЪеЛеиіепЛез Маіегіаі ^езаттеіі какеп, каііеп шг ез Шг ап^егеі^і
поскеілѵаз тіі Лег РиЫікаііоп Ліезег Мопо^гаркіе 211 тгагіеп, ит
еіп поск ѵоіікоттепегез Маіегіаі ап 8скаЛе1епішск1шщ ипЛ АііегзѵегапЛегип&еп Лег векОгпе ги заттеіп.
Оео^гаркізеке ѴегЪгеііип^.
Сарга д.іппікі каіі зіск НЪегаІІ Логі іт погЛіѵезШскеп Теіі Лез
Каиказізскеп НаирШеЪіг^ез аиі, іго Ліезег 8іеіпЪоск Шг Шп гиза^епЛе

85
Вебцщшідеп кпбеі. А1§о: іп бет ОЪегІаиГе (іег Еійззе Векуа, Бгизскіеп, кіеіпе ипсі §гоззе Бака, Ъезоікіегз 1іаи% іт ()ие11§екіеі (іег
бгеі ег8і§епаппіеп Еіііззе. Баи! (Іеп АпдаЪеп N. Бшшкз котті
біезе Агі Ыег ѵіеі каиіі^ег ѵог, аіз Сарга зегѵегізогѵі Мех2віев
ипб (іег ^гбззіе Теіі (іег Ѳекбгпе, Тгорііаеп (іег ба$б 8. К. Н. сіез
ОгоззГіігзіеп Вев&іітз Міснаіеоуіс, §екбгі ^егабе біезег Агі ап.
Ісіі Ъепеппе біезеп ВіеіпЪоек т Екгеп теіпез Егеипбез Хікоеаі Бшшк, без ипегтйбііскеп ба^егз шкі Хаіигіогзскегз ипсі сіез Ъезіеп
Кеппегз сіег Віоіо^іе ип(і Вузіетаіік біезег Ваи^еііеге. Ег каі еіпб
Меп&е шскіі^ег Еасіа аиз (іет Бекеп (іег каиказізскеп ВіеіпЪОске
^езаттеВ, сіегеп Баг1е§ип$ )ебоск зскоп пісііі теки кіегкег ^еЬбгі.

ЕілгеіБег ЫаеМга^ гиг
«ІіеЪегзіеЫ, (Іег 8аи§*еБіегЕаипа Тгапзкавріепв ».
Каиіп тсаг сііе Бгискіедип^ теіпег АгЪеіі: Цекегзіскі бег
Ваи&еііегіаипа Тгапзказріепз («2ар. Каѵк. ОМ. Ітр. Кизз. Оео§т.
Ок.,» 1905, Б ХХУ, рр. 1—56) кеепбеі, аіз аиск зскоп бег егзіе
Хаскіга§* (1. с. р. 55—56) ги бег Бекешек! пб% чѵигбе, \ѵеіі
ісіі уоп 8. I. Віькеѵіс еіп Ехетріаг бег Вііскгаззе аиз беп ІІт^екип^еп Аз’скакабз егкіеіБ Віезег егзіе КасЫга§ коппіе бег §ештпіеп Агкеіі діеіск ап§еГи§б ѵгегбеп.
Біезезтаі егкіеіі ісіі уоп РгоБ 6г. А. Койеѵшкоу іп Мозкаи
еіпі^е Ѳеі'аззе тіі Ваи^еііегеп тг Везііттип^, іѵеіске уоп Неггп
К. А. Авіз іп Тебгеп ^езапшіеіі луогбеп тсагеп. Біезе кіеіпе Соііесііоп епікіеіі, ак^езекп ѵоп Егіпасеиз аІЪиІиз Ыгстісиз Ватшю
ипсі Аіасіада іпсііса 6вау, лѵеіске ѵѵепі§ Іпіегеззе Ъеапзргисііеп, біе
іп теіпеш Vеггеіскпізз поск пісііі ап^еіиШе Раскуига еігизса Вауі
ипб біе пеие Агі Рірізігеііиз Ъасігіапиз зр. п., бегеп Везскгеікип§
кіег Гоі§Б

7,А. РірІ8ѣге11и8 Ъасігіапив врѳс. поѵа.
Маіегіаі: 8 Ехрі. іп Аісокоі. Тебгеп, Тгапзказріеп, 1905. 1е§\ К. А.
Авіз. Соіі. Ми8. 2оо1. ІІпіу. Аіо^и.
Бег Агі Рірізігеііиз рірізігеііиз Вснвевев зекг паке зіекепб
ипб ип^еіакг уоп ^іеіскег Ѳгбззе.
Бег егзіе океге Вскпеібегакп гчуеізріігі^; біе аиззеге, кіеіпе-
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ге Врііхе ип&еШіг уоп §1еіскег ГОке лѵіе бег г^тіе 8скпеібегакп.
Бпіеге ^ Вскпеібеяакпе віекеп іп бег Віскіип§ без КіеГегв. Бег.егвіе;
оЪеге Ргаетоіаг ізі кіеіп, айв бег Хакпгеіке пасѣ іппеп §ебгап^і, аЪег беиіііск уоп аиввеп 211 веки. Бег Аиввскпііі аш аиввегп Капбе бев Оіігев іві: .вскагіег ипб ііеіег, аів Ъеі Р. рірізігеііиз:
Рек оѣегкаІЪ кеІІ-ЬгашіІіск-^гаіі. Біе Вавів бег Нааге іві; кіег
бипкеі^таи. Бпіегвеіів віпб біе Нааге ап бег Вавів всішагя тіі
іваЪеІІеп обег во&аг ѵтіввііскеп 8рікеп. Окгеп ипб РІщНіаиі НеііЪгаипііскдгаи.
Біе Капбег бег Ріи&каиі віпб ѵоп еіпет всктаіеп, ѵтіввеп
8ігеііеп еіп&екапіёі; Ъеі аііеп Тіегеп іві аисЪ біе аиввеге ОЪегйаске;
бег Рка1ап§еп лѵеівв. Біе Р1и§каиі іві тіі беп Ріп^егп ѵепѵасквеп.
Іск §еЪе аиі* 8еііе 68 біе Маавве бег]епщеп Ъеібеп Ехетріаге, лѵеіске іп ікгеп Кбгрег^говвеп ат ехігетвіеп ѵгагеп.
Р и п б о г і. Рйгв екіИе пиг ѵоп бег Оаве Тебяеп Ъекаппі, уго
К. А. Ашв 8 8Шск біевег пеиеп Агі іп біевет бакге §еГап§еп как

15,А. РасЬуига ѳкгивса 8аѵі. (?)
8 у п о п у т і е:

ОгосЫига зиаѵеоіепз, Вьлвтв, 8аи^еікіеге ВеиіБсЫапба, р. 147

(1857) (пес Раббаб!).

РасЬуига зр. (еігизса 8аѵі?).

Каббе и. ЛУабтек.
Тгапвсазріепв р. 15 (8ераг.) (1889).

8аи^еікіеге

М а і е г і а 1:
1 Ехрі. іп Аісокоі. Тебйеп, Тгапзказріеп, 1905. 1е^. К. А. Акіб.
СоП. Миз. 2оо1. Бпіѵ. Мозди.

ОЪѵткІ Каббе ипб \Уаетек ѵоп еіпег РасЬуига Ъегіскіеп,
біе айв Тгапвкавріеп ікпеп §евскіскі шігбе, во коппіе іск біеве Агі піскі іп теіп Уеггеіскпівв еіпвсЫіеввеп, ба бав Ъеігекепбе
Ехетріаг іт Мивеит віск піскі ѵогіапб.
Бав іп теіпеп Напбеп Ъейпбііске 8Шск §1еіскі воѵткі іт
Ваи бег 2акпе, те іп беп аиввегп Мегктаіеп ѵ(ЗІ1і& бег ВевскгеіЪип§; Віавіив’ (1. с.) ипб іві пиг еіѵтв кіеіпег. ОЪпе Уег§;1еіск тіі беп
іурівсЪеп Ехетріагеп капп іск іпбевв піскі тіі Вевііт.тікеіі Ъекайріеп, оЪ біе ііаііепівскеп, ігапвкапкавівскеп ипб ігапвкаврівскеп
Уегігеіег бег РасЬуига уОІ1і§ ібепіівск ипіегеіпапбег віпб, лѵеввѵт^еп іск аиск еіп Гга&егеіскеп віеііе.
Біе Маавве біевев 8ійскв віпб аиі 8еііе 68 еіпгивекп.
Р и п б о г 1, еЪепво ше Рірізігеііиз Ьасіпапиз, іві біе Оаве Тебяеп.
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Нуаепа л/иідагіз Огзтагез^

Фототипія В. КлаСенъ, С Петербургъ, Кадетская лин. И? 7-2
Преемн, И. Каминскія.

САТУНИНЪ. Гіены Передн- Азіи. Таб. ІГ

Нуаепа ѵиідагіз гагисіпуі ЗаЪипіп
Фототипія В^Нпасенъ, С. Петербургъ, Налетская пин. /V* 1-2.

Изв. Кавк. Муз. И.

Нуаепа ЬокеЬагепаіз 5а1:ипіп

С-Петербургъ, Кадетская /тин. N'7-1

САТУНИНЪ. Гіены Передн. Азіи. ТабЛѴ.

Изв. Кавк. Муз. II.

Куавпа Ьіікіеѵучегі БаШпіп

Фототипія В^Ипасенъ, С. Петербургъ, Кадетская я им. И-1-2.
Преемн. Н. Каминскій.
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Редакція проситъ авторовъ желающихъ помѣстить
свои статьи въ „Извѣстіяхъ Кавказскаго Музея“ отправ¬
лять письма и рукописи по адресу:
Тифлисъ.
Кавказскій Музей.

І)іс Кесіасііоп егзисЫ <ііе)епі§еп Аиіогеп, хѵеІсЬе
іЬте АгЪеііеп іп (іеп «МіМеіІигщеп сіез КаиказізсЪеп
Мизешпз» риЫісіегеп тгоПеп, ВгіеГе шкі НашізсІігіГіеп §еГйШ§'зі ап сііе Го]§:еі)(1е Асітеззе гм зешіеп:
Тіфіз.
Каиказізсігез Мизешп.

ИЗВЪСТІЯ
КАВКАЗСКАГО МУЗЕЯ,
1905.
Томъ II, вып. 2—4.
Съ 4 табл, и 1 картою.

МІТТЕІШНСЕМ
БЕЗ

КАІІКАЗІЗСНЕМ МІБЕІШЗ,
1905.

^

,..

ВапО II, ЬіеЕ 2—4.
МП 4 ТаМп ипсі 1 Кагіе.

Тифлисъ. 1905—1906. Тійів.
Типографія Канцеляріи Намѣстника Его Императорскаго Величества
на Кавказѣ.
Цѣна: 2 р. 50 к.

Ргеіз: 5 Мк.
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ШЕКОШГТАЮПЦЯ ТАІЫША I МУГАНИ.
К. А. САТУНИНА, Тифлисъ.
[Съ 4 табл, и 1 картою].
ОТЪ АВТОРА.

Русскій Талышъ (Ленкоранскій уѣздъ. Бакинской губерніи)
является однимъ изъ самыхъ своеобразныхъ и роскошныхъ угол¬
ковъ южной окраины Россіи. Его роскошная природа съ субтро¬
пическими лѣсами, покрывающими обращенные къ морю склоны
горъ, издавна привлекали къ себѣ вниманіе естествоиспытателей,
вслѣдствіе чего онъ и представляетъ въ настоящее время наибо¬
лѣе изученный въ ботаническомъ и зоологическомъ отношеніи уго¬
локъ Кавказа Особенно усердно посѣщали этотъ край орнитологи
и энтомологи.
Сводку всего, что было сдѣлано для изученія флоры и фауны
Талыша и прилежащихъ къ нему частей Муганской степи, или,
какъ ее называютъ для краткости, Мугани, до 1886 года мы на¬
ходимъ во второмъ томѣ сочиненія объ этой мѣстности покойнаго
директора Кавказскаго музея д-ра Г. И. Радде, озаглавленномъ
«Біе Еаипа ипб Йога без ЗйбчгезШсЬеп Сазрі-ОеЪіеіез» и состав¬
ленномъ при содѣйствіи многихъ, исключительно иностранныхъ,
ученыхъ.
Первый томъ этого сочиненія, носящій заглавіе: «Таіузсй шкі
зеіпе ВемгоЬпег»,-—географическаго содержанія.
Общее заглавіе этого двухтомнаго сочиненія: «Кеізеп ап бег
Рег8І8сѣ-Кіі88І8сЬеп Огепге». Оно вышло въ свѣтъ въ 1886 году
въ Лейпцигѣ.
Съ тѣхъ поръ этотъ интересный край посѣщало еще не ма¬
ло русскихъ и иностранныхъ ботаниковъ и зоологовъ, но изъ по¬
слѣднихъ опять по преимуществу орнитологи и энтомологи. По¬
слѣдніе особенно ревностно продолжаютъ свою работу и теперь.
Списки птицъ, насѣкомыхъ и моллюсковъ значительно увели¬
чились и продолжаютъ увеличиваться до сего дня, но относительно
млекопитающихъ новѣйшіе изслѣдователи вплоть до 1897 года ни¬
чего не прибавили къ списку данному Г. И. РаддЕ.
Мнѣ, во время моихъ попутныхъ изслѣдованій при разъѣз-
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дахъ въ Талышѣ въ 1897, 1898, и 1899 годахъ удалось не только
кое что прибавить къ познанію маммологической фауны этой мѣст¬
ности, но и исправить нѣкоторые существенные промахи въ спис¬
кѣ Г. И. Радде, что и неудивительно, если принять во вниманіе,
что при изслѣдованіи Талыша д-ръ Радде, поглощенный заботами
о возможно большихъ орнитологическихъ и ботаническихъ сборахъ,
очень мало вниманія удѣлялъ млекопитающимъ, почему и самъ въ
вышеупомянутомъ сочиненіи признаетъ свое знакомство съ маммо¬
логическою фауною Талыша весьма недостаточнымъ и пишетъ слѣ¬
дующее: «Баз Ѵеггеісйпізз аііег Ъіз іеМ іп Таіузсіі пасѣ^ешезепеп 8ащ*еШеге пшзз ісй зеІЪзѣ аіз еіп зейг тап^еШаРез Ъегеісітеп».
(1. с. р. 3).
Уже 23 апрѣля 1900 года я сдѣлалъ въ годичномъ засѣданіи
Зоологическаго Отдѣленія Императорскаго Общества Люби¬
телей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи въ Москвѣ пред¬
варительное сообщеніе о млекопитающихъ Талыша и Мугани, но,
надѣясь снова посѣтить этотъ чудный край и дополнить свои из¬
слѣдованія, я все откладывалъ печатаніе этого сочиненія, и рѣ¬
шаюсь на это теперь только потому, что съ одной стороны я не
имѣю надежды посѣтить этотъ край въ болѣе или менѣе близкомъ
будущемъ, а съ другой-А-изслѣдованіе имѣющагося въ моемъ рас¬
поряженіи матеріала дало столько новыхъ и интересныхъ данныхъ,
что еще долѣе задерживать опубликованіе моихъ изслѣдованій не
имѣло бы болѣе смысла.
II присоединилъ въ настоящей статьѣ къ Талышу и Мугань
не столько по примѣру Радде, сколько потому, что фауна этой
степи обнаруживаетъ чрезвычайно любопытный параллелизмъ съ
фауною высокихъ альпійскихъ степей Талышинскихъ горъ. Отсюда
ясно, что разсматривать фауны этихъ двухъ совершенно различ¬
ныхъ по своимъ физическимъ свойствамъ мѣстностей гораздо ин¬
тереснѣе вмѣстѣ, чѣмъ порознь.
Тифлисъ.
Декабрь 1904 г.

К. А. Сажу пинъ.

Глава I.
ПРИРОДА

МѢСТНОСТИ.

А. Му ганская степь.
Муганской степью называется та часть восточно-закавказской
низменности, которая лежитъ по правому берегу рѣкъ Куры и
Аракса и отдѣляется этими рѣками отъ другихъ частей ихъ об¬
ширной долины.
Кура и Араксъ дугою окружаютъ эту степь съ запада, сѣ¬
вера и востока, а на югѣ ея границу образуютъ Талышинскія горы.
Большая часть ея принадлежитъ Россіи и входитъ въ составъ
Джеватскаго и Ленкоранскаго уѣздовъ Бакинской губерніи. Югозападная часть степи, отдѣленная отъ остальной только искусст¬
венною, такъ называемою кордонною линіей, принадлежитъ Персіи.
Въ этихъ пространствахъ Муганская степь представляетъ
гладкую равнину, лежащую почти на 85 футовъ ниже уровня Чер
наго моря и имѣетъ характеръ типичной арало-каспійской пустын¬
ной степи.
Лѣтомъ температура доходитъ здѣсь на солнцѣ до 45° С, а
осадковъ здѣсь выпадаетъ едва до ЗОО миллиметровъ въ годъ х). При
такихъ условіяхъ степная растительность начинаетъ развиваться
уже съ конца февраля,, а въ концѣ апрѣля уже выгораетъ.
Неудивительно, что въ настоящее время вся эта обширная
степь почти необитаема и служитъ на громадномъ своемъ протя¬
женіи только зимнимъ пастбищемъ для окрестныхъ скотоводовъ. Но
въ древнія времена, благодаря искусственному орошенію, эта степь
была густо населена и считалась одною изъ плодороднѣйшихъ и
богатѣйшихъ мѣстностей, что подтверждается сохранившимися и до¬
нынѣ обширными развалинами древнихъ городовъ.
Почва Муганской степи принадлежитъ къ новѣйшимъ фор¬
маціямъ, что само собою понятно, если вспомнить, что еще гео¬
логически недавно она была покрыта моремъ, и состоитъ изъ гли¬
нисто-песчаныхъ содержащихъ соль слоевъ.
Я уже упомянулъ, что общій характеръ Мугани чисто арало¬
каспійскій. Какъ во всѣхъ другихъ степяхъ этой обширной низ-
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*) Эти и нѣкоторыя другія цифровыя данныя о
книги Меликъ-Саркисова «Муганская степь».

Мугани я заимствую

менности бывшей нѣкогда дномъ Арало-Каспійскаго моря, первое
мѣсто среди растительности занимаетъ полынь (Агіешта тагіііта Ве88.), часто на громадное протяженіе покрывающая своими
маленькими, отдѣльностоящими сѣровато-зелеными кустиками жел
товато-сѣрую почву. Въ значительномъ количествѣ примѣшивает¬
ся къ ней Ьоііиш регеппе, Помимо этихъ господствующихъ ви¬
довъ и большинство другихъ являются характерными для такой
степи.
Здѣсь не мѣсто вдаваться въ описаніе здѣшней флоры и пе¬
речислять найденныя здѣсь растенія, и я ограничусь замѣчаніемъ,
что раннею весною степь покрывается пятнами цвѣтущихъ луко¬
вичныхъ растеній, которыя скоро погибаютъ, а лѣтомъ, когда уже
всѣ мелкія травянистыя растенія выгорятъ, характерный видъ при¬
даютъ ландшафту кусты верблюжьей травы (АШаді сатеіогит
Кізсн.) и стелящіеся мѣстами на совершенно обнаженной почвѣ
каперцы (Саррагіз ІіегЪасеа Ь.).
Древесная растительность встрѣчается только по берегамъ
рѣкъ да у селеній, въ степи же единственный кустарникъ, кото¬
рый иногда можно встрѣтить, это гребенщикъ (Татагіх раііазіі
Безе.). Многочисленные солончаки покрыты своей своеобразной
растительностью.
Наконецъ, слѣдуетъ упомянуть о томъ, что по многочислен¬
нымъ озерамъ, разбросаннымъ по Мугани, болотамъ и рукавамъ
Аракса и другимъ мелкимъ рѣчкамъ, встрѣчаются обширнѣйшія за¬
росли камыша, представляющія надежный пріютъ на время гнѣз¬
довья различнымъ водянымъ птицамъ: гусямъ, уткамъ, различ¬
нымъ куликамъ, чайкамъ и проч., которыя и гнѣздятся здѣсь въ
громадномъ количествѣ. Здѣсь же держатся и питающіеся на ихъ
счетъ хищники, какъ камышевый котъ и шакалъ и мирный оби¬
татель камышей кабанъ.
Зимою камыши доставляютъ единственное убѣжище переле¬
тающимъ на зиму птицамъ и незасыпающимъ на зиму звѣрямъ.
По озерамъ зимуютъ безчисленныя стада гусей и утокъ, а въ ка¬
мышахъ къ камышевому коту и шакалу присоединяется и, спу¬
стившійся сюда, вслѣдъ за пришедшими на зимнее пастбище ста¬
дами овецъ, волкъ.
Плохо приходится здѣшнему скоту, когда начинается снѣж¬
ная мятель. И джейраны въ это время принуждены бываютъ дѣ¬
лать большія перекочевки для отысканія пищи и въ это время ча¬
сто приближаются къ людскимъ поселеніямъ.
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Сравнительно съ камышами, открытыя пространства Мугани
населены гораздо бѣднѣе.
Изъ птицъ попадаются по большей части лишь большой и
малый степные жаворонки (Меіапосогурка Ытасиіаіа Мйквтк. и
Саіапсігеііа різроіеііа Раьь.), да пустынная каменка (Захісоіа ізаЪеіііпа Ктірр.): изъ млекопитающихъ много разныхъ грызуновъ, ро~
ющихъ въ землѣ свои норы, какъ: тушканчики, песчанки, хомяч¬
ки и полевки.
Много ящерицъ и змѣй и миріады насѣкомыхъ, фауна кото¬
рыхъ смѣняется нѣсколько разъ, начиная съ ранней весны и до
осени.
Зимою, жизнь ключемъ бьющая на незамерзающихъ озерахъ
и въ камышахъ около нихъ, здѣсь совершенно замираетъ. Уныло
свиститъ не находящій себѣ никакого сопротивленія вѣтеръ, а вся¬
кая тварь спѣшитъ укрыться отъ пронизывающей стужи и или уда¬
ляется въ другое мѣсто, какъ птицы, или закапывается глубже въ
землю, какъ тушканчики и всѣ гады и погружается въ спячку.
Изрѣдка пролетитъ лишь пернатый хищникъ, высматривая, не вы¬
глянетъ ли гдѣ неосторожно неугомонная полевка, продолжающая и
зимою рытье своихъ норъ; да пробѣжитъ иногда стадо испуганныхъ
джейрановъ. И снова все кругомъ пусто и мертво.

Б. Талышъ.
Подъ именемъ Талыша извѣстна береговая полоса земли,
вдоль западнаго берега южной части Каспійскаго моря, начиная
отъ Кизилагачскаго залива, между моремъ и тянущимся съ юга
на сѣверъ хребтомъ, отрогомъ Альбурсской горной системы, извѣст¬
нымъ подъ именемъ Талышинскаго хребта. Обыкновенно названіе
Талышъ распространяютъ на всѣ части этой страны, т. е. на горы
и на низменность. Въ такомъ же широкомъ значеніи будемъ пони¬
мать это названіе и мы въ предлагаемой статьѣ, но справедли¬
вость требуетъ замѣтить, что это не точно, ибо туземцы подъ
именемъ Талышъ понимаютъ только прибрежную низменность.
Талышъ подробно описывался много разъ, почему мы можемъ
ограничиться здѣсь лишь самымъ краткимъ его очеркомъ, необхо¬
димымъ для пониманія распространенія въ немъ млекопитающихъ
животныхъ.
Помимо сочиненія Г. И. Радде, мы можемъ указать желаю¬
щимъ познакомиться ближе съ этою интересною страною слѣ-
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дующія помѣщенныя въ журналѣ «Естествознаніе: и Географія*
статьи:
К. А. Греве. Ленкорань, Е. Г. 1896 г., стр. 281—287.
Азъ. На самомъ югѣ Кавказа, Е. Г. 1903 г., № 9, стр. 1—17;
№ 10, стр. 1—14.
Муганская степь безъ всякихъ рѣзкихъ границъ переходитъ въ
сѣверную низменную часть Талыша и узкую береговую полосу,
которая имѣетъ видъ очень вытянутаго треугольника съуживающагося къ югу, гдѣ горы почти вплоть подходятъ къ морю. Къ за¬
паду эта прибрежная полоса постепенно подымается къ Талышинскому хребту, имѣющему въ среднемъ около 7000 футовъ высоты.
По самому гребню этого хребта идетъ русско-персидкая граница
Къ югу отъ Талышинской низменности начинается высокое
Иранское плоскогорье, къ сѣверу растилается низменная Мугань.
Талышинскій хребетъ задерживаетъ всѣ приносимыя съ моря
испаренія и этимъ обусловливается громадная разница между низ¬
менною полосою Талыша и такими же прибрежными мѣстностями,
лежащими сѣвернѣе, гдѣ ничто не задерживаетъ приносимой съ мо¬
ря влаги. Тамъ—пустынныя степи, еще болѣе бѣдныя раститель¬
ности^ чѣмъ Мугань, здѣсь—роскошные субтропическіе лѣса.
Тогда какъ количество годовыхъ осадковъ на
М у г а н и, какъ мы видѣли, едва достигаетъ ЗОО мил¬
лиметровъ, здѣсь оно немногимъ уступаетъ только
сырому Черноморскому побережью и достигаетъ
въ Ленкорани 1312 миллим.
По даннымъ Муганской экспедиціи, средняя температура
самаго жаркаго мѣсяца, августа, на Муганп равна 4-26,7°
С., а самаго холоднаго,

января —0,75° С.

Въ Ленкорани: въ самомъ жаркомъ мѣсяцѣ, іюлѣ,+25,8°,
въ самомъ холодномъ, январѣ, -3,5° С. Такимъ образомъ раз¬
ность температуры самаго холоднаго и самаго жаркаго мѣсяца
здѣсь очень не велика, что, конечно, весьма благопріятно отзывает¬
ся на развитіи растительности.
Сильныя жары въ Ленкорани рѣдки.
Въ зависимости съ такимъ благопріятнымъ распредѣленіемъ
температуры и осадковъ находится роскошное развитіе здѣшней
растительности.
Въ своей сѣверной части, гдѣ горы еще далеко отстоятъ отъ
берега, Талышинская низменность представляетъ роскошные луга
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и обработанныя поля, и бѣдна лѣсною растительностью, которая
начинается, лишь около горъ. Здѣсь часто попадаются природные
клеверные луга.,
сѣверу луговая растительность постепенно ста¬
новится все бѣднѣе и незамѣтно переходитъ въ пустынную степь.
Въ южной части лѣса начинаются у. самаго моря и часто морскія
волны подмываютъ и сваливаютъ гигантскія прибрежныя деревья.
Въ настоящее. время однако лѣса эти сильно порѣдѣли и много
мѣста расчищено дли посѣвовъ. Здѣсь не сѣютъ болѣе пшеницы, а
всѣ расчищенныя отъ лѣса мѣста заняты рисовыми плантаціями
(чалтыками). Эта мѣстность изобилуетъ рѣчками и лагунами, нося¬
щими здѣсь названіе «морцовъ».
На границѣ между лѣсистою и безлѣсною ленкоранскою низ¬
менностью, гдѣ узкая прибрежная полоса нѣсколько расширяется,
именно отъ г. Ленкорани къ сѣверу до станціи Кумбащи, она отъ моря
до лѣсовъ предгорій сплошь покрыта густыми кустарниковыми за¬
рослями, состоящими изъ ежевики, дикаго гранатника, груши и нѣ¬
которыхъ другихъ растеній, къ которымъ по берегамъ морцовъ при¬
соединяется и камышъ. Онѣ представляютъ непролазную чащу, въ
которую можно проникнуть лишь прорубая себѣ путь кинжаломъ.
Эти крѣпкія заросли, упирающіяся въ густые камыши морца,
а сѣвернѣе въ лѣса, представляютъ собою излюбленныя мѣста пре*
быванія Камышевыхъ котовъ, шакаловъ, барсуковъ, зайцевъ и даже
дикихъ свиней, несмотря на близость.къ городу. Тутъ же. но рѣже,
встрѣчаются и дикобразы.
Съ низменности лѣса переходятъ на склоны горъ, которые и
покрыты ими сплошь до высоты 6000' и даже 7000 футовъ.
Эти густые лѣса состоятъ изъ чрезвычайно разнообразныхъ,
но исключительно лиственныхъ породъ деревьевъ.
Въ нижнемъ поясѣ горъ лѣсъ особенно отличается своею гу¬
стотою и непролазностью. Часто заросли ежевики и вьющихся ра¬
стеній, особенно усаженнаго ужасными крючками 8тіІах’а, густо
обвивающаго большія деревья и ниспадающаго цѣлою сѣтью чуть
не съ самой вершины ихъ, такъ густы, что являются совершенно
непроницаемыми и свернуть съ лѣсной тропинки въ сторону пред¬
ставляется прямо невозможнымъ.
Въ такомъ лѣсу вовсе не попадается зайцевъ, но много Ка¬
мышевыхъ котовъ, шакаловъ и кабановъ.
Выше лѣсъ становится менѣе густымъ и попадаются чистыя
буковыя насажденія.
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Однако и здѣсь, вслѣдствіе крутизны склоновъ и всюду вы¬
ступающихъ изъ почвы камней, ходьба весьма затруднительна.
Такіе лѣса начинаются не ниже ЗООО футовъ.
На высотѣ около 6—7000 футовъ начинается уже безлѣсная
альпійская полоса, гдѣ луга и пашни прерываются уже дикими об¬
наженными скалами. Мѣстами вся почва бываетъ завалена облом¬
ками скалъ, всюду высятся дикіе голые утесы и вся мѣстность
имѣетъ безжизненный, непривѣтливый видъ.
Такимъ образомъ разсматриваемый нами рай¬
онъ дѣлится на слѣдующія главныя станціи:
1) Степь.
2) Лѣсъ.
а) Густые лѣса низменностей и
до 3000'.

предгорій

б) Высокоствольные, чистые, горные лѣса
3000’—7000’.
3) Альпійская область горъ.
Слѣдовало бы еще отдѣлить плодородную безлѣсную низмен¬
ность сѣверной части Ленкоранскаго уѣзда отъ пустынной Муганской степи, но на основаніи распредѣленія млекопитающихъ я
этого сдѣлать не могу, по той простой причинѣ, что не имѣю изъ
этой мѣстности рѣшительно ничего. Между тѣмъ она имѣетъ столь
своеобразный характеръ, что, вѣроятно, ее легко можно было бы
характеризовать распространеніемъ другихъ животныхъ.
Распредѣленіе млекопитающихъ по выше перечисленнымъ
поясамъ я считаю болѣе удобнымъ разсматривать уже послѣ систе¬
матическаго каталога звѣрей этой мѣстности, когда читатель уже
ознакомится съ составомъ ея маммологической фауны.

Обзоръ изслѣдованія млекопитающихъ Ленко¬
ранскаго уѣзда и Мугани.
Я не разъ уже имѣлъ случай говорить объ исторіи изслѣдо¬
ванія млекопитающихъ Кавказскаго края, а слѣдовательно могу
быть здѣсь очень краткимъ.
Первый изслѣдователь побережья Каспійскаго моря Самуилъ
въ 1774 году скончавшійся въ плѣну у кавказскихъ гор¬
цевъ, почти ничего не далъ для познанія млекопитающихъ этой
Гмелинъ,
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страны, но привезъ нѣкоторыя коллекціи, которыя послужили дру¬
гимъ.
Первое сочиненіе, въ которомъ въ таблицѣ распространенія
отведены особыя графы для Ленкоранскаго уѣзда и побережья
Каспійскаго моря, было сочиненіе Менетріе (Мехетееез), СаЫо^ие
гаізоппб без оЩеіз бе гооіо^іе гесиеііііз бапз ип ѵоуа&е аи Саисазе
еѣ .щзци’аих ігопііёгез асіиеііез бе Іа Регзе, епігергіз раг огбге бе
8. М. В’Е третей г раг Е. Меметеійз, Сопзегѵаіеиг би Мизёе
2оо1о^щие бе ГАсабётіе Ітр. без 8сіепсез бе 8В-РёіегзЪоиг§
еіс.». Въ этомъ сочиненіи, появившемся въ 1832 году, для побе¬
режья Каспійскаго моря указаны слѣдующія млекопитающія:
Егіпасеиз еигораеиз, В.
Егіпасеиз аигііиз, СгМ. Раеь.
Сапіз аигеиз, В.
Саіосеркаіиз ѵііиііпиз? Ре. Сііу.
Еіриз іасиіиз, СгМЕЬ.
АпЫІоре зиЪдиЫигоза, Ш)ьб.

Для Ленкорани и Талыншнскихъ горъ указаны:
Таіра еигораеа, К
Сапгз аигеиз, В.
Сапіз ѵиірез, В.
Сапіз Іириз, В
Нуаепа ѵиідагіз, Везм.
Ееііз іідгіз, В.
Миз зуіѵаіісиз, В.
Агѵісоіа зосіаііз, Везм.
Еериз іішісіиз, В.
Саргеоіиз ѵиідагіз, В.

Въ 1837 году въ статьѣ «ЕпшпегаИо апітаіішп, циае іп Ргоѵіпсііз ігапзсаисазісіз КагаЬасѣ, Зсѣіпѵап еі Таіузсѣ, пес поп іп
Іеггііогіо ЕІізаЪеШороІепзі оЪзегѵаѵіі К. Ре. Нонехаскее *), пасторъ
нѣмецкой колоніи Еленендорфъ близъ Елисаветполя Гогенакеръ
даетъ указанія на присутствіе въ Талышѣ слѣдующихъ животныхъ:
Нуаепа зігіаіа Рехх
Ееііз саіиз В. /егиз.
Ееііз Тідгіз В
Е. раг Айз В.
Е. сііаиз ЩЩбехзт.
Мизіеіа шагіез В.
Мизіеіа ѵиідагіз В.
Меіез ѵиідагіз Вгізз. «ЦЪіцие Ігециепз».
Егіпасеиз еигораеиз В. Ібеш.
) ВиИ. 8ос КаіигаІ. Мозсои 1837, VII, р. 136—138.
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Егіпасеиз аигііиз Ракъ «іп ргоѵіпсіа Таіузсіі».
Сарга аедадгиз Раеь. «.. іпіпопШтзТаІузсЫіаЪіІаге бісНиг...»
АпШоре зиЪдиЫигоза (Мебе^т
Сегѵиз еіарішз Ь. «Шпдие».
Сегѵиз р дагдиз Раьь? «ІГЬіцие»
8из зсго{а Ъ, {егиз «ПЬісріе».
Ми з тизсиіиз В.
Миз йеситапиз Ь. «Іп біеііопе ТаІузсѣепзВ.
Нурисіаеиз атрЫЫиз Іъь. « . . .еі ргоре Еепкогап іп рг. Таіузсіі?»
Еериз Ытісіиз К. «Іп Іі.із ге^іопіЪиз пЪіцие оѣѵіиз».
Нузігіх'сгізіаіа Ъ. «Ргециепз ргоре ра^ппі Азіата іп рг. Таіузсіі».
Ріюса Іогзап п. зр. «Іп шагі Сазріо ргоре Ьепкогап».
ТезрегШіо тигіпиз Ь. «Шшріе».

Такимъ образомъ число указанныхъ для- разсматриваемой ны¬
нѣ нами области млекопитающихъ дошло до 29. Но, какъ видно
изъ словъ самого Гогенакера, многое внесено въ его списокъ только
по слухамъ и многое нуждалось въ провѣркѣ опредѣленія.
Появившееся въ 1841 году сочиненіе проф. Э. Эйхвальда
«Раида Сазріо-Саисазіса еіс.» имѣетъ для насъ очень мало значе¬
нія, ибо все, что касается звѣрей и птицъ, представляетъ только
грубую компиляцію. Интересно только изображеніе зародыша тиг¬
ра, имѣющаго уже характерное для каспійскаго тигра расположе¬
ніе черныхъ полосъ.
Таково было состояніе нашихъ свѣдѣній б млекопитающихъ
юго-восточнаго Закавказья передъ выходомъ вышеупомянутаго со¬
чиненія бывшаго директора Кавказскаго музея д-ра Г. И. Радде.
Первый разъ Радде посѣтилъ Ленкорань въ 1886 году и про¬
велъ здѣсь около 7 недѣль. Во второй разъ онъ пробылъ здѣсь
восемь мѣсяцевъ съ ноября 1879 года до августа 1880 года Ре¬
зультатомъ послѣдняго путешествія и явилось два тома «Кеізеп ап
бег Рег8І8сй-Ки88І8сЬеп Огепге".
Другимъ результатомъ этого восьми-мѣсячнаго пребыванія
г. Радде въ Талышѣ были многочисленныя коллекціи, преимуще¬
ственно орнитологическія и ботаническія. Изъ птицъ особенно
много было собрано водоплавающихъ и болотныхъ, такъ какъ Лен¬
корань является ихъ зимнею стоянкою.
Въ спискѣ млекопитающихъ, который даетъ въ 1886 году
Радде, перечисленъ 51 видъ Къ сожалѣнію, при изученіи талышински^ъ млекопитающихъ приходится убѣдиться, вопреки завѣ¬
ренію автора, что въ его списокъ вошло только то, что извѣстно
съ точностью 3), что этотъ списокъ въ значительной степени пред3) «Ніег ^еЪе ісіі пиг баз, лѵаз шіі 8ісЬегЬеі1Лез1з1еМ.», 1. с. р. 3..
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стаБляетъ лишенную всякой критики компиляцію прежнихъ спис^
ковъ, еще значительно искаженныхъ при этомъ, съ прибавленіемъ
такихъ животныхъ, которыхъ въ Талышѣ никогда и не было, вро¬
дѣ Сегѵиз ахіз. При , этой компиляціи г, Радде много пользовал¬
ся, и сочиненіемъ Блэнфорда 4), ошибки котораго, цѣликомъ пере¬
шли п въ его списокъ..
Далѣе при каждомъ отрядѣ я .подробно разбираю этотъ спи¬
сокъ, здѣсь же замѣчу только, что изъ 51 вида этого списка въ
нынѣ предлагаемомъ вниманію читателей сочиненіи оставлено толь¬
ко 24, да и то со - значительными поправками. Изъ нихъ 5 впер¬
вые указаны для Талыша Д-ромъ Радде. Это: Ѵезрегидо рірізігеііиз,
Мизіеіа . загтаііса, Муохаз дііз, Жуохиз йгуаз и Ж из зуіѵаіісиз.
Мои маршруты по описываемой нынѣ мѣстно¬
сти были слѣдующіе:
Въ 1894 году, съ 17-го по 28-е мая, я проѣхалъ со станціи
Аджи-Кабулъ въ Сальяны, оттуда по Курѣ, до Джевата, мѣста слія¬
нія Куры и Аракса, отсюда вдоль лѣваго берега Куры до сел.
Абдульянъ и на станцію Сагиры.
Въ 1895 году съ 7-го по 27-е марта я былъ снова въ Сальянахъ, экскурсировалъ по Мугани, затѣмъ проѣхалъ вдоль праваго
берега р. Куры до Джевата и селенія Колокайны на Араксѣ, от¬
сюда также экскурсировалъ по Мугани, и уѣхалъ снова черезъ
станцію Сагиры.
Въ 1897 году съ (>-го апрѣля по 18-е іюня я сдѣлалъ слѣ¬
дующій маршрутъ. Черезъ Сальяны проѣхалъ въ Ленкорань, по¬
дробно изъѣздилъ всю южную часть Ленкоранскаго уѣзда, такъ на¬
зываемый Астаринскій магалъ; посѣтилъ островъ Сари; ѣздилъ въ
горную часть уѣзда—Зувандъ, сел. Лирикъ; затѣмъ черезъ сел.
Пришибъ проѣхалъ въ пограничное мѣстечко Белясуваръ, экскур¬
сировалъ отсюда по Мугани и вернулся въ Баку снова черезъ
Сальяны.
Въ 1898 году я снова пробылъ въ этой мѣстности съ 12-го
апрѣля по 8-е іюня. Черезъ ст Аджи-Кабулъ я проѣхалъ въ Салья¬
ны и оттуда въ Ленкорань. Подробно объѣхалъ Астаринскій ма¬
галъ, а частью и сѣверную часть уѣзда, поднялся на хребетъ къ
границѣ, гдѣ особенно удачно экскурсировалъ у поста Кяльвязъ;
проѣхалъ оттуда въ Персію: Наминъ и Ардабиль и, вернувшись
4) Вьахеош), ЛѴ. Т. Еазіегп Регзіа, ѵоі. II, 1876.
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опять черезъ Кяльвязъ, направился въ Кубинскій уѣздъ черезъ
Ленкорань и Сальяны.
Это была самая большая по зоологической добычѣ поѣздка.
Въ 1899 году я снова проѣхалъ тою же дорогою въ Ленко¬
ранскій уѣздъ, гдѣ и провелъ съ 7-го марта по 3-е апрѣля при¬
чемъ оставался главнымъ образомъ на низменности.
Повидимому, судя по вышеприведеннымъ маршрутамъ, я про¬
былъ достаточно для подробнаго изслѣдованія здѣшней фауны, но
нужно замѣтить, что я былъ здѣсь по служебнымъ дѣламъ и изслѣ¬
дованіямъ могъ удѣлять лишь очень мало времени.
Глубокою благодарностью обязанъ я всѣмъ лицамъ, такъ или
иначе помогавшимъ мнѣ производить зоологическія изслѣдованія.
Особенно же господину лѣсничему П. О. Василевскому, барону
Б. Л. Тизенгаузенъ, который дѣлился со мною своимъ глубокимъ
знаніемъ Талыша, и г. ротмистру пограничной стражи Я. Я.
Крживоблоцкому, которому я обязанъ превосходными коллекціями
изъ окрестностей Кяльвяза и многими цѣнными свѣдѣніями.
Въ 1901 году въ этой мѣстности побывалъ студентъ есте¬
ственнаго факультета Императорскаго Московскаго Университета А. М. Завадскій, который собралъ на Мугани и въ Талышѣ значительныя коллекціи, между прочимъ и млекопитающихъ.

Матеріалы.
Вопреки ожиданіямъ, коллекціи Кавказскаго Музея оказались
очень бѣдны ленкоранскими млекопитающими и, кромѣ старыхъ чу¬
челъ, изо всего ленкоранскаго сбора Г. И. Радде оказалось въ Музеѣ
только нѣсколько спиртовыхъ экземпляровъ обыкновеннѣйшей ле¬
тучей мыши (Рірізігеііиз рірізігеііиз) и пара молодыхъ землероекъ;
а изъ грызуновъ, только одинъ заяцъ и нѣсколько дикобразовъ, но
ни одного мелкаго.
Непростительнымъ упущеніемъ съ моей стороны было то, что
я не привелъ раньше въ извѣстность коллекціи Радде, а потому,
надѣясь найти въ Музеѣ «его богатые сборы», не постарался до¬
быть нѣкоторыхъ обыкновенныхъ тамъ животныхъ, какъ Муохиз,
Миз зуіѵаіісиз и др.
Мои поѣздки дали большое число мелкихъ животныхъ, преи¬
мущественно грызуновъ и насѣкомоядныхъ, и цѣлый рядъ наблю¬
деній.
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Господинъ лѣсничій П. О. Василевскій любезно обѣщалъ мнѣ
свою помощь въ дѣлѣ собиранія мелкихъ животныхъ, но я ничего
отъ него до сего времени не получилъ.
А. М. Завадскій во время своей поѣздки въ 1901 г. собралъ
между .прочимъ и значительную коллекцію грызуновъ. Коллекція
эта, поступившая въ Зоологическій Музей Императорскаго
Московскаго Университета, была любезно прислана мнѣ для обра¬
ботки директоромъ этого Музея проф. Г. А. Кожевниковымъ.
Такъ какъ я убѣдился, что животныя всей низменности вос¬
точнаго Закавказья живутъ въ одинаковыхъ условіяхъ и не обра¬
зуютъ въ разныхъ частяхъ ея какихъ либо географическихъ расъ,
то я и счелъ себя въ правѣ за недостаткомъ матеріала по како¬
му либо виду изъ Муганской степи или сѣверной степной части
Ленкоранскаго уѣзда, пользоваться при описаніи этого вида пред¬
ставителями его изъ другихъ частей ея, какъ это было съ Мизіеіа
Іоіпа пеіггіпді и друг.
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П р и м ѣ ч. Такъ какъ большинство млекопитающихъ въ по¬
слѣдней работѣ было переопредѣлено мною, но часть по недоразу¬
мѣнію была оставлена съ прежними этикетами и такъ какъ печата-
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ніе этого каталога происходило въ мое отсутствіе, получилась не¬
вообразимая путаница и одно и тоже животное иногда фигуриро¬
вало подъ двумя названіями или, наоборотъ, подъ однимъ названіемъ
значилось нѣсколько видовъ. Примѣръ перваго: одна и таже земле¬
ройка называется и Сгосісіига агапеа и Сг. ^ишідаіа; второго: подъ
именемъ Егіпасеиз аигііиз значились Е. аІЬиІиз и др. Все это прои¬
зошло исключительно по недосмотру, и мои опредѣленія этихъ жи¬
вотныхъ вовсе не согласуются съ напечатанными въ каталогѣ, о
чемъ я и считаю нужнымъ заявить, такъ какъ эти опредѣленія вы¬
звали нѣкоторое недоумѣніе у моихъ коллегъ. Замѣтки о нѣкото¬
рыхъ видахъ принадлежитъ мнѣ и Радде; первыя подписаны «Сат.»,
вторыя—Р. Эти замѣтки были написаны мною года за два до вы¬
хода каталога, а позднѣйшія не были приняты Г. И. Радде «за
недостаткомъ мѣста», что также, къ сожалѣнію, повело къ нѣкото¬
рымъ недоразумѣніямъ.

Глава II.
СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ
МЛЕКОПИТАЮЩИХЪ ТАЛЫША И МУГАНИ.

I. СНІЕ ОРТЕЕА.
Въ выше цитированномъ сочиненіи Г. И. Радде о фаунѣ
этой мѣстности, о летучихъ мышахъ говорится лишь слѣдующее:
«Ѵезрегидо зегоііпиз 8снеев. Шеѣ Мёхётеіё8.
»
рірізігеііиз 8снеев. іш Тіейапбе, патепШсѣ ап шпі нт
беп Кшпеп бег ѣбігетеп Кігсѣе ѵоп Ъепкогап.
»
Ш. Г Шеѣ Мёхётеіёз. Веібе Ш. зіпб ѵоп бет Аиіог 2\ѵаг
»
N1*. I аІ8. ѵегзсѣіесіеп егкаппі;, аѣег піеѣі ЪезДттЪ ѵюгбеп.
Вкіпоіорііиз |і’еггит-едиіпит 8снеев. Ѵоп Раььа8 пасѣ СгМеьш Віг
Сгііап аиГ^еШиѣ. Меіпе бзШсѣзѣеп Ришіоіѣе Ке^еп іп бег
Дт^еѣші^ ѵоп ТіЙіз».

Такимъ образомъ, кромѣ Ѵезрегидо рірізігеііиз, найденнаго са¬
мимъ Др. Радде, остальные виды приведены имъ на основаніи
указаній Далласа и Менетріе. Ознакомившись съ первоисточника¬
ми, нужно притти къ убѣжденію, что вышеупомянутыя ссылки со¬
вершенно неправильны.
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Самъ Менетріе . (СаК Каіз.) ставитъ у
этого названіи знакъ ? и приводить описаніе, по которому очень
трудно заключить, съ какимъ видомъ онъ имѣлъ дѣло, но его сообще¬
ніе, что этотъ видъ живетъ въ лѣсахъ, указываетъ, что это вѣроят¬
но, не V. зегоЫпиз, который держится предпочтительно въ степныхъ
мѣстностяхъ. Относительно двухъ другихъ неопредѣленныхъ ви¬
довъ Менетріе не даетъ никакого повода предполагать, что они
встрѣчаются въ нашей мѣстности. Относительно Шііпоіоріъиз /іеггит-едиіпит Др. Радде повторилъ ошибку Блэнфорда, котораго
онъ цитируетъ при этомъ, какъ будто сочиненіе Палласа такая
рѣдкость, что невозможно было справиться въ немъ непосредственно
Ѵезретдо зегоіітьз.

Цитируемыя

Блэнфордомъ

мѣсто у

Далласа

слѣдующее: « Ѵез-

регііііо Ырросгеріз.... Міпогет уагіеГате.т сеі. Сгёьпехзтаебт

іп апігііз гиріит еГ аебійсііз рег Саисазит раззіт еі тахіте а (1
Рѣазіп... оѣзегѵауіі... Омеьшпз дип: е топШшз Мейіае тізіі».
Изъ этого видно во-первыхъ, что о Талышѣ нѣтъ и помину, и вовторыхъ, что рѣчь идетъ не о Шііпоіоркиз -[‘еггит-едиіпит, а о
Шііп. ЫррозіЛегоз Веснзт., котораго я дѣйствительно и нашелъ въ
Ленкорани, но только въ одномъ экземплярѣ.
Такимъ образомъ изъ указанныхъ Радде летучихъ мышей въ
дѣйствительности въ нашей мѣстности водится только одинъ видъ:
Ѵезретдо рірізігеііиз — Рірізігеііиз рірізігеііиз

ГАМ.

КНШОЮРШОАЕ.

1. Ніипоіоріша Мрро8і(іего8 Веснзт. Подковоносъ малый.
С Ат у нинъ, Обзоръ, № I, стр 50 (1903).
Тузем. назв.: У туземцевъ всѣ виды летучихъ мышей называются оди¬
наково. но адербейджански: ялосанъ, гаджа-куши и шовъ-пеленгъ.

Въ предѣлахъ Кавказскаго края этотъ подковоносъ распро¬
страненъ очень широко и найденъ какъ на Сѣверномъ Кавказѣ,
такъ и въ Закавказья. Съ Сѣвернаго Кавказа онъ извѣстенъ мнѣ
изъ предѣловъ Кубанской области и Грозненскаго округа Тер¬
ской области (Евдокимовское). Въ Закавказья онъ найденъ по¬
всюду въ западной его части, а въ восточной—въ долинѣ сред¬
няго теченія Аракса (с. Мигры), въ Тифлисѣ, по среднему те¬
ченію рѣки Куры (Арешскій уѣздъ) и на низменности Кубин¬
скаго уѣзда. Относительно послѣдняго мѣстонахожденія я долженъ
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замѣтить, что хотя Кубинскій уѣздъ Бакинской губерніи и лежитъ
уже сѣвернѣе Апшерона на сѣверной сторонѣ главной линіи Кавказ¬
скаго хребта, но по природѣ своей онъ всецѣло относится еще къ
Закавказью, а сѣверно-кавказская фауна появляется лишь на ши¬
ротѣ Петровска, гдѣ и проходитъ истинная граница между сѣвер¬
нымъ Кавказомъ и Закавказьемъ. Я говорю это, конечно, относи¬
тельно низменности.
Малые подковоносы изъ различныхъ мѣстностей Кавказскаго
края замѣтно отличаются на взглядъ другъ отъ друга, хотя и весь¬
ма трудно уловимыми чертами.
Что касается собственно Ленкоранскаго уѣзда,
то повидимому этотъ видъ здѣсь довольно рѣдокъ и найденъ
мною только одинъ разъ въ самомъ городѣ Ленкорани.
Размѣры его (№ 19,і. Кавк. Муз.):
Отъ конца носа до анальнаго отверстія (циркулемъ) . . 40 тш.
Длина хвоста (отъ анальнаго отверстія до кончика)
. 27
>
Длина предплечья.
38,5 »
Высота уха (отъ основанія наружнаго края до вершины) 14
>

РАМ. ѴЕ8РЕКТШ0ШАЕ.
2.

Рірівѣгѳііив рірівірѳііив

Вснневее.

Кожанъ малоголовый.

Ѵезреги^о рірізігеііиз, Кавбе, 8аи^еіЬ. Таіузсѣ. р. 3;
Миз. Саисазіс., р. 50; Сатунинъ, Обзоръ, № 8, стр.

и Радде

Сатунинъ
15.

совершенно неосновательно говоритъ (1. с.), что эта ле¬
тучая мышь на Кавказѣ чаще всего встрѣчается на низменности
Талыша. Я долженъ замѣтить, что Ленкоранскій уѣздъ вообще
бѣденъ летучими мышами и малоголовый кожанъ встрѣчается здѣсь
въ значительно меньшемъ количествѣ, чѣмъ напримѣръ въ Тиф¬
лисѣ. Это явленіе, очень можетъ быть, объясняется свирѣпствую¬
щей здѣсь маляріей, такъ какъ летучія мыши очень легко могутъ
подвергнуться укушенію комаровъ.
Радде

Радде находилъ эту летучую мышь въ самомъ городѣ Ленко¬
рани, въ развалинахъ старой деревянной церкви, отъ которой те¬

перь не осталось и слѣда.
Я находилъ ее въ предѣлахъ Ленкоранскаго уѣзда
исключительно на низменности (г. Ленкорань, сс. Велъ
Путасаръ и др.), хотя вообще она вовсе не избѣгаетъ горъ.
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Мугань, какъ и всѣ степи, не благопріятствуетъ жизни лету¬
чихъ мышей, но этотъ видъ былъ найденъ мною въ 1894 году на
самой ея границѣ въ селеніи Бегманлы, Джебраильскаго уѣзда, на
Араксѣ, гдѣ онъ встрѣчался вмѣстѣ со слѣдующимъ видомъ.
Рірізігеііиз рірізігеііиз добытые въ Ленкоранскомъ уѣздѣ ни¬
чѣмъ не отличаются отъ представителей этого вида изъ другихъ
мѣстъ Закавказья.
Размѣры ихъ:
№ 8,(і. ^ѵ. № 8,ц
Отъ конца носа до анальнаго отверстія .'.... 36
41
Длина хвоста.
... 28
33
Длина предплечья ....
30
31,5
Высота уха

.

ю

.9

Эта летучая мышь вылетаетъ на добычу довольно рано, ско¬
ро по заходѣ солнца, еще при полномъ свѣтѣ.
Возвращеніе ихъ назадъ въ ихъ убѣжище я наблюдалъ 24.
Ѵ‘. 98 въ Ленкоранскомъ уѣздѣ въ сел. Тангеванъ въ 4г/2 часа
утра. Онѣ жили здѣсь подъ крышею вышки.
Нѣсколько пойманныхъ мною здѣсь экземпляровъ я привезъ
съ собою на постъ Кяльвязъ живыми и выпустилъ здѣсь, но онѣ
скрылись въ тотъ же вечеръ и я ни разу ихъ болѣе не видалъ.

3.

Муоііз туеѣаеітіз

Ьеізеек.

Нетопырь усатый.

С и н о н и м и к а:
Ѵезрегііііо тузіасіпиз, С ату н инъ въ Мітз. Саисаз.,
Обзоръ, № 15, стр 51.
Матер Га л ы:
№ 16,с. 1 спирт, экз. с. Джеватъ, 1894.

Сатунинъ.

стр. 20; Ы.

Миз. Саисаз.

Это самая распространенная на низменности восточнаго За¬
кавказья летучая мышь. Въ предѣлахъ Ленкоранскаго уѣзда
я ее не наблюдалъ, но добылъ въ большомъ количе¬
ствѣ въ Д же в а т с к ом ъ. и Джеванширскомъ уѣздахъ
(сс. Джеватъ, Бегманлы и др.). Обыкновенно убѣжище этого ви¬
да представляютъ рыхлыя камышевыя крыши туземныхъ постро¬
екъ. Ночуя на вышкахъ въ селеніяхъ расположенныхъ по Курѣ, я
постоянно слышалъ надъ головою ихъ пискъ и могъ наблюдать,
какъ ихъ вылетъ на охоту, такъ и возвращеніе домой. Вылетаютъ
онѣ лишь послѣ наступленія темноты, на вышкахъ послѣ того какъ
2
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я тушилъ фонарь. Возвращаются на разсвѣтѣ: въ маѣ 1904 года
въ сел. Енгикентъ это было въ Зг/2 часа утра.
Размѣры одного изъ экземпляровъ, добытыхъ въ Джеватѣ,
слѣдующіе:

№ 16,с.
Отъ конца носа до анальнаго отверстія. ...... 42
Длина хвоста
.
....... 42
Длина предплечья
...
.35
Высота уха
..
12

Кромѣ вышеприведенныхъ трехъ видовъ летучихъ мышей, въ
предѣлахъ разсматриваемой нами мѣстности вѣроятно встрѣчаются
еще слѣдующіе виды найденные въ близкомъ сосѣдствѣ.
Ѵезрегііііо (Еріезісиз) зегоііпиз

8снеевее.

Синонимика:
Ѵезрегііііо зегоііпиз? Мёхётеіёз, Саіаі. Каіз р. 17.
Ѵезрегидо зегоііпиз, Каббе, 8аи^еіѣ. Таіузсіі., р. 1.
Уезрегиз зегоііпиз, Сатунинъ, Обзоръ,
14, стр. 51.
Менетріе приводитъ этотъ видъ для Талыша со знакомъ ? и
даетъ описаніе летучей мыши, по которому я не могу догадаться,
что это за видъ.
Радде ограничивается словами: «по Менетріе».
Эта летучая мышь найдена мною въ ближайшемъ со¬
сѣдствѣ Мугани, на низменности р. Куры въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ.

Ѵезрегііііо (Ріегудізіез) посіиіа
Синонимика:
Ѵезрегидо посіиіа,

Сатунинъ,

8сиеевее.

Обзоръ, № 7, стр. 50.

Эта летучая мышь также была найдена мною въ Елисаветпольскомъ и Арешскомъ уѣздахъ.
Муоііз ешагдіпаіиз сіезегіогит Бовзох.
Синонимика:
Ѵезрегііііо йезегіогит,

Сатунинъ,

Обзоръ, № 17, стр. 51.

Этотъ довольно рѣдкій у насъ видъ найденъ мною на низмен-
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ности, именно: въ Тертерѣ, Джев аншир скато уѣзда и
въ Арешскомъ уѣздѣ Елисаветпольской губерніи.

II Ш8ЕСТІѴ0ВА.
Объ этомъ отрядѣ Г. И.

Радде

говоритъ слѣдующее:

«Таіра еигораеа Ъ. Іп сіеп Кіеетезеп бег ЕЪепе шіб іп Штѣеп
пісііі зеЕеп, теібеі баз ЛУаззег.
Яогех ,швіПив 8 Ѳ
* »вшеігпі ра]Х

От

Iі

Веі(іе №г ОІ1ап пасЪеетевеп, сШгі'еп вісіі
ѵіеІІеісМ аиі 8. тіпиіив Ь. гигііскЙШгеп
Іаззеп *)•
Егіпасеиз еигореиз Е. Веі Ьепкогап пісЫ зеКеп, аисіі кбкег іт
ОеЪіг^е.
Егіпасеиз аигііиз 8. О. От. Іп беп пбгбііск ^еіе^епеп ЕЬепеп
без Тіебапбез.
’

*) Ез ізі тѵаѣгзсѣеіпНсІі базз Сгосісіига /итідаіа бе Еіь., чѵеіске
бег С. агапеиз 8с1ігеЪ. паііе зІеМ, апск іп Таіузсіі ѵогкотпіі, ба зіе
іііг Текегап еіпегзеііз ппб Еііг Тібіз апбегегзеііз ^езІ^езІеШ лѵигбе»

Существованіе въ Талышѣ перваго изъ перечисленныхъ здѣсь
животныхъ, крота, я считаю ничѣмъ не доказаннымъ, о чемъ
ниже.
Что касается Вогех ризіііиз Омеь. и /8. дтеііпі Раьь., то ихъ,
вѣроятно, нужно редуцировать не къ 8огех тіпиіиз К, какъ это
предполагалъ Радде, такъ какъ этотъ видъ пока нигдѣ въ восточ¬
номъ Закавказья не найденъ, а къ здѣшнимъ представителямъ ро¬
да Сгосісіига и Раскуига.
Два экземпляра землероекъ изъ Ленкорани хранящіеся
въ Кавказскомъ Музеѣ—очень молодые экземпляры, съ еще не
прорѣзавшимися зубами. Они относятся къ роду Сгосісіига, но
крупнѣе молодыхъ обыкновенныхъ здѣсь С. дйШепзіасІІі.
Ушастаго ежа (Егіпасеиз аигііиз) несомнѣнно нѣтъ нигдѣ въ
описываемой нами области. Я во время всѣхъ моихъ экскурсій
здѣсь его никогда не находилъ и никогда ничего о немъ не слы¬
шалъ, а зная образъ жизни этого животнаго, могу смѣло утверж¬
дать, что въ восточномъ Закавказьѣ его и нѣтъ нигдѣ, кромѣ, мо¬
жетъ быть, Апшеронскаго полуострова, гдѣ и указываетъ его Менетріе.
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4. Егіпасеиз еигораеив ігапвеаиеавіеив виЪвр. поѵ.
Ежъ закавказскій.
Туземи. названіе: керпи, (адербейдж.).
Синонимика.
Егіпасеиз еигораеив,
Обзоръ № 20, стр. 52.

Баббе.

Таіузсѣ. р.

4;

Сатунинъ,

Матеріалы:
№ 23,е. Чучело. Тифлисъ? Радде. Миз. Саисаз.
2 9 Въ спир. Ордубадъ, на Араксѣ. Сатунинъ. IX. 93. Соіі. К.
2 9.
» Тифлисъ.
з>
5 <$л 9 у Мугань у сліянія Куры и Аракса. V. 94
»
(5
>
Салъяны, Бакинск. губ., Мугань. IV. 94
»

8атішш.

»
»
>

По словамъ Радде (і. с.) не рѣдокъ около Ленкорани и вы¬
ше въ горахъ. Мнѣ въ Ленкоранскомъ уѣздѣ почему
то не попадался, но я во множествѣ встрѣчалъ его
въ Д ж е в а т с к о м ъ и Д ж е б р а и л ь с к о м ъ уѣздѣ, на Мугани и на границахъ ея. Замѣчательно, что и Менетрік
(Саіаі. Каіз.) не указываетъ ежа для Ленкорани.
Весною, 23 и 24 марта 1894 года я поймалъ близъ селенія
Петропавловскаго (русское поселеніе противъ Джевата), нѣсколько
штукъ этихъ ежей и пустилъ ихъ къ себѣ въ комнату Тутъ мнѣ
пришлось наблюдать жестокіе бои между ними, такъ какъ всѣ они
были самцы и, повидимому подъ вліяніемъ весны, находились въ
сильнѣйшемъ возбужденіи. Обыкновенно такіе скрытные и покой¬
ные, эти маленькіе звѣрки теперь съ сердитымъ сопѣньемъ бѣга¬
ли, забывъ всякую осторожность, и днемъ и, встрѣтившись съ дру¬
гимъ ежомъ, сейчасъ же съ остервенѣніемъ начинали драку, при¬
чемъ старались, потѣшно выгибая голову, схватить другъ друга за
верхнюю губу. Тотъ, кому удалось наконецъ схватить своего про¬
тивника, долго не выпускалъ его и съ озлобленіемъ таскалъ изъ
стороны въ сторону. Озлобленіе ихъ было столь велико, что когда
два ежа разгуливавшіе по моей комнатѣ наткнулись на трупъ уже
убитаго, приготовленнаго къ препаровкѣ своего собрата, то оба
они съ остервенѣніемъ вцѣпились ему въ морду и держались такъ
крѣпко, что стоило не малаго труда освободить отъ нихъ трупъ
ихъ товарища. Изъ всего этого слѣдуетъ, конечно, заключить, что
именно въ концѣ марта происходитъ у нихъ течка.
Послѣ изученія громаднаго матеріала по ежамъ, принадлежа¬
щаго Зоологическому Музею И м и. Академіи Наукъ и переданна-
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го

мнѣ

для

обработки, а также

статей Матчи 5) и Барреттъ-Га¬

мильтона 6), я пришелъ къ заключенію, что закавказскій ежъ пред¬
ставляетъ особый подвидъ, который я и называю

раеиз ігапзсаисазісиз, на томъ

Егіпасеиз еиго¬

основаніи, что по строенію

черепа

онъ все таки ближе къ Е. еигораеиз Ілш., чѣмъ къ южно-русско¬

му Е. сІапиЫеиз

Матзсніе.

Къ сожалѣнію прекрасная коллекція ежей Зоологическаго Му¬
зея Ими. Академіи Наукъ, чрезвычайно богатая среднеазіатски¬
ми представителями рода Егіпасеиз, очень бѣдна таковыми изъ
Европейской Россіи и вовсе не имѣетъ ихъ изъ Западной Евро¬
пы. Поэтому о германскомъ ежѣ я могъ судить только по имѣю¬
щимся описаніямъ и по одному экземпляру съ мѣстонахожденіемъ
«Германія», принадлежащему Кавказскому Музею. Еще болѣе ощу¬
тительнымъ было для меня неимѣніе экземпляра Е. сопсоіог Мактш, такъ какъ въ литературѣ нѣтъ даже и хорошаго описанія
этого вида.
Закавказскіе ежи отличаются очень большимъ ростомъ и яв¬
ляются, послѣ румынскихъ, самыми крупными представителями
ежей типа Е. еигораеиз.
Иглы на спинѣ отъ основанія до вершины грязно-или желто¬
вато-бѣлыя, только съ однимъ узкимъ темнобурымъ поясомъ передъ
вершиною. Длина ихъ до 31 пип.
Даже переднія головныя иглы имѣютъ только одинъ темный
поясъ.
Мѣхъ на головѣ и линіи, опоясывающей иглистый панцырь,
бурый, при чемъ голова нѣсколько темнѣе.
Горло, грудь и брюхо—грязно-бѣлыя.
Черепъ характеризуется слѣдующими признаками.
Онъ нѣсколько уже, чѣмъ у средне-русскихъ представителей
Е, еигораеиз.

Длина шва тахіІІо-іпіегтахШаге больше разстоянія отъ на¬
чала его у носовой кости до того пункта, гдѣ о. тахШаге наи¬
болѣе далеко вдается въ о. ігопіаіе. Отъ ібгатеп Іасгушаіе идетъ
5) Матзсше. ІТеЪег гатапізсііе 8аи^е11ііеге, 8і1г. Вег. й. Сгезеіізсѣ. паІшЧ. Ггешійе ян Вегііп. 1901, 8. 229—231.
6) Вакеетт-Наміетом, Коіе оп Іѣе Соттоп Ней^еіюо' (Егіпасеиз еигораеиз, Ьшмаеиз) апй ііз зиѣзресіез, ог Іосаі ѵагіаііопз, Аіт.
Мао-. Каі. Нізіогу, (7), V, рр. 360—368, (1900).
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явственный костный валикъ къ переднему
мѣтно даже у молодыхъ экземпляровъ.

концу

сгізіа, что за¬

Послѣдніе два признака, сближая Е. еигораеиз ігапзсаисазісиз съ Е. еигораеиз іурісиз, отличаютъ его отъ южно-русскаго
Е. сІапиЫсиз Матзсніе.
Слѣдующіе же признаки наоборотъ отличаютъ его отъ Е. еи¬
гораеиз іурісиз.
Поперечный гребень на заднемъ краѣ костнаго неба на сре¬
динѣ и взрослыхъ и старыхъ экземпляровъ сильно понижается и
дѣлается неяснымъ.
Пепз сапіпиз имѣетъ у основанія но бугорку спереди и сза¬
ди, при чемъ однако задній развитъ сильнѣе.
Пятый зубъ верхней челюсти, рт. 1, по крайней мѣрѣ вдвое
больше второго і- 2.
Хотя однообразіемъ своей окраски этотъ ежъ въ значитель¬
ной степени напоминаетъ Е. сопсоіог, но, насколько я могу судить
по имѣющимся описаніямъ этого малоазіатскаго вида, нашъ ежъ
отличается слѣдующими признаками.
Ростомъ закавказскіе ежи не только не меньше европейскихъ,
какъ Е. сопсоіог у а напротивъ больше ихъ. Я имѣлъ уже случай
указать 7), что черепъ одного ежа добытаго около Тифлиса оказал¬
ся больше самаго крупнаго приводимаго Добсономъ 8).
Аннуляція на иглахъ выражена совершенно ясно, хотя и
ограничивается только однимъ темнымъ поясомъ. Окраска значи¬
тельно темнѣе.
Наконецъ, указываемые Барреттъ-Гамильтономъ черепные и
зубные признаки, насколько я могъ понять его описаніе, также не
подходятъ къ нашему ежу.
Измѣренія полученныя на черепахъ закавказскихъ ежей слѣ¬
дующія:

7) С ату нинъ, Объ ежахъ Россійской имперіи, Труд. Казанск. Общ.
Естествоисп. т. ХХХІІГ, вып. 6 (1900); 8атішш, Оп а пелѵ Ней^еѣо^ Тгот
Тгапзсаисазіа; лѵіНі Кеѵізіоп оТ Ніе 8ресіе8 оТ Ніе Оеішз Еппасеив
оТ Ніе Вн88іап Етріге, Ргос. 2оо1. 8ос. Ьопй. 1901, р. 290.
8) Бовзом, А Мопо^гаріі о1‘ Ніе Іпзесііѵога, РЕ I, р. 8 Н882).

Измѣренія череиа закавказскаго ежа.
8с1іайе1піааззе (Тез Гг. еигораеиз ігапзсаисазісиз.
К
'
' . '
' '
;
Общая длина— ТоШІап^е ..
Основная длина.— Вазі1аг1ап§;е..
Отъ передняго края іпіегтахіііаге до выемки кост¬
наго неба. —Ѵот Ѵогйеггапйе (Тез Іпѣегтахіііаге Ыз 2ііг (хаитепаизЬисЪѣші#.
БНо до верхняго края Іогат. іпігаогЪіѣаІе.— БНо
Ъіз гит ОЪеггапйе (Іез Рогат. іпігаогЪіІаІе . . .
Длина шва между носовыми костями. —Ьап^е йег $азаіпаііі ....
.
Наибольшая ширина обѣихъ носовыхъ костей — Стгбз8ѣе ^езапшМе Вгеійе йег ШзепЪеіпе.
Скуловая ширина. - ЛосЪЪо^епЪгеіѣе.
Наименьшее разстояніе между глазницами, — (тегіп^зіе
ІпйегогЪіІаІЬгеіІе... .
Ширина между наружными краями
—Вгеііе йез
ОЪегкіеГегз ап йет т 1
..
Ширина морды у клыковъ,—Вгеііе йез 8скайе1з ап
йеп Ескгакпеп..
Отъ точки соприкосновенія шва между о. іпіегтахіііаге и о. тахіііаге съ о. пазаіе до наиболѣе вда¬
ющагося въ о. ігопіаіе пункта о. тахіііаге.—ІЗіе
ЕпіДегтіп^ йег 81е11е, лѵо зісѣ йаз ІпѣегтахііІаге л от ВегііЪпіп^зршікІе тіѣ йет Казаіе
ппй МахШаге паск ппѣеп лѵепйеѣ, Ыз гы йег
81е11е, лѵо зіск йаз МахШаге ат лѵеііезіеп іп
йаз Ргопіаіе УОгзскіеМ. ..
Длина шва между о. тахіііаге и о. іпѣегтахіііаге.
Ьап^е йег 8пкіга тахіПо-ніѣеппахіПагіз

і

А
св
ьЭ ЧО ѵ(® сс
■&§
ЕН Н

Ордубадъ.
ОгйпЪай
Агахез).
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39

3
36

34,5
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—

24,8
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—

9

8

—
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12

11,5

15
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И

57,5
54

—
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ГАМ. 50ВІШАЕ.
5. Расііуига еѣгизеа 8аѵі (?) Кутора пахучая.
Синонимика:
? Ап 8огех (ттеііпі Раеьа8,

2оо^г.

Воззо-Азіай I, р. 134.

Матеріалы.
№ 33 А. Въ спирту. Ленкорань. Бар. Тизенгаузенъ. Миз. Саисаз.
(5
»
Мугань. Лѣто 1901. Завадскій, Зоол. Муз. И. М. Ун.

Одинъ экземпляр ъ этой интересной землеройки былъ
мнѣ присланъ въ 1902 году изъ Ленкорани тамошнимъ старо¬
жиломъ и большимъ любителемъ природы, барономъ Б Л. Тизенгаузеномъ. Это была первая находка этого, самаго маленькаго на¬
шего звѣрка, въ предѣлахъ Россійской Имперіи.
Второй экземпляръ этого животнаго я нашелъ въ присланной

по
мнѣ для опредѣленіи коллекціи А. М. Завадскаго« Онъ былъ до¬
бытъ на Мугани, безъ болѣе точнаго обозначенія.
Оба мои экземпляра совершенно подходятъ подъ описаніе это¬
го вида даннаго Блазіусомъ (Віавіиз, Біе 8адщеі1ііеге БеиізсЫапсЦ
р. 147, 1857;, который неправильно называлъ его Сгосісіига (Раскуига) зиаѵеоіепз Раіі. Но сравнить здѣшніе экземпляры съ
итальянскими я по неимѣнію матеріала не могъ. Отлагая описаніе
этихъ экземпляровъ до статьи, посвященной кавказскимъ земле¬
ройкамъ, я привожу здѣсь лишь слѣдующія ихъ измѣренія.
Отъ конца носа до ашіз

Длина хвоста
. . . .
Длина задней ступни. .
Высота уха.

Ленкорань.
36 тт.
27 >
7,8 >

Мугань.
38 тт
26,5 >
8
>

4,5

>

Въ спискѣ Радде фигурируетъ еще «8оѵех рпзіііиз Ѳмеь.» и
Сгтеііпі Раіъаз», о которыхъ никто не знаетъ, что они
представляютъ. Можетъ быть, судя по мѣстонахожденію («Гирканія») они и относятся къ этому виду, а можетъ быть и къ дру¬
гому. Краткія описанія ихъ этими авторами не допускаютъ воз¬
можности разрѣшить эту задачу научнымъ путемъ, а потому, что¬
бы понапрасну не вдаваться въ разныя догадки по этому поводу,
я считаю за лучшее на будущее время совершенно игнорировать
эти названія.
«8огех

6. Сгосісіига §гй1с1еіі8іа(Ш Раіі. Кутора Гюльдѳыштедта.
С и н о н и м и к а.
8огех зр? Радде, Миз. Саиеаз. № 31. стр. 22.
Сгосійта дйЫепзШШ, Сатунинъ, Обзоръ, № 28, стр. 53.
Матеріалы:
№ 30,а. 2 диѵ. въ спирту. Ленкорань, V*. 1866. Радде. Мпз. Санс.

Эта широко распространенная въ Закавказья
и Персіи кутора встрѣчается и въ Ленкоранскомъ
уѣздѣ, хотя въ настоящее время я имѣю оттуда передъ глазами
лишь хранящіеся въ Кавказскомъ музеѣ два молодые экземпляра.
На Мугани она весьма обыкновенна. Эта кутора любитъ се¬
литься въ человѣческихъ жилищахъ и ловится въ мышеловки да¬
же въ Тифлисѣ.
Систематическія замѣчанія
землероекъ.

отлагаю до монографіи нашихъ
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ГАМ. ТАІ.РЮАЕ.
? Таіра зрес. Кротъ,
Синонимика:
Таіра Еигораеа, Мёыёткіёз, Саіаі. Ваівоп, р. I.
Таіра еигораеа, Кавбе. 8аіщеЯі. Таіузсіі. р. 4.
Менетріе (1. с.) говоритъ, что кротъ не рѣдокъ въ садахъ Лен¬
корани, а Радде, кромѣ садовъ, указываетъ его еще и для клевер¬
ныхъ луговъ, которые встрѣчаются въ сѣверной части уѣзда. Оба
называютъ здѣшняго крота «Таіра еигораеа» Я нигдѣ не нахо¬
дилъ здѣсь крота и въ садахъ около Ленкорани его во всякомъ
случаѣ нѣтъ. Клеверные луга я, правда, подробно не изслѣдовалъ,
но былъ бы крайне удивленъ, еслибы онъ здѣсь нашелся, ибо ни¬
гдѣ въ окрестныхъ мѣстностяхъ крота нѣтъ. Я думаю, что оба
изслѣдователя были введены въ заблужденіе кучками земли, кото¬
рыя здѣсь нарываютъ разныя другія животныя.
Экземпляровъ оттуда въ Кавказскомъ музеѣ нѣтъ.
Наконецъ долженъ замѣтить, что вида Таіра еигореа Ь. во¬
обще въ Закавказья нѣтъ.

III. САВШѴОВА.
Радде приводитъ для Талыша и Мугани слѣдующіе 17 пред¬
ставителей отряда хищныхъ:
Геііз іідгіз Ъ.
Геііз рапіігега Раьь.
ипсі Г. рагдіиз Ь.
Геііз саіиз (егиз СИіІсі.
Геііз скаиз (РОьв.
Геііз Іупх-сегѵагіа Теішп.
Сапіз аигеиз Ь.
Сапіз Іириз К.
Сапіз теіапоіиз Раьь.

Нуаепа зігіаіа 2імм
Тиіга ѵиідагіз Егхі.
Мизіеіа ѵиідагіз Вкі88
Мизіеіа егтіпеа Ь.
Мизіеіа загтаііса Рабъ.
Мизіеіа {оіпа Вкі88.
Мизіеіа тагіез Вкі88.
Меіез іахиз Ь.
ТТгзиз агсіоз Ь.

Изъ нихъ несомнѣнно найдены въ Талышѣ и на Мугани:
тигръ, барсъ, камышевый котъ, рысь, шакалъ, волкъ, лисица, гіе¬
на, выдра, ласка, перевязка, бѣлодушка, барсукъ и медвѣдь. Ди¬
каго. кота (Геііз саіиз), горностая (Риіогіиз егтіпеа) и лѣсной ку¬
ницы (Мизіеіа тагіез) здѣсь повидимому нѣтъ вовсе.
Талышинская рысь не имѣетъ ничего общаго съ Г. Іупх
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сегѵагіа, а относится къ совершенно другому вполнѣ самостоятель¬
ному виду Рупх рагйіпа.
Также невѣрно опредѣлена и лисица.
поіиз Раьь. здѣсь водятся два другіе вида.

Вмѣсто Ѵиірез теіа-

Что же касается до тигра, барса, гіены, ласки, бѣлодушки,
барсука и медвѣдя, то они здѣсь не типичны, а замѣщены особы¬
ми географическими рассами, или подвидами. Такимъ образомъ
изъ данныхъ Радде названій остается только четыре: Реііз (Саіоіупх) скаиз, Сапіз апгеиз, Сапіз Іириз и Риіогіиз загтаіісиз.
Позднѣе я слышалъ отъ Г. И. Радде, что онъ привелъ гор¬
ностая на основаніи свидѣтельства Менетріе, но послѣдній въ сво¬
емъ «Саіаі. Каіз.» вовсе и не упоминаетъ объ этомъ животномъ.

РАМ. ик$ЮАЕ.
7. Ш8и8 агсіоз тегійіопаіів Місісіеті.
Кавказскій медвѣдь.
Синонимика:
ІТгзиз агсіоз ѵаг. тегісНопаІіз, Ваббе, 8аи^е11і. Таіузсѣ., р. 6.
ТІгзиз агсіоз зугіасиз, Сатунинъ, Обзоръ, № 34, стр. 53.
Радде (1. с.) говоритъ, что медвѣди встрѣчаются въ Талышѣ
часто, и заходятъ даже въ безлѣсный поясъ горъ. По его словамъ
всѣ закавказскіе медвѣди по большей части свѣтлы и относятся къ
варіетету тегісііопаііз Миддендорфа, съ наклонностью къ ТІгзиз
зугіасиз.

По моимъ свѣдѣніямъ медвѣдь въ Талышѣ и теперь не
представляетъ еще рѣдкости и обитаетъ два верх¬
нихъ пояса, т. е. полосу высокогорныхъ лѣсовъ и полосу без¬
лѣсныхъ горъ. Видѣнныя мною шкуры были по большей части
очень свѣтлы.
Мнѣ не пришлось изслѣдовать череповъ взрослыхъ экземпля¬
ровъ этого медвѣдя, и я отношу его къ ТТгз. а. тегіоііопаііз съ нѣ¬
которымъ сомнѣніемъ.
Пожалуй излишне упоминать, что на низменности медвѣдь
не встрѣчается.

из
ЩАМ. ІѴШ8ТЕШАЕ.
8. Меіез шеіез шіпог зиЬзрее. поѵа.
Закавказскій барсукъ.
Синонимика:
Меіез іахиз сапезсепз, Радде, Миз. Сапсан., I, №54,п, стр. 31 (189Р).
Меіез іахиз, Сатунинъ,- Обзоръ № 35, р. 53 (1903).
М а т е р і а л ы:
№ 54. Чучело. Боржомъ, Тифл. губ. IX. 84. Кн. Шаховской Миз. Саис.
,\; 54,е. Черепъ. Тифлисъ.
1867. Радде
»
э
* і
»
>
1871.
з
»
1і.
Черепъ. Боржомъ I. 90.
»
»

і.

(5

31

>

1895.

>

>

1.

$

>

>

1896.

»

> ш.
(5
>
у
1897.
»
> п. о. • 9 Чучело и черепъ. Ленкорань. XII. 94. Казнаковъ >
>
59,36 ай. Шкуры и черепа. Ленкоран. уѣздъ. IV. 98. Соіі. К. 8атішш»
6 ^иѵ. Л,9
>
>
>з IV и V. 98
>
Л Черепъ, с. Велъ, Ленкор. у. XII. 94. Ба знаковъ >
>
>
9
>■
Арешск. у. Елис. г. VIII. 94. Шелковниковъ »
»

Барсукъ, весьма обыкновенный всюду на Кав¬
казѣ, въ Ленкоранскомъ уѣздѣ встрѣчается во мно¬
жествѣ.
Въ вышеописанныхъ

заросляхъ, къ сѣверу

отъ Ленкорани,

близь ст. Кумбаши, я нѣсколько разъ раскапывалъ барсучьи норы.
Въ 1898 году 4-го мая изъ одной норы мы выкопали ста¬
рую самку и четырехъ молодыхъ, и въ другихъ норахъ я нахо¬
дилъ молодыхъ но стольку же. Норы барсуковъ въ этой мѣстности
были неглубоки, вѣроятно потому, что песчаная почва неудобна
для рытья глубокихъ норъ, ибо легко обваливается и осыпается.
По крайней мѣрѣ и норы дикобразовъ и шакаловъ, найденныя
здѣсь же, были тоже не глубоки.
Барсукъ на кормежку выходитъ ночью. Главную пищу его со¬
ставляютъ различныя мелкія животныя, осенью же онъ ѣстъ и дикіе
фрукты: яблоки, грушу и алычу, но желудей не трогаетъ, а пред¬
почитаетъ копаться въ гнилыхъ пняхъ, откуда извлекаетъ различ¬
ныхъ личинокъ, жуковъ и т. иод. Барсукъ очень остороженъ и ро¬
бокъ, а потому рѣдко забирается въ сады и здѣшніе русскіе по¬
селенцы, разводящіе виноградъ и разныя овощи, на него не жало¬
вались. Однако въ другихъ мѣстахъ Закавказья, напр. въ Арешскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губерніи, его часто ловятъ въ са¬
дахъ во время созрѣванія винограда.
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Я не знаю почему Г. И. Радде вздумалось назвать ленко¬
ранскаго барсука Меіез іахиз сапезсепз; конечно бываютъ здѣсь
довольно свѣтлые, выцвѣтшіе экземпляры, но съ М. і. сапезсепз
Вьаыеоеб они ничего общаго не имѣютъ.
Хотя я измѣрилъ болѣе 200 череповъ барсуковъ изъ различ¬
ныхъ частей Россіи, Кавказа и Западной Европы и первый пока¬
залъ, что барсуки нашихъ среднеазіатскихъ владѣній не тожествен¬
ны съ европейскими представителями этого вида, хотя я, наконецъ
смотрѣлъ на Закавказскихъ барсуковъ съ предубѣжденіемъ, пред¬
полагая теоретически, что они представляютъ особую географиче¬
скую расу, я тѣмъ не менѣе не могу указать ни одного остеологи¬
ческого признака, который бы могъ служить различіемъ между
средне-руссКими и кавказскими барсуками, кромѣ развѣ только
сравнительно меньшей величины послѣднихъ, что хорошо видно на
ниже приводимой таблицѣ измѣреній череповъ закавказскихъ, а
для сравненія съ ними и западноевропейскихъ и среднерусскихъ
барсуковъ.
Въ какомъ отношеніи стоитъ Закавказскій барсукъ къ Меіез
теіез тесШегтапеиз Ваеветт-Наміьтох’а 9) безъ сравненія съ оргинальными экземплярами послѣдняго сказать нельзя, такъ какъ все
описаніе г. Барретъ-Гамильтона состоитъ въ указаніи, что эти
средиземноморскіе барсуки, обитающіе Критъ и Испанію, свѣтлѣе,
чѣмъ британскіе. Никакихъ указаній на характеръ М. ш. те<Міеггапепз не даетъ и приводимая этимъ авторомъ таблица измѣ¬
реній, такъ какъ таковыя можно встрѣтить и среди большой серіи
средне-русскихъ барсуковъ.
Изъ этой таблицы можно однако сдѣлать выводъ, котораго
повидимому и не подозрѣваетъ авторъ: британскіе барсуки отли¬
чаются отъ континентальныхъ большею шириною черепа.
Именно отношеніе указываемой Барретъ-Гамильтономъ ску¬
ловой ширины къ общей длинѣ черепа 10) у британскихъ экзем¬
пляровъ равняется отъ 1,40 до 1,47, тогда какъ у всѣхъ другихъ
барсуковъ оно больше, что ясно видно изъ слѣдующей таблицы:

9) Аппаів Ма§\ Хаі. Нізіогу (7), ѵоі. 4, рр. 388—384 (1899).
10) ВаггеН-НашіІІоп считаетъ «Тоіа1-1еп^1ѣ>—«Ьазіоп Іо §’паШоп>;
я считаю это измѣреніе «основною длиной».
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Мѣстонахожденіе:
БЧтйогБ

| Наиболып.
скуловая
Общая длина.
Отношеніе
между ними.
(По ВаггеЯширина.
0ггб88Іе
ѴегѣаВпізз
НатШоп’у).
ТоіаПаіщ-е. «ІосѣЪо^еп- гы еіпапйег.
Ъгеііе.
і

М. т. тесШеггапеиз.
<т? Севилья, Испанія (М. тесіііеггапеиз В.-Н.).
<$ Тоже. Веійе Йеѵіііа, 8раіЛеп

122
112

81
73

1,50
1,55

118
117
117
113
112
117
123

84
83
83
78
76
71
75,5

1,40
1,41
1,41
1,45
1,47
1,64
1,62

М. теіез Іургсиз.
сУ
сУ
9
9
1
9
с?
У

Англія— Еп^іапсі ..
Галвей, Ирландія—Ігіапй
»
»
Англія—Епціапсі.
>
»
.
Швеція—8с1гѵѵеч1еп.
Саксонія—8асѣзеп ..
большого числа изъ Средней Рос¬
сіи—Касѣ еіпег ^гозвеп Апгаѣі аііз МіИеІгиззІаіиі . . .
У 20 экземпляровъ изъ Закавказья
—Веі 20 81йск аиз Тгапзк иказіеп...
9 Ленкорань—Бепкогап. .
6
1
.

і
1
іI

—

107
116

_

1,50—1,71

—

і
1

71,5
76

1,50—1,55
1,50
1,60

Изъ этой таблицы ясно видно, что барсуки Британскихъ
острововъ отличаются значительно большей относительной шири¬
ной черепа. Признакъ этотъ выраженъ настолько ясно, что уже
одинъ даетъ право на выдѣленіе англійскихъ барсуковъ въ осо¬
бый подвидъ, что является гораздо болѣе обоснованнымъ, чѣмъ
выдѣленіе Меіез теіез тесіііеггапеиз на такомъ шаткомъ основаніи,
какъ то, «что послѣдній нѣсколько свѣтлѣе британскихъ». Я пред¬
лагаю поэтому назвать англійскую географическую расу барсука
Меіез теіез Ьгііаппісиз зиЬзрес. поѵ. Я располагалъ такимъ боль¬
шимъ краніологическимъ матеріаломъ по русскимъ барсукамъ, что
могу положительно утверждать, что указанные мною выше размѣ¬
ры являются типичными и рѣдкія исключенія нельзя поэтому при¬
нимать во вниманіе. Я знаю такихъ исключеній два. Одинъ че¬
репъ барсука Московской губерніи выросшаго въ неволѣ,
отличается гораздо большею шириною, чѣмъ всѣ другіе, но вооб¬
ще этотъ черепъ не нормаленъ. Индексъ его равняется 1,24. Дру¬
гой экземпляръ, № 54,т Кавказскаго музея изъ Боржома имѣетъ
этотъ индексъ равнымъ 1,37. Но оба эти экземпляра стоятъ со¬
вершенно отдѣльно отъ другихъ, почему я думаю, что они могутъ
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X)
й

за

о
^
йо

1
Общая длина (отъ передняго
края ргаетахіПаге до самой вы¬ 1
дающейся назадъ точки сгізѣа)—
ТоѣаІІап^е (у от Уогбеггаибе 1
без РгаетахіПаге Ъіз гит Іііпѣегеп Епбе бег Сгізѣа за^іѣѣаііз,»
Основная длина (отъ передняго
края о. ргаетахіПаге до перед¬
няго края іогат. та^ітт)—Вазііагіаіще (ѵот Ѵогбеггапбе без
РгаетахіПаге Ъіз гит Ѵогбег¬
гапбе без Еогатеп та^пит12)
Основная длина ио ГЕНЗЕЛЮ-Вазііагіаіще пасіі Нехзеъ. . . .
Наибольшая скуловая ширина Ѳгбззѣе босЪЪо^епЪгеИе. . . .
Наименьшее разстояніе впере¬
ди надглазничныхъ отростковъ—
Кіеіпзѣе Вгеіѣе ѵог беп Ргосеззиз розѣогЪіѣаІез..
Наименьшее разстояніе поза¬
ди надглазничныхъ отростковъ.—
Кіеіпзѣе Вгеіѣе Ъіпѣег беп Ргосезз. розѣогЪіѣаІез
...
Наибольшая затылочная шири¬
на позади скуловыхъ дугъ ме¬
жду концами ргосезз. тазѣоібеі
—йгбззѣе Вгеіѣе без НіпѣегЪаирѣез г\ѵізсЪеп беп Епбеп бег
Ргосезз. тазѣоібеі ......
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Таблица измѣреній череповъ
барсука.
ТаЪеІІе бег 8с1іабе1тааззе
без БасЪзез.

Ленкорань
№ 54,о. 9.

быть разсматриваемы какъ исключенія, и не могутъ вліять на об¬
щіе выводы относительно общаго типа здѣшнихъ барсуковъ и).
Ниже я привожу сравнительныя измѣренія череповъ нѣсколь¬
кихъ кавказскихъ, одного западно-европейскаго и типичнаго сред¬
не-русскаго барсука. Можетъ быть болѣе проницательные люди
сдѣлаютъ изъ нихъ дальнѣйшіе выводы для различенія географи¬
ческихъ расъ этого животнаго.

1

ё © •
я
**
>9<іО *г-5

.

135

123

122

120

111

123

133

113

106

107

97

120

125

ПО

103

104

94

75

82

72

71

71,5

60

30

29

26,6

27,5

24

25

27,5

24

25,2

27

59,5

58,3

57

53

61,5

|

11) Уже во время печатанія этой статьи я получилъ черезъ С. Н. Алфераки черепъ англійскаго барсука отъ Роуланда Уорда и непосредственны¬
ми измѣреніями могъ убѣдиться въ справедливости моего вывода.
,2) Это измѣреніе соотвѣтствуетъ измѣренію Барретъ-Гамильтона
«ТоШІеіщіІі (Ъазіоп ѣо ^паѣЪіоп) 1. с. р. 384.— Біезе Меззшщ- епѣзргісЪѢ
Ванкетт-НамПіТОх’8 «Тоѣаі Іеп^ѣіі (Ъазіоп Іо ^паѣЪіоп)» 1. с. р. 384.

Наименьшая затылочная шири¬
на (ширина того сжатія, которое
находится передъ сочленовными
отростками затылочной кости съ
атлантомъ)—Кіеіпзіе Вгеііе Лез
Ніпіегкаиріез ѵог (іеп СопЛуІі
Ширина морды у клыковъ - Вгеіѣе Лез 8сЪаЛе1з ап Леп Ескгакпеп Лез ОЪегкіеѣегз ..
Ширина верхней челюсти и передня го наружнаго корня бугорчатаго зуба—Вгеііе Лез ОЪегкіеѣегз ап (іег ѵогЛегеп Апззепупіггеі (Іез КеіззгаЪпз ^етеззеп
Разстояніе между отверстіями
лежащими у передняго внутрення¬
го угла —Виііае-Вгеііе глуізскеп
(Іеп Еогатіпа ап Леп ѵогЛегеп
іппегеп Ескеп (іег Виііае . . .
Разстояніе между ѣогатіпа іпТгаогЬПаІіа у ихъ внутренняго
нижняго края —Епіѣегпші^’ (іег
Еогатіпа іпігаогЪіШіа ѵопеіпапсіег, ап сіет ипіегеп іппегеп
ВапЛе (іегзеІЪеп ^етеззеп .
Ширина носовыхъ костей спе¬
реди—Вгеііе (іег Мазаііа ѵогпе
Длина шва между ними—Еап^е
(іег ^заіпаііі..
Отъ передняго края ргаетахіііаге до середины наружнаго края
ѣогат. іпігаогЪііаіе. Уоп сіет
УогсіеггапЛе Лез РгаетахШаге
Ъіз 2иг Міііе йез АиззепгапЛез
Лез Еог. іпТгаогЪііаіе.
Отъ задняго края алвеолы рѣз¬
ца до средины вырѣзки костнаго
неба,—Уош НіпіеггапЛе (іег А1ѵеоіе (іез іппегеп УогЛеггаЪпз
Ъіз гиг Мііѣе сіез НіпіеггапЛез
(іез КпосЪеп^ашпепз
.
. .
Отъ задняго края ѣог. раіаііпшп апѣегіиз до средины вырѣз¬
ки костнаго неба.—Ѵот НіпіеггапЛе сіез Еогат. раіаі. апіегіиз—Лііо.
Отъ средины вырѣзки костнаго
неба до передняго края ѣогат.
та^ішт.—Уоп (Іег Міііе (іез
НіпіеггапЛез (іез Кпос1іеп§'аптепз Ьіз гит УогЛеггапЛе Лез
Рогат, та^пшп.
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Таблица измѣреній череповъ
барсука.
ТаЪеІіе Лег 8с1іаЛе1тааззе
Лез БасЪвез.
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31

28

31

28,5

28

26,8

27,3

24

40

40

40

40

13,4

13

12,5

11

31

29

29

28

28,1

31,5
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13

13

27,5

47

70

61

і

51

71

65

43

43

38

62

62

57

52

52

42

43

37
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Отъ передняго края алвеолы і
верхняго клыка до задняго края
алвеолы бугорчатаго зуба у его
наружнаго корня. — ЕпІДегпші^
ѵот Ѵогйеггапйе Йег Аіѵеоіе
Йез оѣегеп Ескяаѣпез Ъіз гит
Ніпіеггапйе йег Аіѵеоіе йез
Нбскеггаѣпез ап йег 81е11е йег
Аиззептіггеі.
41,5
Длина шва между озза раіаііпа.
_
Ъап^е йег Іпіеграіаііппаііі
Длина о. Ъазізркепоійеит—
_
Ьап&е Йез Вазізрііепоійеит . .
Длина о. ѣазіоссірііаіе—Ьап^е
—
_
йез Вазіоссірііаіе
.
Самое узкое мѣсто скуловой ду¬
ги.— Біе зсѣтаізіе 81е11е йез
6
йосѣѣо^епз .
Длина ряда верхнихъ рѣзцовъ !
іу алвеолъ) Ьап^е йег оѣегеп ;
17,5
18,5 !
8скпеійе2аѣпгеі1іе.
Длина верхняго клыка.—Нбѣе
12,5
16
йез оѣегеп Ескгаѣпез .
. .
Діаметръ кроны рш- —Вигсѣ4,5 !
шеззег йез іяп- - .......
—
6
ВВо р™- ».. . . . .
8,5
9
ВВо йепііз зесіогіі.Ширина его—ВгеВе
ЙеЗЗеі7,5
8,7
ѢеП.
Длина бугорчатаго зуба по внут- |
реннему краю.—Ьап^е йез Нбскеггаѣпез апі іппегеп Вапйе йез13
15
зеіѣеп ^етеззеп.
Наибольшая ширина его.—Ѳтбз11
12 !
зіе ВгеВе йеззеіѣеп
К-ондилярная длина нижней че- і
люсти—Сопйуіагіап^е йез ІНВег96
88 |
кіеѣегз.
Длина нижняго ряда коренныхъ
1
зубовъ безъ і) п- ' Ъап^е йег ипіе35
39,5
геп Васкепгаѣпгеіѣе (оѣпе рпі- 1)
Длина хищнаго
зуба—Ьап^е
16 !
,в
йез Веіззгакпез .....
. і
7
7 .
Толщина его—Віске йеззеіѣеп 1
Таблица измѣреній череповъ
барсука.
ТаЪеІІе йег 8скайе1шааззе
йез Васѣзез.
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18

—

—

17

5

5,8

6,5

17

16,5

17

15,3

17

14

14

13,5

_
—
—

4
6
8,3

4,5
6
8,2

_
—
—

_

7

7

15

15

14

15

12,2

11,3

11,5

11

81

79

78

71

38

39

36

38
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8

16
8
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Что касается двухъ отличительныхъ краніологическихъ при¬
знаковъ, которыми пользовались нѣкоторые другіе авторы, то преж¬
де всего я долженъ замѣтить, что признакъ указанный проф. Н. Ѳ.
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типичнаго европейскаго барсука отъ опи¬
саннаго мною» въ 1895 году Меіез агепагіиз изъ • киргизскихъ сте¬
пей, не вполнѣ точенъ. Именно глубокоуважаемый профессоръ го¬
воритъ, что «второй ложно-коренной зубъ нижней челюсти (у
Меіез теіез іур.) имѣетъ два вполнѣ отдѣльные корня и не от¬
дѣленъ отъ сосѣдняго. кзади зуба сколько-нибудь значительнымъ
промежуткомъ».
Признакъ этотъ очень хорошъ въ первой своей части, ибо
у всѣхъ видѣнныхъ мною европейскихъ барсуковъ этотъ зубъ дѣй¬
ствительно всегда имѣетъ два корня, но во второй своей части не
точенъ, ибо разстояніе между этимъ и слѣдующимъ зубомъ и ,у
европейскихъ барсуковъ бываетъ очень различно. Присутствіе или
Кащенко13) для отличія

отсутствіе перваго ложнокоренного зуба, какъ въ нижней, такъ и
въ верхней челюсти, представляется мнѣ явленіемъ случайнымъ,
такъ какъ никакой правильности въ этомъ отношеніи среди гро¬
мадной серіи средне-русскихъ барсуковъ мнѣ наблюдать не
удалось.
Что касается числа корней у второго ложно-коренного зуба
нижней челюсти у кавказскихъ барсуковъ, то изъ десяти нахо¬
дящихся сейчасъ передо мною экземпляровъ только у двухъ этотъ
зубъ имѣетъ одинъ корень, точнѣе оба его корня срослись по всей
длинѣ въ одинъ; остальные же имѣютъ по два хорошо развитыхъ
корня.
Первый ложно-коренной зубъ сохранился только въ верхней
челюсти у одного молодого экземпляра (№ 54,е); только въ нижней
челюсти у семи; и у двухъ экземпляровъ, совершенно взрослыхъ
(Боржомъ), онъ сохранился въ обѣихъ челюстяхъ.
По формѣ костныхъ валиковъ, отходящихъ отъ передняго
края сгізіа за^гНаИз, подглазничныхъ отверстій и, наконецъ, ЪиіІае—кавказскіе барсуки совершенно сходны съ европейскими.
Что касается окраски закавказскихъ барсуковъ, то, хотя въ
настоящій моментъ у меня нѣтъ здѣсь вовсе сравнительнаго мате¬
ріала, я могу сказать, что они развѣ только немного свѣтлѣе сре¬
дне-русскихъ и, повидимому, по цвѣту совершенно не отличимы отъ
нихъ.
Такимъ образомъ, для отличія барсуковъ описываемой облас¬
ти, остается только одинъ небольшой, но очень постоянный при-

13) Кащенко,

Ежегодникъ Зоологич. Музея И м п. Акад. Наукъ т. V

(1901), стр. 609.
О
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знакъ—это ихъ малая величина, почему я и обозначаю здѣшнихъ
представителей этого вида какъ Шеіез шеіез тіпог зиЪвр. поѵа.
Въ заключеніе я долженъ сказать нѣсколько словъ по пово¬
ду барсука № 54,п (чучело) и № 54, о (черепъ), названнаго Радде

въ каталогѣ «Шеіез іахиз сапезсепз».
Зимою 1894 года А. Н. Казнаковъ выкопалъ близь Ленко¬
рани изъ норы двухъ барсуковъ и, привезя ихъ въ Тифлисъ, по¬
дарилъ одного изъ нихъ г. Радде, а другого мнѣ. Такъ какъ я хо¬
рошо помню, что подаренный Радде экземпляръ былъ очень т еменъ, меня весьма удивило появившееся впослѣдствіи опредѣле¬
ніе этого ученаго, почему теперь я и счелъ необходимымъ еще
разъ посмотрѣть этотъ экземпляръ. Я увидѣлъ нѣчто совершенно
неожиданное. Вся ость совершенно вылѣзла и передо
мною стоялъ барсукъ (это поставленное чучело) п о к р ы т ы й, к а к ъ
войлокомъ, короткимъ, густымъ, бѣловатымъ по-дш е р с т к о м ъ...
Даже на хвостѣ не было ни одного длиннаго волоса.
9. Мивіеіа Гоіпа пеЯгіп§Д зиЪзр. поѵа.
Закавказская куница бѣлодушка.
Синонимика:

Жизіеіа /оіпа еі Мизіеіа тагіез, Каббе, Ваи^еіЬ. Таіузсй,
Мизіеіа {оіпа, Сатунинъ, Обзоръ, № 37, стр. 54.

Матеріалы:
№ 56,а. <3 Чучело. Тифлисъ. I. 67.
»

Ъ,

с,

б.

т>

»

?

Радде
>

р. 6.

Ми§. Саис.
>

» е, і. (5 9 Черепа »
I. 67.
»
э
»
Арешскій у., Елисавет. губ.

»

т>
Шелковниковъ.

(1. с.) приводитъ для Ленкоранскаго уѣзда оба вида
куницъ: лѣсную и бѣлодушку. Но, такъ какъ въ Кавказскомъ Му¬
зеѣ нѣтъ экземпляровъ изъ Ленкорани ни того, ни другого вида,
а я самъ видѣлъ лишь бѣлодушку, то я и опускаю въ этомъ спис¬
кѣ первый видъ. Я думаю, что Радде былъ введенъ въ заблужде¬
ніе тѣмъ обстоятельствомъ, что грудное пятно у этого вида иног¬
да бываетъ желтоватое, а не бѣлое, но характерная форма его, съ
отростками къ лапкамъ, сохраняется всегда.
Радде

Въ предѣлахъ описываемаго нами пространства бѣлодушка
встрѣчается, хотя и довольно рѣдко, на низменности,
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гдѣ придерживается главнымъ образомъ человѣческихъ жилищъ, а
тораздо чаще встрѣчается въ горахъ, выше ирёділовъ лѣсной
растительности. Лѣсовъ же она избѣгаетъ.
Принадлежитъ ли талышинёкая бѣлодуінка, къ какому нйбудь
изъ установленныхъ недавно подвидовъ, или представляетъ еще не¬
описанную расу, я, за неимѣніемъ сравнительнаго матеріала, по
шкуркамъ сказать затрудняюсь. Но краніологическій матеріалъ изъ
западной Европы къ счастію имѣлся въ моемъ распоряженіи и, при
тщательномъ сравненіи его съ серіей череповъ изъ Закавказья, я
замѣтилъ нѣкоторыя, хотя и небольшія, но повидимому постоянныя
отличія.
Черепъ закавказскихъ бѣлодупіекъ относительно замѣтно ши¬
ре. Если мы возьмемъ черепъ западно-европейской и черепъ за¬
кавказской каменной куницы
приблизительно одинаковаго
возраста, (о которомъ можно судить но зубамъ и др. призна¬
камъ), то окажется, что отношеніе основной длины черепа къ ску¬
ловой ширинѣ у вполнѣ взрослыхъ экземпляровъ европейской ку¬
ницы будетъ около 1,50, а у закавказскихъ около 1,44.
Въ зависимости отъ возраста отношенія эти нѣсколько мѣ¬
няются, но все же разнятся у обѣихъ географическихъ расъ, такъ
какъ наименьшая цифра полученная у европейской куницы была
1,49 (вполнѣ взрослый экземпляръ), а наибольшая величина на¬
блюденная у закавказскихъ экземпляровъ 1,47 (очень еще молодой
экземпляръ).
Другой признакъ состоитъ въ томъ, что верхній хищный
-зубъ имѣетъ но своему наружному краю абсолютно меньшую дли¬
ну, которая лишь едва превосходитъ ширину единственнаго верх¬
няго коренного зуба, тогда какъ у европейскихъ представителей
эта разница на всѣхъ четырехъ изслѣдованныхъ мною черепахъ
равнялась цѣлому миллиметру.
Замѣчу еще, что у экземпляровъ съ низменностей восточнаго
Закавказья оба эти признака выражены болѣе рѣзко, чѣмъ у гор¬
ныхъ экземпляровъ изъ Боржома. Вотъ измѣренія двухъ западно¬
европейскихъ и семи закавказскихъ экземпляровъ этого вида. Въ
этой таблицѣ я почти во всѣхъ измѣреніяхъ слѣдовалъ методу
Нехзеь’я. 14).

14) К. Неизеь, Сгапіоіо^ізсііе 81іійіеп, БГоѵ, Асіа К. Беор.-СагоіВеиізсіі. Акай. й. НаПпйЪгзскег Вй. ХЫІ,
4. (1881).

Таблица измѣреній череповъ
бѣлодушки.
8с1іабе1таа8зе ѵоп Мизіеіа
/оіпа іур. еі пеКгіпді.
Теменная
длина.-йсііеііеіІап^е .
..
Основная длина. — ВазііагІап^е .
Скуловая ширина. — ЛосІіЪо^епЪгеііе.
Наименьшая ширина между
орбитами.—Сгегіп^зіе ІпіегогЪііаІЪгеііе.
Наименьшая ширина позади
надглазничныхъ
отростковъ.—
(тегіп^зіе Вгеііе ап сіеп ѵегеіпі^іеп 8іігпЪеіпеп.
Разстояніе
между
концами
надглазничныхъ
отростковъ.—
ЕпіТегпип^ (іег 8ріШеп (іег
Ргосе88. розіогЪііаІез (і. 8іігпЪеіпе ѵоп еіпапбег.
Ширина черепной коробки по¬
зади скуловыхъ дугъ и надъ слу¬
ховыми отверстіями. Вгеііе без
Нігпіеііз (аш 8сЪабе1 Іііпіег
сіеп Лосііѣо^еп ип(1 йЪег (іег
Ѳекбгбйітп^ ^етеззеп) . . .
Наибольшая затылочная ши¬
рина.— Ѳгбззіе Вгеііе бее Ніиѣегйаиріез ..
Ширина черепа у клыковъ.—
Вгеііе без 8скабе1з ап беп
Ескгайпеп без ОЪегкіеі’егз. .
Ширина верхней челюсти у
задняго края хищнаго зуба.—
Вгейе без ОЪегкіеѣегз ап
бег кіпіегеп Аиззеплѵиггеі без
Веіззгакпз ^ешеззеп.
Разстояніе между ѣогашіпа
^иедііагіа у внутренняго задняго
угла Ъпііае.—Епіі'егпип^ бег
Еогаш. іи^иіагіа ѵоп еіпапбег
Длина костнаго неба,—бай¬
та епіап^е .
Ширина носовыхъ костей спе¬
реди.—Вгеііе бег ІЧазаІіа ѵогпе
.
Длина шва между ними.—Ъап^е бег Иазаіпакі.
Наименьшее разстояніе меж¬
ду ѣогашіпа іпітаогЪііаІіа—
бегіп^зіе Вгеііе гѵбзсЪеп беп
Еогат. іпігаогЬііаІіа ....
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Таблица измѣреній череповъ
бѣлодушкй.
ВсЪабеІтааззе ѵоп МизШа
/Ыпа іур. еі пеіггіпді.
Отъ передняго края алвеолы
верхняго клыка до задняго края
алвеолы коренного зуба.—ЕпіТегаші^ уот Уогбеггапбе (іег
Аіѵеоіе без оЪегеп ЕскгаЪпез Ъіз хит Ніпіеггапбе бег
Аіѵеоіе «іез ЕаЪпез ^ . . .
Наименьшее разстояніе отъ
передняго края ргаетахіііаге
до орбиты—Кіеіпзіе ЕпіТегпшід’ ѵош Уог«іеггап(іе без
Ргаетахіііаге Ъіз гиг ОгЪНа
Длина ряда верхнихъ рѣзцовъ
у алвеолъ.—Ьап^е (іег оЪегеп
УогбеггаІтгеіЪе.
Длина верхняго клыка.—НбЪе
4ез оЪегеп ЕскгаЪпез ....
Наибольшій діаметръ кроны
тт *. — Сігбззіег Вигсктеззег
без рю 1.1
ЛЗіЪо р™ 2. . ..
ВНо ртп ^.. . . . !
ВИо бепііз зесіюгіі . . . . 1
Ширина его спереди.— Вгеііе
беззеІЪеп ѵогпе ..
Сагитальная ширина т- 1 —8а§,*іШ11ап^е без т- 1.
Ширина его —ОиегЪгеііе беззеІЪеп ...........
Кондилярная длина нижней
челюсти. — Сопбуіагіап^е без
ІТпіегкіеѣегз ..
Длина ряда нижнихъ корен¬
ныхъ зубовъ.—Ьап^е бег ипѣе- !
геп МоІаггеіЬе 15)
. .
. .
Длина хищнаго зуба,—Ьап^е
без ВеіззгаЪпез.
Толщина его. — С^иегЪгеііе
беззеІЪеп.
Высота нижней челюсти отъ
нижняго края ргос. ап^иіагіз
до верхняго края ргос. согопоі- 1
1
беиз.—Нбке без Цпіегкіеѣегз
(ѵош ХІпіеггапбе без Ргос. і
ап^иіагіз Ъіз гит ОЪеггапбе !
без Ргос. согопоібеиз ^етеззеп) ...
...
....
Отношеніе скуловой ширины
къ основной длинѣ черепа.—
УегЪаЮіізз бег босЪЪо§’епЪгеііе гиг Вазііагіап^е . . .
15) Безъ рт і—ОЬпе Рт- К
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Относительно шкуръ матеріалъ, которымъ я располагалъ, зна¬
чительно бѣднѣе, особенно изъ долины р. Кури, откуда у, меня
есдь только диа экземпляра изъ Тифлиса, № 56,Ъ и М 56,6 по
каталогу Кавказскаго Музея. Остальные же чучрла музеи, значат
пхіяся въ Каталргѣ съ мѣстонахожденіемъ ^Тифлисъ», очень плохо
сохранились и возбуждаютъ сомнѣніе въ вѣрности этого ука¬
занія.
Окраска тифлисскихъ экземпляровъ слѣдующая:
№ 56,Ъ. Экземпляръ очевидно зимній, съ весьма сильщамъ
развитіемъ пуховыхъ волосъ и очень рѣдкою остью. Общая окрас¬
ка-цвѣта свѣтлрй сепіи. Пуховые волосы свѣтло бѣловатосѣраго
цвѣта, ость--цвѣта сепіи. Длинные волосы пушистаго хвоста темно¬
бурые на дистальной его части почти чернобурые.
На горлѣ маленькое бѣлое пятно, а нѣсколько ниже еро, н е
соединяясь съ нимъ, идутъ двѣ полосы къ переднимъ ко¬
нечностямъ. Пятно и полосы эти чисто бѣлаго цвѣта.
Уши, какъ и у типичной куницы, по краямъ

чисто

бѣлыя.

Конечности темнѣе, а лапки темно-бурыя. Когти бѣлые.
Экземпляръ № 56,с1, также изъ Тифлиса, гораздо темнѣе ц
напоминаетъ Боржомскій экземпляръ № 56,р, съ тою лишь раз¬
ницею, что у послѣдняго мѣхъ имѣетъ сѣроватый отливъ, а у ти¬
флисскаго отливъ красноватый. Судя по относительному развитію
пуховыхъ волосъ и ости—это лѣтній экземпляръ.
Горловое пятно его чисто бѣлое ц такой же формы, какъ
у предыдущаго экземпляра, но верхнее пятно нѣсколько
больше.
И

Боржомскіе горные экземпляры, насколько я могу судить по
имѣющимся у меня экземплярамъ, значительно темнѣе.; Окраска
№ 56,р изъ Боржома слѣдующая:
Общая окраска цвѣта темной сепіи, съ легкимъ сѣрымъ
тѣнкомъ.
Хвостъ и лапы темные,

почти

от¬

чернобурые.

Горловое пятно, какъ у типичной М.
большее, во все горло съ расходящимися къ
вями.

Гоіпа: чисто бѣлоег
конечностямъ вѣт¬

Размѣры закавказскихъ куницъ, измѣренные (лентой по кри¬
визнѣ) по чучеламъ, слѣдующіе:
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Отъ конца носа до основанія хвоста. .
Длина хвоста безъ волосъ.
Длина волосъ на концѣ хвоста ....

№ 56 Д

№ 56,р.

Тифлисъ.

Боржомъ..

54 сш.
26 ст.

54
25

10 ещ.

9

Изъ вышеприведеннаго явствуетъ, что а) закавказскія куни¬
цы не подходятъ ни къ одному изъ описанныхъ видовъ или подвидовъ
группы Мизіеіа /Ыпа и что 2) горныя куницы и куницы съ низ¬
менностей Закавказья тоже немного между собою разнятся.
Въ настоящей статьѣ насъ можетъ интересовать только куница
восточнаго Закавказья, какъ животное принадлежащее къ описы¬
ваемому нынѣ нами району.
Отъ Мизіеіа іои/аеа Нобозох 16) наша куница рѣзко отлича¬
ется окраской.
Отъ Мизіеіа Іеисоіасітаеа Вьахеоеб 17) тѣмъ, что черепъ за¬
кавказскихъ куницъ еще шире, верхній хищный зубъ короче и др.
Отъ Мизіеіа тейііеггапеа В акеетт-Наэдіетох 18) тѣмъ, что
горловое пятно нашей куницы чисто бѣлое и не имѣетъ никакого
желтаго оттѣнка.
Отличія отъ типичной Мизіеіа /оіпа Еехьевеи—были уже
указаны выше.
Наконецъ отъ недавно описаннаго вида Мизіеіа зугіаса Кенешо 19) она отличается величиною и мнопши краніологическими
признаками.
Я считаю болѣе справедливымъ разсматривать всѣ эти ви¬
ды, какъ подвиды Мизіеіа /іЫпа 20) и, на основаніи всего выше¬
изложеннаго, называю каменную куницу восточнаго Закавказья
Мизіеіа /іЫпа пекгіпді зиЪзр. поѵа, въ память моего недавно скон¬
чавшагося друга проф. А. Неринга, столь много сдѣлавшаго для
маммологіи Россіи.
Типъ. № 56, ѣ, й, е и і. Кавказскій Музей.
16) Ноб&во:гс, Лоигпаі о? ѢЪе Авіаііс 8осіе1у о? Веп^аі, 1842. р. 281.
17) Вздацеоеб, 8сіепШ*. Кев. оі Ніе 8есопй Уагкапй Міввіоп,
Маттаііа р. 26 (1879).
18) Ваееетт-Намштоц, Апп. апй Ма^ав. оі Каі. Нівіогу (7), ѵоі.
I, р. 441 (1898).
19) Кенешц, 8іІ2ііп§в-ВегісЫ й. Сгевеіівсіі. паІтТогвсѣ. Ргеітйе
24 Вегііп, 1902, р. 145.
20) Какъ это дѣлаетъ и Тру сс аръ: Теогге88ает, Саіаіо^ив МаішпаІішп, СДіпц. 8ирр1. аппо 1904, р. 203.
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10. Риіогіиз загтаііеиз Раіі.
Перевязка.
;

•і

и н о н и м н и к а:

Мизіеіа загтаііса, Кабве, 8аи^е11і. Таіузсіі. р. 6.
Риіогіиз загтаіісиз, Радде и Сатунинъ. Миз. Саисаз. 1. № 59, стр. 32.
«
»
Сатунинъ, Обзоръ. № 40, стр. 54.

Матеріалы:
№ 59. Чучело. Ленкорань, IV. 1866.

Радде.

Миз. Санс.

Перевязка—типичное животное припонтійскихъ степей.
Въ 3 а к а в к а з ь и она найдено почти повсюду,
всегда очень рѣдко и лишь единичными экземплярами.

но

Въ Талышѣ ее нашелъ еще въ 1866 году Радде; къ со¬
жалѣнію онъ не указываетъ гдѣ именно. Я нашелъ ее здѣсь въ
1898 году около поста Кяльвязъ (7000’), а затѣмъ, недалеко
отъ нашей границы въ Персіи, въ мѣстечкѣ Наминъ, тамошній
ханъ подарилъ мнѣ* прекрасный экземпляръ этого животнаго, ко¬
торое онъ считалъ рѣдкостью. Въ Ардебилѣ же торговцы мѣхами
говорили мнѣ, что перевязка вовсе не представляетъ тамъ рѣд¬
кости.
На сырой Ленкоранской низменности она, вѣроятно, не встрѣ¬
чается, но на сухой степи, въ восточномъ Закавказьи, она была
найдена въ нѣсколькихъ пунктахъ; въ предѣлахъ интересующаго
насъ теперь края—около Сальянъ.
Объ образѣ жизни этого животнаго мнѣ, къ сожалѣнію, ничего
неизвѣстно.
На основаніи еще весьма недостаточнаго матеріала но этому
виду, я также въ настоящее время еще не могу сказать тождествены ли закавказскіе представители его съ сѣвернокавказскими
или южно-русскими или нѣтъ.
Правда, разные авторы приводятъ «Риіогіиз загтаіісиз» даже
для южнаго Афганистана21), но допустить полное тождество ти¬
пичной южно-русской перевязки съ таковыми изъ окрестностей
Кветты или Кандагара, при современныхъ нашихъ воззрѣніяхъ
даже и теоретически трудно.

аі) Вьамеоеб, Каппа оі Іпйіа, Мапшіаііа, р. 164, (1888—1891).
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11. Риѣогіив Ьоссатеіа саиеазіеа Ваггеіі - НакпЩоп.
Кавказская ласка.
Синонимика:
Мизіеіа ѵиідагіз еі Мизіеіа егтгпеа, Каббе, 8аи^е11і. Таіузск., р. 6.
Риіогіиз Ьоссатеіа, Радде, Ми§. Саисав. I, №№ 61 и 61,а стр. 33.
»
>
Сатунинъ, Обзоръ № 42, стр. 54.
Матеріалы:
-№
>
>
>
>
»

61 и 61,а. Чучела,
Ъ
р
»
с
р
г
е
Въ спирту,
і
Шкурка,
к .щѵ.
Въ спирту, с.
ер
>
ст
т, п, о, <5 Чучела.

Ленкорань, IV*. 66.
Радде, Міі8. Саиса8.
Гифлисъ, IX. 91.
»
»
т>
Авчалы, Тифл. у. 5.У. 93.
»
»
>
Ареш. у. Елисаветп. г. XII. 93. Кёнигъ »
»
Тифлисъ; 3. XI. 79
Радде
»
»
Карасахкалъ на Курѣ, Елп. г. Сатунинъ »
>
Мюсюсли, Бакин, г. X. 96. Калиновскій »
»
Тифлисъ ХИ. 84.
Радде
»
т>

Выше я показалъ уже, что ссылка Радде на указаніе Мео нахожденіи въ Талышѣ горностая (Р. егтіпеиз), не
имѣетъ никакого основанія.
Профессоръ В. Влазіѵсъ въ Брауншвейгѣ позднѣе опредѣ¬
лилъ закавказскую ласку, какъ Риіогіиз Ьоссатеіа Сети; подъ
этимъ именемъ она и была извѣстна до послѣдняго времени, пока
Барретъ - Гамильтонъ не выдѣлилъ ее въ особый подвидъ обыкно¬
венной ласки подъ именемъ Риіогіиз піѵаііз саисазісиз 22).
Дѣленіе Барретомъ - Гамильтономъ вида Риіогіиз піѵаііз на
подвиды я къ сожалѣнію не могу признать вполнѣ удачнымъ, хотя
и высоко цѣню его другія научныя работы того же рода.
Несостоятельность раздѣленія Риіогіиз піѵаііз іурісиз и Ри¬
іогіиз піѵаііз ѵиідагіз, различающихся тѣмъ, что первый зимою
бываетъ бѣлымъ, а второй не бываетъ, указалъ уже съ большою
очевидностью Др. Э. Лёнбергъ 23).
Со своей стороны я совершенно немоту согласиться съ при¬
знаніемъ такой хорошо обособленной формы, какъ Риіогіиз Ьосса¬
теіа Сети подвидомъ Риіогіиз піѵаііз. Почему же не признать
тогда его подвидомъ Риіогіиз егтіпеиз? Или. что бы быть со¬
вершенно послѣдовательнымъ, почему не соединить въ одинъ видъ
и Риіогіиз піѵаііз и Риіогіиз егтіпеиз? Риіогіиз Ьоссатеіа и по на¬
ружнымъ и по краніологическимъ своимъ признакамъ стоитъ какъ
разъ на срединѣ между ними.
нетріе

22) Ваггеі-Натгііоп, Сг. Е. Н. Апп. Ма^. Хаѣ. Нізѣ. (7), ѵоі. 5,
р. 48 (1900).
23) ЫппЬегд, Вг. Еіпаг, Апп. Ма&. Хаѣ. Нізѣ. (.7), ѵоі 5, р.436 (1900).
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Основанія, почему я считаю Риіогтз Ьоссатеіа самостоятель¬
нымъ видомъ, слѣдующія.
Первый ложнокоренной зубъ у Риіогіиз егтіпеиз выдается
своимъ переднимъ краемъ гораздо болѣе наружу, чѣмъ заднимъ.
Такое же положеніе имѣетъ этотъ зубъ и у Риіогтз Ьоссатеіа.
У ласки же, Риіогіиз піѵаііз, оба края выдаются на одинаковое
разстояніе.
За то по другому одонтологическому признаку Р. Ьоссатеіа
ближе подходитъ къ ласкѣ, чѣмъ къ горностаю. Именно: у Риі*
егтіпеиз передній край единственнаго кореннаго, или бугорчатаго,

зуба выступаетъ впередъ одинаково, какъ во внутренней, такъ и
въ наружной своей части. У Риі. піѵаііз и Риі. Ьоссатеіа наруж¬
ная часть передняго края этого зуба выступаетъ впередъ больше,
чѣмъ внутренняя.
Не менѣе значительны и наружные признаки отличающіе
боккамелу отъ горностая и ласки.
Изслѣдуя весь имѣющійся у меня изъ Закавказья матеріалъ,
я все же остаюсь при убѣжденіи, что наша ласка должна быть
отнесена какъ по одонтологическимъ признакамъ, такъ и по относи¬
тельной длинѣ хвоста и проч. къ виду Риіогіиз Ьоссатеіа Сеги.
Другой вопросъ идентична ли она съ сардинскими экземлярами или нѣтъ?
Этого я, не имѣя сравнительнаго матеріала, рѣшить не могу,
но изъ нижеслѣдующаго можно видѣть, что мои экземпляры частью
подходятъ подъ оба описанія БАРРЕтъ-Глмильтона и его Риі. піѵ.
Ьоссатеіа

и

Риі. піѵ. саисазісиз.

піѵаііз саисазісиз описанъ Барретъ - Гамильтономъ
по экземпляру добытому «на Кавказѣ», на высотѣ 12000' 26. VI. 87.
Къ этому же подвиду этотъ ученый относитъ и экземпляры, со¬
бранные около озера Вана и у Эрзерума. Поэтому область распро¬
страненія этой географической рассы онъ опредѣляетъ такъ:
Кавказъ и Малая Азія.
Разсмотримъ теперь по порядку всѣ указанные Барретъ-Га¬
мильтономъ отличительные признаки этого новаго подвида. 1) «Зим¬
ній мѣхъ бѣлый». Это зависитъ на Кавказѣ отъ мѣстности"
Я имѣю, какъ совершенно перелинявшіе въ бѣлый цвѣтъ экзем¬
пляры, такъ и такіе, у которыхъ бѣлый цвѣтъ развитъ сравни¬
тельно очень слабо, и всѣ переходы между ними. На болѣе вы¬
сокихъ мѣстахъ, гдѣ зимою почва бываетъ покрыта снѣкшъ, ласки
бываютъ бѣлы, но конечно эта окраска была бы гибельна для
Риіогіиз
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нихъ на безснѣжныхъ мѣстахъ и дѣйствительно тамъ., напр. по
среднему и нижнему теченію Куры, ласки совершенно бѣлыми не
бываютъ. Повторяется слѣдовательно тоже, на что указывалъ ц
Др. Лёнбергъ въ вышеупомянутой статьѣ. Мнѣ такимъ образом^
остается еще разъ сказать, что измѣневіе темной лѣтней
окраски въ зимнюю б ѣ л у ю с и с т е м а т и ч е с к и м ъ при¬
знакомъ служить не можетъ.
2) «В е л и ч и н а о ч е н ь м а л а я» (з і 2 е ѵ е г у 8 т а 11).
Это совершенно не подходитъ къ кавказскимъ экземплярамъ. Вѣро¬
ятно г. Барретъ - Гамильтонъ имѣлъ только молодыхъ. Къ сожалѣ¬
нію въ Кавказскомъ Музеѣ не оказалось ни одного крупнаго эк¬
земпляра съ полнымъ хвостомъ.

м

Отъ конца носа до основа¬
нія хвоста . .
Длина хвоста съ волосами.
Длина волосъ на концѣ
хвоста..

•-Г 3
«р р.

№ 61,р
Тифлисъ
(5 въ спирту.
№ 61,1
Мисюсли Бак. г.
въ спирту

Размѣры кавказскихъ ласокъ слѣдующіе:

і '№61,а Лен¬
корань, Чу1 чело.

'

По Ваеветт*|—5 иД,
С) ;,з: . Наміьтоя’у
*'‘Ёё
Ванъ.
Ф_ 1
§ Л
а
е?
9

;
280

190

90
йеі

88

156

150

196

173

65

64

55

55

11

15

36

25

25

15

9

230
51+
йеГ

15

Длина задней стопы безъ
костей .

45 І

Высота уха отъ основанія
наружи, края.

15
!

31

—

_

і

27

27

12

13

1

П р и м ѣ ч. Чучела и шкурки измѣрялись лентой по кривизнѣ,
а спиртовые экземпляры циркулемъ по прямой линіи.
Изъ этой таблицы видно, что наши Риі. Ьоесашеіа почти не
уступаютъ по величинѣ горностаямъ. Экземпляры № 61, 1 и е еще
молодые, съ невполнѣ еще развитыми зубами.
Размѣры эти совершенно не подходятъ къ тѣмъ, которые Бардаетъ для своего Риі. піѵаі. саисазісиз и которыя
я привелъ для сравненія параллельно съ моими.
ретъ-Гамильтонъ

Измѣренія черепа подтверждаютъ это еще краснорѣчивѣе, ибо'
тамъ мецѣе мѣста для субъективныхъ отклоненій изслѣдователя.

130 -13) «Хв остъ короткій». Какъ это видно изъ той же таб¬
лицы и этотъ признакъ совершенно не подходитъ къ нашимъ эк¬
земплярамъ, у которыхъ хзостъ абсолютно длиннѣе, чѣмъ даже
у горностая.
4) «Низъ бѣлый»—совершенно подходитъ ко всѣмъ на¬
шимъ экземплярамъ.
5) «Біпе о Г йетагсаііоп сіе сібей», т. е. демарка¬
ціонная линія ясно выражена. У моихъ экземпляровъ демаркаціон¬
ная линія между темнымъ цвѣтомъ спины и бѣлымъ цвѣтомъ ниж¬
ней стороны выражена рѣзко и идетъ но срединѣ боковъ.
6) «Лапки бѣлыя». У большинства имѣющихся передо
мною кавказскихъ экземпляровъ этотъ признакъ выраженъ хорошо,
но у нѣкоторыхъ (напр. № 61, р.) бѣлы только пальцы, а верхняя
сторона ступней -буроватая. У обоихъ ленкоранскихъ экземпляровъ,
добытыхъ Г. И. Радде въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1866 года, переднія
лапки совершенно бѣлыя, а заднія совершенно бѣлы только у мень¬
шаго экземпляра. О тонкостяхъ окраски здѣшнихъ ласокъ судить
трудно, такъ какъ большинство чучелъ уже очень старо и вѣро¬
ятно значительно выцвѣло; новые же экземпляры по б. ч. сохра¬
нены въ спирту.
Меньшій ленкоранскій экземпляръ (№ 61) сверху каштаново¬
бурый, большій свѣтлѣе - свѣтло-ржавобурый.
Темный цвѣтъ спины у экземпляра № 61 спускается на пе¬
реднихъ лапкахъ въ видѣ едва замѣтной полоски на наружной
сторонѣ ихъ до голеностопнаго сочлененія, а у экземпляра № 61,а
не доходитъ до этого сочлененія, но за то такъ широкъ, что за¬
нимаетъ всю наружную поверхность лапокъ.
На заднихъ конечностяхъ у перваго экземпляра темный цвѣтъ
занимаетъ только заднюю и половину наружной поверхности и до¬
ходитъ до пятки; у второго онъ распространяется и на значитель¬
ную часть наружной поверхности и переходитъ на дистальную
часть верхней стороны стопы.
Таковы внѣшніе признаки закавказской ласки. Я повторяю,
что считаю Риіогіиз Ъоссатеіа совершенно самостоятельнымъ ви¬
домъ и не вижу различія между нимъ и нашими ласками, да за
отсутствіемъ сравнительнаго матеріала и не могу судить объ этомъ
категорически. Поэтому только изъ уваженія къ авторитету г. Барретъ-Гамильтона я сохраняю данное имъ названіе «саисазісиз»,
но отношу его къ Риіогіиз Ъоссатеіа, а не Риіогіиз піѵаііз.
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Таблица измѣреній череповъ Кавказской ласки.
Зскабеітааззе ѵоп Риі. Ъоссатеіа саисазіса.

ЙнН
^ С- <

Тифлисъ
еГ№ 61,р.

Для болѣе полной характеристики этого животнаго, я при¬
вожу здѣсь слѣдующія измѣренія нѣсколькихъ череповъ изъ раз¬
личныхъ мѣстъ Закавказья.

42
40,3
40,3
25

40
39,5
39
25

39
39,1
37,2
23

10,2

10

'з'о
й н а
1 ^ Й Ёэ з рз. с
&
: Рн Рн
<

Общая длина черепа по Барретъ-Гамильтову.- Тоіаііап^е пасѣ ВАККЕТ-НАМіът<ж,Вазіоп-і;о ^паШоп '
Теменная длина,—8сЪеі1е11ап^е.і
Основная длина,—Вазііагіап^е ......... 1
Скуловая ширина.—ЛосЪЪо^епЪгеНе.
Наименьшая ширина передъ надглазничными отрост¬
ками—Юеіпзіе ІпІегогЪііаІЪгеііе.
Наименьшая ширина позади надглазничныхъ отрост¬
ковъ.— КІеіпзіе Вгеііе Іііпіег беп ЛосЫогІзаІгеп .
Разстояніе между концами надглазничныхъ отрост¬
ковъ.— ЕпіТегішп^ бег 8рИгеп сіег ЛосМогізаІге |
ѵоп еіпапбег
. ..
Ширина черепной коробки позади скулъ и надъ
слуховыми отверстіями,—Вгеііе без НігпНіеіІв (ат
8скабе1 Ъіпіег беп босЪЪо^еп ипб ііЪег бег ОгеЪбгбНпип^ ^етеззеп)..
Наибольшая затылочная ширина—Отбавке ВгеВе
<1е8 Ніпіегкаиріез
..
Ширина черепа у клыковъ—Вгеііе без БеЪабеІз
ап беп ЕскгаЪпеп без ОЪегкіеѣегз.
Ширина верхней челюсти у задняго корня хищ¬
наго зуба.—Вгеііе без ОЪегкіеѣегз ап бег Ъіпіегеп
Аиззептіггеі без Веіззгакпез ^етеззеп.
Разстояніе между ѣогатіпа ^п^иіагіа у внутрен¬
няго задняго угла Ъиііае — ЕпіТегпип^ бег Еогашіпа
^и^иіагіа ѵоп еіпапбег.
Длина костнаго неба — Сгашпепіап^е.
Наименьшее разстояніе между ѣогат. іпігаогЪИаІіа
бгегіп^зіе Вгеііе глѵізсѣеп беп Еогат. іпѣгаогЪіѣаііа.
Отъ передняго края алвеолы верхняго клыка до
заднаго края алвеолы коренного зуба у его наружнаго
корня.—ЕпіТегтт^ ѵот Уогбеггапбе бег Аіѵеоіе
без оЪегеп ЕскгаЪпез Ъ. 2. Ніпіегапбе бег Аіѵеоіе
без 2а1тез т. 1..
Наименьшее разстояніе отъ передняго края ргаешахШаге до орбиты.—Кіеіпзіе Епіѣегппп^ ѵот Уог¬
беггапбе без РгаетахіПаге Ъіз гиг ОгЪНа ....
Длина ряда верхнихъ рѣзцовъ у алвеолъ.—Ъап^е
бег оЪегеп УогбеггаЪпгеШе.. ..
Длина верхняго клыка.—НбЪе без оЪегеп ЕскгаЪпез .
Длина верхняго хищнаго зуба-Ьап^е без оЪегеп
ВеіззгаЪпез..
Ширина его спереди—Вгеііе беззеІЪеп ѵогпе . .
Длина
по внутреннему краю.— Ь&п^е без
ЕаЪпез 1П- 1 (іппеп).
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8,8

8

13,2

13

20
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_
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9
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18

7,2
17

11

11
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4

—

7

—

—
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4,8
2,5

2

2
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Таблица измѣреній череповъ Кавказской ласки.
Зсііайеітааззе ѵоп Риі. Ъоссатеіа саисазіса.

Ширина его.—С)иегЪгеііе йеззеіЬеи. .....
КондИлярная длина нижней челюсти. -СопйуіагІаіще Пев Шііегкіеѣегз..
Длина ряда нижнихъ коренныхъ зубовъ—Ьап^е йег
шііёгеп МоІаггеіЬе.
...
Длина нижняго хищнаго зуба —Ьйн^е без шііегёп
КеІ882а1ше8...
Толщина его.—С^иегЪгеііе с1е88е1Ъеп.
Высота нижней челюсти.—Нбйе йез ІІпѣеіѣіёі’ёіѣ»

1§Й
5ѵ «- й Щ
(Я к
й Ьн
р ч аз &
=С К-» ЕН « а н
Он
Он Он ^

Он
о

■а*

4

4

_

23,5

23

_

11

11,2

_

5
—
11,5

5

_

2

—

11,5

Закайказская ласка въ предѣлахъ разсматривае¬
мой области, какъ и во всемъ Закавказьѣ, распростри,
йена всюду и всюду обыкновенна. Ее часто убиваютъ
даже въ самомѣ городѣ Тифлисѣ. Ея главнѣйшую пищу состав¬
ляютъ, по видимому, мелкіе грызуны.
Когда полевки и мыши появляются въ особенно большомъ ко¬
личествѣ и начинаютъ переселяться и наводнять пашни, что бы¬
ваетъ здѣсь довольно часто, за мышами всегда слѣдуютъ и ласки.
Эти тонкіе, гибкіе, какъ змѣя, хищники преслѣдуютъ мышей и по¬
левокъ не только на поверхности земли, но и подъ землею, разширяя ходы грызуновъ и слѣдуя за ними до ихъ гнѣздъ.
Въ ноябрѣ 1896 года, раскапывая норы полевокъ (Місгоіиз
зосіаііз Раьь.) на гумнѣ въ селеніи Карасахкалъ (на Курѣ въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ), я нашелъ, среди множества ходовъ проры¬
тыхъ полевками, болѣе широкіе ходы ласокъ и добрался до ихъ
гнѣзда. Оно было устроено очень грубо изъ самана и сухихъ
травъ, безпорядочно набитыхъ въ довольно большую круглую ка¬
меру. Въ гнѣздѣ я нашелъ молодую, вѣроятно недавно родив¬
шуюся, еще совершенно голую, ласку. Этотъ дѣтенышъ имѣлъ около
45 милл. длины и былъ чрезвычайно, совершенно непропорціо¬
нально, толстъ (№ 61,к.).
Когда добычи много, какъ это бываетъ въ «мышиные годы»:
ласка ѣстъ только мозгъ убитаго ею грызуна, а остальное бросаетъ.
Изслѣдуя скирды хлѣба и разрывая норы полевокъ, я часто на¬
ходилъ трупы этихъ маленькихъ животныхъ, у которыхъ былъ
только выѣденъ мозгъ, все же остальное было совершенно не¬
тронуто.

—
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Въ іюнѣ 1901 года на станціи Гудауръ Военно-Грузинской
дороги (около 7000'), мнѣ принесли молодую ласку, которую нашли
среди щенятъ, присосавшеюся къ груди недавно ощенившейся со¬
баки. Я пробовалъ ее выкормить, но это не удалось.
Водится ли въ Закавказьи настоящая ласка, Риіогіиз піѵаігз
іурісиз—остается пока открытымъ вопросомъ. Я могу пока только
съ увѣренностью сказать, что здѣсь водятся двѣ расы ласокъ.
Можетъ быть къ маленькой горной и относится собственно описа¬
ніе Барретъ-Гамильтона.
Въ Кавказскомъ Музеѣ имѣются два чучела ласокъ (№ 60 и
№ 61,а) въ лѣтнемъ и зимнемъ одѣяніи, изъ которыхъ первая до¬
быта въ Еленендорфѣ, близъ Елисаветполя, а другая въ Тифлисѣ.
По виду они представляютъ настоящихъ, типичныхъ Риіогіиз пгѵаііз, но правильность указаннаго мѣстонахожденія представляется
мнѣ весьма сомнительною, а поэтому я жду свѣжаго матеріала,
и пока не включаю Риіогіиз піѵаііз іурісиз въ число животныхъ
разсматриваемаго района.

12. Ілдѣга Іи 1га ІЛпп. Выдра.
Синонимика:
Риіга ѵиідагіз, Каббе, Ваи^еИі. Таіузсіі. р. 5.
»
>
С ату нинъ, Обзоръ № 44, стр. 54.

Радде многократно наблюдалъ выдру въ рѣчкѣ Ленкоранкѣ. Я лично не наблюдалъ здѣсь этого животнаго, но думаю,
что чрезвычайное обиліе рыбою здѣшнихъ рѣчекъ дѣлаетъ Ленко¬
ранскій уѣздъ весьма привлекательнымъ для мѣстопребыванія
выдръ. По словамъ Радде видѣнные имъ здѣсь выдровыя шкуры
были не высокаго достоинства: рѣдки и свѣтлы.
Экземпляровъ выдры изъ Ленкорани въ Музеѣ нѣтъ. Несом¬
нѣнно однако талышинскія выдры тождественны съ выдрами изъ
другихъ мѣстностей Закавказья, которыя въ краніологическомъ от¬
ношеніи въ свою очередь ничѣмъ не отличаются отъ западно¬
европейскихъ.
Привожу
реповъ.

здѣсь

сравнительное

измѣреніе нѣсколькихъ че¬
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Таблица измѣреній череповъ Ьиіга Іиіга.

,й9Тй
5-12
В ^ 58 і
^
!о
О

1
Общая длина.— Тоіаііап^е.
118
Основная длина по Гензелю.— Вазііагіап^е
паск Не^еъ ... .
108
Скуловая ширина. — Ѳтбззіе ДосЬЪо^енЪгеііе.
77
Наименьшая ширина передъ надглазничными
отростками.— Кіеіпзіе Вгеііе уог бел Лосііѣогізаігел.
23,7
Тоже позади ихъ.— Бііо Ьіпіег бел боскѣогізаіяел. ..
15
Разстояніе между концами надглазничныхъ от¬
ростковъ. Епіѣегпші^ бег Епбен бег боскѣогізаіге ѵоп еінапбег.
25
Наименьшая ширина черепа позади скуло¬
выхъ дугъ и передъ ргосезз. іпазіоібеі. Кіеіп,
зѣе Вгеііе без 8скабе1з кіпіег бел ДоскЪо^ел ллб ѵог бел Ргосеззлз тазіоібеі. . . .
59
Наибольшая затылочная ширина.— Ѳтбззіе
Вгеііе без Ніпіегкалріез
.
69,3
Наименьшая затылочная ширина (передъ Сонбуіі).—Кіеіпзіе Вгеііе без Ніпіегкалріез ѵог
бел Солбуіі..
30
Ширина морды у клыковъ.—Вгеііе без ОЪегкіеѣегз ал бел Салілі. .
.
..
29
Ширина верхней челюсти у задняго корня
хищнаго зуба.— Вгеііе без ОЪегкіеѣегз ап бег
кіпіегеп ЛѴлггеІ без Веіззгакпз.
37
Разстояніе между ЪлНае (между отверстіями
у ихъ внутренняго передняго края).—ЕпіТег лил %
бег Виііае ѵол еіпапбег (ал бел Еогапііла
16,5
аді ѵогбегел іллегел Вапбе бегзеІЪел) . . .
Разстояніе между ѣогапі. іпігаогЪііаІіа. —
30
Вгеііе ялѵізскен бел Еогатіпа іпігаогЪііаІіа.
Ширина носовыхъ костей спереди.—Вгеііе
бег №аза1іа ѵогпе.. . . . 1
Длина шва между ними. -Ьал^е бег ^заінакі ....
Отъ передняго края ргаетахШаге до сре¬
дины наружнаго края іогат. іні’гаогЪііаІе.—
Уоіп Уогбеггапбе без Ргаепіахіііаге Ъіз гит
Мібе без Апззелгалбез без Еогалі. іпѣгаог37
Ъііаіе...
Отъ задняго края алвеолы средняго рѣзца до
вырѣзки костнаго неба той же стороны.—Уот
Ніпіеггапбе бег Аіѵеоіе еілез бег тіШегел
52
Ѵогбеггаіте Ъіз гит Ѳшитен-АиззскпіІА . .
Отъ задняго края Еогалі. раіаііпипі апіегіиз-бііо.—Уот Ніпіеггапбе без Еогат. раіа42,6
ііпит апіегіиз-бііо.
Длина ѣогат. раіаііллт аліегілз.—Еаи^е
5
без Еогат. раіаіілтл аліегілз
.
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120

115

115

112

106,2

103

78

70

67,2

22,5

20,8

20

14.2

15,5

19

26

23,6

21,5

59,2

55

54,5

70

65

60

31

28

30

28

26

26

37,7

35

35,3

16

16,2

16

29

26,5

26

13

12,5

11,3

18

18,5

20,5

38

38

37

53

49

49

43

40

40

6

5

6
і
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ЗсЪабеІтааззе ѵоп Ьиіга Іиіга.

Отъ средивы задняго края костнаго неба до і
передняго края затылочнаго отверстія,-Ѵоп бег і
МіНе (1е8 Ніпіеітапбез Пев КпосЪеп^аішіепз
ЪІ8 хит Уогсіеггапсіе Пев Еогатеп та^тіга
Отъ переднято края алвеолы верхняго клыка
до задняго края
у его наружнаго корня.—
Ѵот Уогбеггапбе бег Аіѵеоіе Пе8 оЪегеп
ЕскгаЪіт ЪІ8 гит Ніпіеггапбе бег Аіѵеоіе
йез Е_1, ап (іег 8ѣе11е бег Ъіпѣегеп Аивзептіггеі .
Сагиттальная длина 088а раіаііпа. - 8а^іНа1Шп#е (Іег 088а раіаііпа . . .
Пііо Пе8 0. ЪазізрЪепоібешп. .....
Пііо 08 Ъазіоссірійаіе
.
Ширина костнаго неба сзади (между концами
8іѵОіга раіаіо-тахіііагіз).— Вгеііе без КпосЪеп^атпеп8 Іііпіеп (гхѵізсііеп (Іеп Епбеп (іег
8и1ига раіаіотахіііагіз §’ете88еп).
Самое узкое мѣсто скуловой дуги — 8с1іта18ѣе 81е11е Пе8 ЗосЪЪо^епз
..
Длина ряда верхнихъ рѣзцовъ у алвеолъ —
Ьап^е сіег оЪегеп УогбеггаІіпгеіЪе ап беп
Аіѵеоіеп ^етеззеп
.
.
Длина верхняго клыка НбЪе без оЪегеп
Ескгаітз.
Длина кроны рпі. і—Огбззѣег БпгсЪтеззег
без оЪегеп рт. 1
.|
Бііо Рга 2..
..1
БІІО Рт- » ..
........
Шо бепѣіз зесѣогіі
.. .
Ширина его.—Вгеііе беззеГЬеп . .
. .
Длина (по наружному краю) т- Ъ- Ьап§*е ;
без т- 1.‘.
Ширина его — Вгеііе беззеІЪеп
. ... \
Еондилярная длина нижней челюсти.—СопбуІагіап^е без Ііпѣегкіеіегз.
Длина нижняго ряда коренныхъ зубовъ,—
Ьап^’е бег ипіегеп ВаскепгаЪпгеіЪе ....
Длина нижняго хищнаго зуба.—Ъап^е без
ипіегеп Кеіззгакпез.
Ширина его.—Біске сІеззеІЪеп.
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5
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15
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14

3
6
8
13
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3
6
7
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11.5
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■

9
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9
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РАМ. САІМІОАЕ.
13. Сапіз Іириз Ыпп. Волкъ.
Синонимика:
Сапіз Іириз, Мё^ткіёз, Саѣаі. Каізоппё, р. I; Ваббе, 8а,и^еѣ1і.
ТаІузсЪ., р. 5. С а ту н и нъ, Обзоръ, № 45, стр. 54.

По

словамъ

Радде

волкъ

въ

описываемомъ

пространствѣ
4
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встрѣчается часто и въ теченіи круглаго года слѣдуетъ за стада¬
ми кочевниковъ, поднимаясь за ними (на Саваланѣ) до высоко¬
альпійской области.
Къ этому я могу прибавить только, что онъ ловидимому
тщательно избѣгаетъ лѣсной области и держится
главнымъ образомъ открытыхъ пространствъ.
Обыкновенно считаютъ, что въ біологическомъ отношеніи
волкъ рѣзко отличается отъ шакала тѣмъ, что не живетъ въ но¬
рахъ, какъ послѣдній. Это однако не вѣрно. Ротмистръ Я. Я.
Крживоблоцкій однажды раскопалъ на Мугани довольно глубокую
нору, въ которой оказались волчата. Подобный же случай я уже
давно указывалъ и для Средней Россіи, гдѣ въ рытьѣ норы во¬
все не было такой надобности, какъ въ безлѣсной степи.
Здѣшніе волки, по словамъ Радде, небольшого роста и отли¬
чаются трусостью. Какъ видно изъ нижеприводимыхъ измѣреній
первое не совсѣмъ вѣрно. Питаются они главнымъ образомъ до¬
машнимъ скотомъ, именно овцами, какъ это видно уже и изъ то¬
го, что они всюду слѣдуютъ за кочевниками.
Въ Кавказскомъ музеѣ нѣтъ экземпляровъ волковъ изъ раз¬
сматриваемой нами мѣстности, но такъ какъ они повидимому не
отличаются отъ волковъ другихъ мѣстностей Закавказья, я приво¬
жу здѣсь измѣренія двухъ череповъ этого вида, добытыхъ въ Закавказьи, чтобы дать понятіе о размѣрахъ здѣшнихъ волковъ.

Таблица измѣреній череповъ волка.

Я *&

І

^ Я ё *

8с1іайе1таа88е у он Сапіз Іириз.

Общая длина. Тоіаііаіще. 258
—
Основная длина.—Вазііаііаіще (пасѣ Нехзеь) .
. .
Скуловая ширина.—йосЬЪо^епЪгеКе
. 147
Наименьшая ширина между орбитами.—Кіеіпзіе Іпіег50
огЪіѣаІЪгеіѣе.
Наименьшая ширина позади надглазничныхъ отростковъ.
38
—К1еіп8І;е Вгеіѣе іііпіег йен Ргосе88іі8 розІогЪКаІез .
Разстояніе между концами ргосезз. розІогЪКаІез. Вгеііе
74
2УГІ8сЪеп йеп Епйеп йег Ргос. розІогЬНаІез ......

252
213
140
51
42

24) Обозначеніе «Тифлисъ», очейь часто встрѣчаемая на этикеткахъ
Кавк. Музея, обозначаетъ повидимому только то, что данный экземпляръ
купленъ въ Тифлисѣ.
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Таблица измѣреній череповъ волка.
8скабе1таа8зе ѵоп Сапіз Іириз.

Наибольшая затылочная ширина (между наиболѣе выда¬
ющимися пунктами позади слуховыхъ отверстій состоящими
изъ соединенія рагз тазіоібеа съ оз Іетроггаіе (з. зіг.) —
Огбззіе НіпІегкаирІзЪгеііе пасіі Не^еь.
Наименьшая затылочная ширина.—Кіеіпз^е ВгеНе без
НнНегкаиріез ѵог беп Ргос. сопсіуіоісіеі.
Ширина морды у клыковъ.— Вгеііе сіез ОЪегкіеѣегз
ап беп Сапіпі
..
Наибольшая ширина верхней челюсти у передняго корня
т- ].— ВгеНе без ОЪегкіе^егз ап бег ѵогбегеп ЛУиггеІ
без т- 1.
Наим, разстояніе между ѣогашіпа іпѣгаогЬііаІіа. <Дегіп§’зіе Вгеііе глѵізскеп беп Ногат. іпѣгаогЪИаІіа.
Разстояніе между отверстіями передъ Ъиііае.— Вгеііе
гтзскеп беп Ногат, ѵог б. Виііае. ..
Ширина костнаго неба позади (по Матчи).—Вгеіѣе без
Кпоскеп^ашпепз кіпіеп (паск Маізскіе).
Ширина носовыхъ костей спереди.-Вгеііе бег Казаііа
ѵогп.
Длина шва между ними.—Ьап^е бег Назаіпакі . . . .
Отъ передняго края ргаетахіііаге до верхняго внутрен¬
няго края ѣогатеп іпігаогЪіШе.— Уот Уогбегапбе без
Ргаетахіііаге Ъіз гит оЪегеп іппегеп Капбе без Ногатеп іпіхаогЪНаІе..
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до вырѣзки костнаго
неба той же стороны.—Уот НііПеггапбе бег іппегеп 8с1теібегакпаіѵеоіе Ъіз гиг АизЪискІип^ без СгаитепЪеіпз .
Отъ задняго края і'огат. раіаілпит апіегіиз-бііо.—Ѵот
Ніпіеггапбе б. Ног. апіег.—бВо ...
.
Длина ѣогатеп раіаііпит апіегіиз.—Ьап^е без Ногатеп раіаілпит апіегіиз.. . .
Отъ средины вырѣзки костнаго неба до передняго края
затылочнаго отверстія.— Уоп бег МИДе бег АизЪисккт^
без СгашпепЪеіпез Ъіз гит Уогбеггапбе без Ногат,
та^пит.
Отъ передняго края алвеолы верхняго клыка до задняго
края алвеолы
у его наружнаго корня.— Ѵот Уогбег¬
гапбе бег Аіѵеоіе без оЪегеп ЕскгаЬпез Ъіз гит Ніпѣеггапбе бег Аіѵеоіе без Еакпез
ап бег 8іе11е бег кіпЪегеп Аиззептіггеі.
Длина шва между озза раіаііпа.—Ьап^е бег ІпіеграіаДіппакі.
Наименьшая ширина скуловой дуги.— 8с1іта1зі;е 8Ъе11е
без ДоскЪо^епз. . .
Длина верхняго ряда рѣзцовъ (у алвеолы).— Ъап^е бег
юЪегеп 8скпеібегакпгеіке.
Длина верхняго клыка отъ средины передняго края
основанія до вершины. Еап^е без оЪегеп Ескгаітз ѵоп
Дег Мібе без Ѵогбеггапбез бег Вазіз Ъіз гиг 8рВге . .
Наибольшій продольный діаметръ кроны р™- Ъ-Ригсктеззег бег Кгопе без оЪегеп Рт- 1.
РВо рт. 2...
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85
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_
50

46

82

78

54
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22,5
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36

26
86

27
85

80
114
90
16
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_
101

106

102

46
15

16

33

30

34,5

34

8
14,5
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Таблица измѣреній череповъ волка.
8скабе1тааззе ѵоп Сапів Іирив.

•і*
^в
Я .ж

Бііо Рт- 3. 15,5
Длина верхняго хищнаго зуба.—Ьап^е без оЪегеп 8есіогіпз.
24
Ширина его спереди.—Вгеііе беззеГЬеп ѵогп ....
12
Длина т' к—Ьап^е без т- 1 . . . . ..
17
Ширина его.- Вгеііе беззеГЬеп.
. . .
23
Длина т-2.—Ьап^е без
2 ...... ... . . ■ ,.
10
Ширина его.—()пег1ЬгеіГе беззеІЪеп.
14
Гіондилярная длина нижней челюсти.— Сопбуіагіап^е
без ИпіегкіеГегз. 188
Длина нижняго ряда коренныхъ зубовъ (у алвеолъ).—
Ьап^е бег ппіегеп Васкепгаітгеіііе .. 94,5
Длина нижняго хищнаго зуба.— Ьап^е без ипіегеп
Весіогіиз .
. .
28
Толщина его. — ()пегЬгеііе беззеІЪеп..
11

і-1

- 8 св С®

25
14
16
23
—
—

180
92
27
11

14. Сапів (ТЪ.08) аигеиз Ілпп.
Шакалъ.
Туземн. названіе: ч е к а л ъ (адерб,).
Синонимика:
Сапів аигеив, Мёыётніёз, Саі. Каіз, р. I еі 18; Ваббе, 8аи^еіЪ„ТаІузсЬ., р. 5; Іб. Мпз. Сансаз., № 48,е.
»
»
Сатунинъ, Обзоръ, № 46, стр. 54.
М а т е р і а л ъ:
№ 48,е. Черепъ, Ленкорань, IV. 1866. Радде. Мпз. Сапе.
3(5, 2 9 Кумбаши V. 98. Соіі. К. 8аішііп
6 ,]’иѵ. различи, возр. * »
»
»
*

Еще Менетгіе указалъ на то, что шакалъ нигдѣ такъ ни
многочисленъ, какъ въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, Радде прибавля¬
етъ, что онъ держится по лѣснымъ опушкамъ, въ «джонглахъ»
(какъ онъ называетъ здѣшнія заросли) и въ камышахъ.
Хотя я былъ въ Ленкоранскомъ уѣздѣ спустя 32 года послѣ
Радде, и многое за это время перемѣнилось, но относительно ша¬
кала я могу подтвердить, что и теперь еще онъ чрезвычайно
многочисленъ.
Держится шакалъ исключительно на низмен¬
ности и не идетъ выше предгорій.
Любимое мѣстопребываніе шакала составляютъ непролазныя

139
заросли изъ держи-дерева (Раііигцз аизігаМз), ежевики, дикаго гра¬
натника, дикой груши и т. иод. Такія заросли, какъ я упоминалъ
уже, тянутся, напримѣръ, къ сѣверу отъ Ленкорани до Кумбашей.
Для довершенія благополучія звѣрей, обитающихъ въ этихъ зарос¬
ляхъ, онѣ примыкаютъ еще къ густымъ камышамъ, окружающимъ
Ленкоранское морцо, Ольховку.
Здѣсь въ маѣ 1898 года я и ротмистръ Я. Я. Крживоблоцкій раскопали въ двѣ охоты четыре ихъ норы. Норы шакаловъ я
раскапывалъ и раньше въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ, гдѣ они ры¬
ли ихъ въ стонахъ густо заросшаго оврага. Здѣсь, въ Ленкоран¬
скомъ уѣздѣ, норы были вырыты посреди самыхъ густыхъ группъ
кустарниковъ и, начинаясь съ горизонтальной поверхности, шли
подъ незначительнымъ угломъ внизъ. Вся нора не превышала дли¬
ны одной сажени, и само логово лежало на глубинѣ не болѣе какъ
полтора—два аршина. Въ большей части норъ я находилъ по че¬
тыре щенка, и только въ одной пять. 4-го мая шакалята имѣли
на видъ не болѣе, какъ двухнедѣльный возрастъ.
Пищу шакала изъ животнаго царства составляютъ всѣ мел¬
кія животныя, которыхъ онъ можетъ осилить. Повидимому онъ
любитъ полакомиться и выкидываемою на берегъ рыбою: по край¬
ней мѣрѣ, проѣзжая вечеромъ или въ лунную ночь по берегу мо¬
ря, я часто заставалъ его за этимъ занятіемъ. Кромѣ этого шакалъ
ѣстъ и нѣкоторые дикіе плоды, напримѣръ, груши, но, какъ за¬
мѣтили мѣстные охотники-промышленники, народъ очень наблю¬
дательный, онъ при этомъ выбираетъ только сладкія. Тамъ, гдѣ
растетъ виноградъ шакалъ къ періоду его созрѣванія начинаетъ
такъ усердно посѣщать виноградники, что приводитъ садовладѣль¬
цевъ въ отчаяніе. Поэтому русскіе поселенцы въ Ленкоранскомъ
уѣздѣ выводятъ виноградную лозу такъ, чтобы кисти висѣли вы¬
соко отъ земли и были недоступны непрошеннымъ лакомкамъ.
Такъ какъ шакалъ ведетъ чрезвычайно скромный образъ жи¬
зни, то увидать его днемъ случается очень рѣдко. Но это проис¬
ходитъ не оттого, что онъ ведетъ исключительно ночной образъ
жизни; напротивъ—я ни разъ убѣждался, что онъ и днемъ пред¬
принимаетъ иногда нѣкоторыя похожденія, и заставалъ его на во¬
допоѣ и на охотѣ. Объясняется это тѣмъ, что шакалъ держится
преимущественно среди густой растительности и увидать его мож¬
но только тогда, когда онъ выходитъ изъ своего прикрытія, что
бываетъ очень рѣдко.
Увидать же его въ заросли, подобной Кумбашинской,—со-
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вершенно невозможно, ибо здѣсь онъ гуляетъ
снаружи нижнему этажу зарослей, который
очеркѣ. Въ этихъ скрытыхъ ходахъ шакалъ
полнѣйшей безопасности отъ единственнаго
вѣка.

по тому невидимомуописанъ въ общемъ,
чувствуетъ себя въ
своего врага—чело¬

Въ хорошіе вечера шакалы поднимаютъ дружный своеобраз¬
ный вой. За двѣнадцать лѣтъ моего пребыванія на Кавказѣ я
убѣдился, что ихъ вой служитъ самою вѣрною примѣтою того, что
на завтра будетъ хорошая погода. Передъ ненастьемъ никогда не
услышишь ихъ своеобразнаго концерта.
*
Отличаясь изумительнымъ нахальствомъ, шакалы наносятъ
очень большой вредъ домашней птицѣ. Дерзость ихъ при этомъ
изумительна. Однажды, когда я сидѣлъ въ Елисаветпольской гу¬
берніи въ имѣніи А. Б. Шелковникова на террасѣ, при лампѣ,
шакалъ схватилъ курицу, сидѣвшую на нашести подъ террасою,
въ двухъ шагахъ отъ меня.
Людей они боятся повидимому очень мало. Одинъ шакалъ по¬
селился въ городѣ Ленкорани подъ домомъ лѣсничаго. Нельзя од¬
нако не признать за шакалами и нѣкоторой заслуги, и если бы
ни они, то положеніе нѣкоторыхъ мѣстечекъ въ Закавказьи было
бы еще болѣе антисанитарное. Такъ въ бытность мою въ мѣстеч¬
кѣ Тертерѣ, центрѣ Джеванширскаго уѣзда, Елисаветпольской гу¬
берніи, тамъ было въ обычаѣ бить скотъ на центральной площа¬
ди и оставлять на мѣстѣ всѣ отбросы. Вечеромъ регулярно явля¬
лись туда шакалы и добросовѣстно производили очистку.
На Мугани шакалы не многочисленны и держатся, преиму¬
щественно въ камышахъ.

Таблица измѣреній череповъ шакала..
Всѣасіеітааззе ѵоп Сапіз аигеиз.

Общая длина.—Тоіаііап^е.
Основная длина.—Вазііагіап^е (Нехзеь). .
Скуловая ширина—ДосѣЪо^епЪгеііе . . .
Наименьшая ширина между орбитами. —Кіеіпзіе ІпІегогЪіІаІЪгеіІе.
Наименьшая ширина позади надглазничныхъ
отростковъ. — Кіеіпзіе Вгеііе Іііпіег йен Ргосеззыз розіогЪііаІез . ..

«ой я
И ,л -4^ О
Я
® §*&
00 йЛЗ со" о ^
аГ « ©
^ ш я
аз а> I 5 1
еві И ^4

169
149
94

146
132
79

161
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22,5
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Таблица измѣреній череповъ шакала.
8скас1е1таа8зе ѵоп Сапіз аигеиз.

Разстояніе между концами ргосезз. розіогЪНаІез.—ЕпіЛегшіп^ Тег 8рИгеп сіег РозіогЪііаіргосеззе уоп еіпаікіег.
Наибольшая затылочная ширина позади слу¬
ховыхъ отверстій. —Ѳгбззіе НіпІегкаіірІзЪгеНе
(Пасіі Не^ЕЬ)..
Наименьшая затылочная ширина передъ соп<іу1і.—Кіеіпзіе ВгеНе Тез Ніпіегкаиріез ѵог
Теп Ргосезз. сопсіуіоісіеі.
Ширина морды у клыковъ.—Вгеііе Тез ОЪегкіеіегз ап сіеп Сапіпі.
Наибольшая ширина верхней челюсти у пе¬ і
редняго корня т- ].— Вгеііе сіез ОЪегкіеѣегз
ап Тег Ѵогсіегхѵпггеі с1е8 га* У .
.
Наименьшее разстояніе между іогатіпа іпігаогЪИаІіа—Сгегіп^зіе ВгеНе гхѵізскеп сіеп
Рогатіпа іпігаогЪПаІіа.
Разстояніе между отверстіями передъ ЪпіІае.—Вгеііе гхѵізскеп Теп Рогатіпа ѵог сіеп
Виііае ..
Ширина костнаго неба позади, по Матчи
т. е. между концами зыіига раіаіотахіііагіз
ВгеНе (Тез (ЗгаитепаиззскпИѣез кіпіеп (паск
Матйсніе) Тк. гтзскеп Теп ЕпТеп Тег 8п1пга
раіаію-тахіііагіз.
Ширина носовыхъ костей спереди.—Вгеііе
Тег Казаііа ѵогпе.
Длина шва между ними.—Ьап^е Тег ^заіпакі.
.
Отъ передняго края ргаетахіПаге до верх¬
няго внутренняго края ѣогаш. іпігаогЪіШе.
Ѵот УогТеггапТе Тез РгаетахіПаге Ъіз 2пт
оЪегеп іппегеп КапТе Тез Рогатеп іпігаогЪііаіе..
...
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до вырѣзки
костнаго неба той же стороны.— Уот НіпіеггапТе Тег іппегеп 8скпеіТе2акпа1ѵео1е Ъіз
гиг АизЪискйип^ Тез Кпоскеп^ашпепз . . .
Отъ задняго края Іогатеп раіаііп. апіегіиз
ТИо.—Уот НіпіеггапТе Тез Рогат, раіаііппт
апіегіиз—Тііо.
.
Длина ѣогат. раіаі. апіегіиз.—Еап^е Тез
Рогат, раіаі. апіегіиз ..
Отъ средины вырѣзки костнаго неба до пе¬
редняго края затылочнаго отверстія.—Ѵоп Тег
Мііѣе Тег ОгашпепаизЪискіші^ Ъіз 2шп Уог¬
ТеггапТе Тез Рогатеп та^пит.
Отъ передняго края алвеолы верхняго клыка
до задняго края алвеолы
У его наружнаго
корня.— Уот УогТеггапТе Тег Аіѵеоіе Тез
Ескгакпез Ъіз гпт НіпіеггапТе Тег Аіѵеоіе
Тез 2акпез ^ ап Тег 8іе11е Тег кіпіегеп
Аиззетѵиггеі.

№ 48,е. (5
Ленкорань
Ьепкогап.
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45
55

57,3

51
30
31

26

29

53

48

52

34

29

15,5

23

26

17,5

13

17

58

• 52

_

52,3

44,2

74

77
60
9

_

73

64,5

69

63

—

70

Всііасіеітааззе ѵоп Сапіз аигеиз.

Длина шва между озза ра1а1іпа.^-Ьап§е бег
ІпіеграІаіітіаМ ....
.
.
Сагитальная длина о. Ъазізрііепоісіеит —
8а#Ша11ап^е сіез Вазізркепоісіеит.
Тоже о. Ъазіоссірііаіе.—Бііо без Вазіоссірііаіе..
Самое узкое мѣсто скуловой дуги. — Біе
зсЬтаІзіе 81е11е без ЛосЪЪо^епз.
Длина верхняго ряда рѣзцовъ. — Ьап^е бег
оЪегеп Всітеісіегаітгеіііе.
Длина верхняго клыка отъ средины перед¬
няго края основанія до вершины.—Нбйе без
оЪегеп Ескгаітез ѵоп бег МИДе без Ѵогсіеггапйез бег Вазіз Ьіз гиг 8рііге.. .
Наибольшій продольный діаметръ кроны і)т- 1
Огбззѣег Бигсішіеззег бег Кгопе без Рт- [. .
Біѣо Рт* -.
Бііо рш- 8.
....
Длина верхняго хищнаго зуба.—Ьап^е сіез
оЪегеп 8ес1огіиз.
Ширина его.—ВгеіЧе сІеззеІЪеп ѵогпе. .
Длина т- к—Ьап^е без т- 1
.......
Ширина его.—Вгеііе сІеззеІЪеп ..
Длина ТПЬап^е без т- 2 . . . . . . . .
Ширина его.—Вгеііе сІеззеІЪеп ......
Кондилярная длина нижней челюсти — Сопйуіатіап^е сіез Ёпіегкіеіегз.
Длина нижняго ряда коренныхъ зубовъ.—
Кап^е бег ипіегеп Васкепяаітгеіііе . .
Длина нижняго хищнаго зуба.— Ьап^е сіез
ипіегеп 8ес1огіиз.
.
Толщина его.—(^иегЪгеіѣе СІеззеІЪеп . . .
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Таблица измѣреній череповъ шакала.

№ 48,е. е?
Ленкорань
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9
12
13

17,5
—
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15
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|
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65

і

19

8
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119

119

62

66

18
7,5

18 5
—
!

15. Ѵиірез аІрНегакуі 8аѣипіп.
Закавказская степная лисица.
Туземн. назв.: тюльки (адербейдж.).
С и н о н и м и к а.
Сапіз ѵиірез, МЁNЁТЕIЁ8, Саі. Каіз. р. I (рагііт!).
Сапіз теіапоіиз, Еаббе, 8аи§’еіЪ. Таіузсіі. р. 5; Ісі. Ми8. Саисаз.
№ 50, ц., стр. 28.
Ѵиірез Іеисориз, С ату ни нъ, Обзоръ № 48, стр. 55.
Уиірез аірііегакуі Сатунинъ, Извѣст. Кавк. Музея, II, стр. 46.

Этотъ видъ лисицы, недавно описанный мною въ «Извѣсті¬
яхъ Кавказскаго Музея», весьма обыкновененъ на низменности
восточнаго Закавказья, но не поднимается въ горы.
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Закавказская степная лисица очень многочисленна на
Мугани и другихъ сосѣднихъ степяхъ, но рѣдка на
Ленкоранской низменности, ибо и з б ѣ г а е тъ лѣсовъЗа три мои поѣздки въ Ленкоранскій уѣздъ я лично ни разу ее
здѣсь не встрѣтилъ.
По своимъ признакамъ эта лисица болѣе всего приближает¬
ся къ V. Іеисориз ВІуЙі. Съ этимъ мнѣніемъ согласился и пре¬
красный знатокъ Сапісіае проф. Ноакъ въ Брауншвейгѣ.
16. Ѵиірез зрес.?
Горная талышинская лисица.
■С п н о н и м и к а:
Сапіз ѵиірез, Мёхёткіёз, Саі. Каіз., р. 1. (рагііт!).
Ѵиірез зр? С ату нинъ, йзв. Кавк. музея, II, стр. 50 и таблица.
Матеріалъ:
Черепъ. Постъ Кяльвязъ (7000') Колл.

Сатунина.

Горная талышинская лисица значительно отличается отъ ли¬
сицы низменностей по цвѣту и значительно больше ея ростомъ.
Къ сожалѣнію шкура единственнаго добытаго здѣсь мною экзем¬
пляра (у поста Кяльвязъ), пропала. По величинѣ она значи¬
тельно крупнѣе степной закавказской лисицы, но меньше горной
лисицы западнаго Закавказья (Ѵиірез кыгсіізіапіса 8атішш).
Измѣренія ея черепа даны мною въ 1-мъ выпускѣ II тома
«Извѣстій Кавказскаго Музея» (стр. 51—53).

ГАМ. НѴАЕІШАЕ.
17. Нуаепа ѵиІдагіз Оезтпагезі.
Малоазіатская гіена.
€ и н о ы и м и к а:
Нуаепа ѵиІдагіз, Мёяёткіёз, Саі. Каіз, р. I.
Нуаепа зігіаіа, Каббе, 8ан^еі1і. Таіузсіі., р. 5.
С ату нинъ, Обзоръ, № 51, стр. 55.
Нуаепа ѵиІдагіз, Сатунннъ, 0 гіенахъ Передней Азіи, Извѣст. Кавк.
Музея т. II, стр. 3, табл. I.
Менетріе

увѣрялъ, что каждый

годъ гіенъ

убиваютъ

зимою

въ Талышинскихъ горахъ.
Радде говоритъ, что съ низменности (Ленкоранскаго уѣзда?)
гіена ему неизвѣстна, но охотники знали ее съ пограничныхъ горъ.
Въ настоящее время гіена во всякомъ случаѣ весьма
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рѣдка въ тал ы ш и нс к ихъ
горахъ, а въ Муганіг
встрѣчается можетъ быть лишь случайно. Но недав¬
но я слышалъ, что она очень обыкновенна около Геокчая, Бакин¬
ской губерніи. О встрѣчѣ съ гіеною въ талышинскихъ горахъ мнѣ
разсказывалъ только одинъ охотникъ, талышинецъ. Онъ не зналъ
названія звѣря, считалъ его скорѣе всего оборотнемъ, но такъ хо¬
рошо и картинно описалъ его, что не оставалось никакого сомнѣ¬
нія, что рѣчь шла именно о гіенѣ.
Въ настоящее время гіена довольно рѣдко встрѣчается въ
Закавказья и держится здѣсь въ самыхъ дикихъ и пустынныхъ
мѣстахъ.
Въ 1900 году я встрѣтилъ ее въ Эчміадзинскомъ уѣздѣ, Эри¬
ванской губерніи; но всего многочисленнѣе она до настоящаго вре¬
мени въ Тифлисской губерніи, именно въ Ширакской степи, гдѣ
ее, какъ кажется, ежегодно убиваютъ по близости Царскихъ Ко¬
лодцевъ. Гіена не избѣгаетъ и низменностей и нѣсколько лѣтъ
тому назадъ одинъ экземпляръ былъ убитъ въ Арешскомъ уѣздѣ,
Елисаветпольской губерніи. По свидѣтельству Г. И. Радде въ
1869 году въ гіенахъ не было еще недостатка и въ окрестностяхъ
Тифлиса (Миз. Сапсаз. стр. 58). Наконецъ имѣются указанія на
нахожденіе гіены въ Бакинскомъ уѣздѣ и даже около Дербента.
Послѣднее мѣстонахожденіе я провѣрить не могъ, но, если ихъ
тамъ нѣтъ теперь, то несомнѣнно онѣ были тамъ раньше, такъ
какъ одна пещера около Дербента называется «кяфтаръ - дара»?
т. е. «пещера гіены» (на адербейджанскомъ нарѣчіи).
Въ 1893 году, бывшій консерваторъ Кавказскаго музея Е. Г.
Кёнигъ видѣлъ въ Новороссійскѣ у проф. Балліона, нынѣ покой¬
наго, шкуру гіены, убитой около этого города.
Въ западной, лѣсистой части Закавказья гіена повидимому
совершенно отсутствуетъ.
Повсюду это животное пользуется самою дурною репутаціей
и внушаетъ туземцамъ суевѣрный ужасъ. Большинство возводи¬
мыхъ на гіену обвиненій не имѣетъ основанія, но несомнѣнно
констатировано нѣсколько случаевъ похищенія ею маленькихъ дѣ¬
тей, спавшихъ безъ призора на низкихъ крышахъ, имѣвшихъ лег¬
кій доступъ снизу.
Въ недавнее время Матчи
(Нуаепа сгосиіа Еехьев.), такъ

25) показалъ, что, какъ пятнистая
и полосатыя гіены

(Нуаепа Ііуае-

25) Р. Матзсніе, БеЪег ^ео^гарітсііе Гогніеп йег Нуаепеп, 8і1я.
Вег. СгезеІІзсЬ. пакігЁогзсѣ. Ггешкіе. Вегііп, 1900, рр. 18—58.
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Ь.) образуютъ значительное число географическихъ расъ,
чего собственно слѣдовало ожидать и теоретически, ибо въ настоя¬
щее время ни одинъ мыслящій зоологъ не подумаетъ, чтобы индій¬
скій и африканскій представитель одного и того же вида млеко¬
питающаго могли быть идентичны между собой. Теперь уже хоро¬
шо извѣстно, что организмъ млекопитающихъ, вѣроятно, какъ жи¬
вотныхъ самыхъ молодыхъ на землѣ, отличается чрезвычайною
пластичностью и подвергается сильнымъ и быстрымъ измѣненіямъ
при перемѣнѣ окружающей ихъ среды.
па

По имѣвшимся въ его распоряженіи матеріаламъ, Матчи
установилъ 7 видовъ полосатыхъ гіенъ, часть которыхъ можетъ
быть правильнѣе было бы разсматривать, какъ подвиды.
По своему географическому распространенію ближайшими къ
Закавказью являются: сирійская гіена,—Нуаепа зугіаса Матвсніе,
и полосатая гіена изъ Малой Азіи, описанная Демаре подъ име¬
немъ Нуаепа ѵиідагіз (Пезмакезт, Матшоіо&іе 1820, р. 215).
Матчи даетъ и синоптическую таблицу для опредѣленія по¬
лосатыхъ гіенъ (1. е. р. 57 и 858), но такъ какъ, къ сожалѣнію
онъ не видалъ черепа Н. ѵиідагіз, то въ этой таблицѣ можно
пользоваться для нашихъ цѣлей лишь наружными, а не краніоло¬
гическими признаками
Подробное описаніе кавказской гіены и изображеніе ея че¬
репа помѣщено въ моемъ сочиненіи «Гіены Передней Азіи» (Изв.
Кавк. Муз., т. II, стр. 3).

НАМ. ЕЕІІВАЕ.
18. Ті§ггі8 8ер1еп1гіопаІі8 8атішш.

Туранскій тигръ.
Туземн. названіе: въ Ленкоранск. у.
ственно по персидски значитъ—левъ

неправильно «ширъ», что соб¬

СинонимикаНеііз іідгіз, Мё^тшёб, Саі. Каіз. р. I еѣ 20; Ваббе, 8аи^еНі.
Таіувсѣ. р. 4; Ій. Кеіееп ап бег регзівсѣ—гпзз. Ѳтепяе, р. 302; Ій. Мпз.
Саисаз. I, р. 23, № 36а-е, стр. 23 и 53—55.
? Неііз ѵігдаіа, Матбсніе, 8ііг. Вег. паіигі. Ггеипй. г. Вегііп,
1897. рр. 13—17.
Неііз (Лпсіа) Іідгіз, Сатунинъ, Обзоръ, № 52, стр. 55.
Неііз (Тідгіз) іідгіз зеріепігіопаііз Сатунинъ, «Природа и Охота»,
1904, кн. VII, стр. 5.
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М а т е р і а л ы:
№ 36 и 36,а. Чучела. Ленкорань IV*. 66. Радде,
Мне. Саисаз.^
36,Ъ зеп. Черепъ. Белясуваръ ? Кн. Витгенштейнъ »
>
№ 36,с аб.
»
?
? Байернъ
»
»

Лг

Еще во время первой экспедиціи Г. И. Радде въ Талышъ
въ 1866 году тигры были тамъ чрезвычайно многочисленны. По
словамъ этого изслѣдователя въ теченіи семи недѣль ему присла¬
ли шесть шкуръ недавно убитыхъ тигровъ. Но уже во второй его
пріѣздъ въ 1879—1880 году, когда онъ пробылъ тамъ 8 мѣсяцевъ,
онъ не могъ получить ни одной свѣжей шкуры, несмотря на вы¬
сокія преміи. Тигры встрѣчались еще, но уже очень рѣдко. Судя
по свѣдѣніямъ, добытымъ у мѣстныхъ охотниковъ, позднѣе тигры
перевелись было уже совсѣмъ, но въ девяностыхъ годахъ прошла¬
го столѣтія они снова стали замѣтно размножаться, и въ періодъ
моихъ изслѣдованій этой мѣстности, (1897—1899 годахъ) ихъ еже¬
годно убивали отъ двухъ до четырехъ экземпляровъ. Въ настоя¬
щее время тигры держатся главнымъ образомъ въ
Пришибинскомъ участкѣ Ленкоранскаго уѣзда въ лѣсахъ
низменностей и предгорій. Очевидно тигры нашли эту мѣстность
настолько для себя удобною и спокойною, что начали здѣсь раз¬
множаться. Лѣтомъ 1897 года я видѣлъ у г. Дришибияскаго лѣс¬
ничаго живого тигренка, мать котораго была убита зимою недале¬
ко отъ Дришиба. Позднѣе этотъ тигренокъ былъ проданъ въ
С.-Петербургскій зоологическій садъ, гдѣ и погибъ отъ парши.
Осенью 1899 года слѣды тигра видѣли по разливу на Мугани, куда онъ, вѣроятно, зашелъ преслѣдуя кабановъ, которые въ
громадномъ количествѣ держались въ камышахъ разлива.
Какъ я вполнѣ убѣдился, всѣ остальныя многочисленныя ста¬
тейки и замѣтки о нахожденіи тигра въ другихъ мѣстахъ Кавказ¬
скаго края основаны на недоразумѣніи, именно на смѣшеніи тиг¬
ра съ барсомъ
О научномъ имени талышинскаго тигра я долженъ замѣтить
слѣдующее.
Я описалъ тигра нашихъ ближайшихъ среднеазіатскихъ вла¬
дѣній подъ именемъ Б'еііз Іщгіз веріепігіопаііз, еще не зная статьи
г. Матчи въ «8іШп§8-ВегісМе бег ѲезеІІсѣаД паІигГогзсѣепбег
Егеипбе т ВегНп» за 1897 г. Краткую, предварительную, харак¬
теристику я напечаталъ въ журналѣ «Лрирода и Охота» за теку¬
щій (1904) годъ.
Узнавъ о томъ, что Матчи уже

описанъ

тигръ изъ Лерсіи
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(какъ значится въ каталогѣ Труссара) я прежде всего подумалъ,
что дѣло идетъ о томъ же животномъ, но ознакомившись со стать¬
ею этого ученаго, нахожусь въ недоумѣніи.
Прежде всего родина той пары тигровъ, которая нынѣ жи¬
ветъ (или жила) въ берлинскомъ зоологическомъ саду и послужи¬
ла для описанія Матчи, -неизвѣстна. Извѣстно только, что она
привезена черезъ Тифлисъ.
Вполнѣ признавая, указываемую моимъ уважаемымъ товари¬
щемъ по изученіи маммологіи, связь между различными бассей¬
нами и географическими расами или подвидами, я хотѣлъ бы толь¬
ко указать на то, что эти тигры могли также происходить и изъ
другой мѣстности.
Переходя къ сравненію описанія тигровъ берлинскаго зооло¬
гическаго сада съ ленкоранскими, я долженъ сказать слѣдующее.
По величинѣ ленкоранскіе тигры, по крайней мѣрѣ большіе
изъ нихъ, не уступаютъ бенгальскимъ.
Обыкновенная величина послѣднихъ по Бленфорду 26) колеб¬
лется отъ о1/2 до бг/2 футовъ, т. е. отъ 167 до 198 см. Въ этихъ
предѣлахъ колеблется и величина ленкоранскихъ тигровъ. Но ме¬
жду ленкоранскими тиграми попадаются, и не особенно рѣдко, на¬
стоящіе гиганты. Ниже я упоминаю объ одномъ тигрѣ, который
навѣрно значительно превосходилъ крупнѣйшаго бенгаль¬
скаго тигра, упоминаемаго Бленфордомъ а въ музеѣ есть черепъ
превосходящій величиною черепа послѣдняго.
Длина волосъ измѣняется, какъ и у большинства другихъ жи¬
вотныхъ нашего климата, въ зависимости отъ времени года, но ни¬
когда не бываетъ и лѣтомъ такою короткою, какъ у бенгальскаго
тигра. Зимою же она не короче, чѣмъ у амурскихъ тигровъ.
Далѣе у всѣхъ видѣнныхъ мною закаспійскихъ и ленкоран¬
скихъ экземпляровъ на плечахъ, на задней части тыла и особенно
на наружной сторонѣ заднихъ ляжекъ полосы не только не чер¬
ныя, а напротивъ даже очень блѣдно-бурыя.
Г. Матчи навѣрно упомянулъ бы объ этой особенности, если
бы она была у его экземпляровъ, такъ какъ приводитъ ее для
характеристики тигра бассейна Желтой рѣки (Хо-ан-хэ). Полосы
у нашихъ тигровъ, на мой взглядъ, расположены не чаще, чѣмъ
у бенгальскаго тигра.
Окраска хвоста ленкоранскихъ экземпляровъ описана ниже н
26) Вьанеокб, Башіа о4 Іпйіа, Маттаііа, р. 59 (1888).
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кажется тоже отличается отъ описанія Матчи, которое я, по его
краткости, не совсѣмъ понялъ.
О формѣ головы я могу судить только по черепамъ нашихъ
тигровъ, хранящихся въ Кавказскомъ музеѣ; интересующіеся мо¬
гутъ сравнить приводимыя мною ниже измѣренія съ таковыми
бенгальскихъ тигровъ, у меня же, къ сожалѣнію, нѣтъ послѣднихъ.
На сколько можно судить по наружному виду черепа, ни о
какомъ вдавленіи носа передъ черепомъ нѣтъ и рѣчи. Носовая
часть черепа безо всякой выемки переходитъ въ лобную. Такъ же
я не замѣтилъ никакого вдавленія и у видѣннаго мною только что
убитаго ленкоранскаго тигра. Наконецъ о названіи «Геііз ѵігдаіа»
ІьыоЕк’а я долженъ сказать, что могу разсматривать его только,
какъ потен пшіит, ибо не считаю за описаніе замѣчаніе этого
автора, что персидскій прикаспійскій тигръ меньше и сѣрѣе, что
къ тому же и неправда. Можно сказать, что онъ, «блѣднѣе» бен¬
гальскаго, но сѣраго въ его окраскѣ ничего нѣтъ.
На основаніи всего вышеизложеннаго я считаю нужнымъ
оставить за нашимъ прикаспійскимъ тигромъ, данное ему мною
названіе Тідгіз іідгіз зеріепігіопаііз.
Такъ какъ кавказскій тигръ еще никогда не былъ описанъ
подробно, то я даю здѣсь слѣдующее описаніе находящихся въ
Кавказскомъ музеѣ ленкоранскихъ тигровъ.
Шерсть довольно короткая сверху, но длинная на брюхѣ,
гдѣ она достигаетъ въ пахахъ 4 ст. Основная окраска верхней
стороны тѣла, боковъ и конечностей (снаружи) ржаво-желтая, бо¬
лѣе густая и яркая на передней части тѣла и на хребтѣ.
Верхняя сторона морды до линіи проведенной черезъ верх¬
ніе края глазъ—безо всякихъ темныхъ отмѣтинъ.
Верхняя сторона головы расписана, отходящими отъ сред¬
ней линіи короткими, черными, поперечными полосками. Посреди
темени у экземпляра № 36,а27) хорошо выражено ромбическое
темное пятно, а среди черныхъ полосокъ имѣются и двѣ пары
ржаво-бурыхъ. Всѣ полоски съуживаются къ обоимъ концамъ.
Окружность глазъ, значительныя поля надъ ними, верхняя
губа, щеки, подбородокъ, горло, и грудь—бѣлыя.
Ломанныя черныя полоски проходятъ черезъ надглазное бѣ¬
лое поле, подъ глазомъ, по щекамъ отъ задняго угла глазъ и че¬
резъ горло.
гі) Это тотъ экземпляръ, который набитъ
табл. III, «Мизешп Саисазісшп».

схватившимъ кабана; см.
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Баки у экземпляра Л* 36,а развиты слабо, у экземпляра № 36
гораздо сильнѣе и состоятъ изъ длинныхъ (до 6 сш.) рыжихъ, бѣ¬
лыхъ и черныхъ волосъ. Наружная сторона уха черная, съ боль¬
шимъ бѣлымъ пятномъ посрединѣ. Внутри ухо усажено длинными
бѣловатыми волосами.
Нижняя часть шеи, грудь и брюхо бѣлыя съ черными по¬
перечными полосами.
Передняя часть туловища расписана слабо. Болѣе значитель¬
ная полоса идетъ отъ уха черезъ шею; у экземпляра № 36,а она
двойная темно-бурая, у экземпляра № 36—черная.
Затѣмъ на верхней сторонѣ шеи идетъ нѣсколько очень ко¬
роткихъ черныхъ и чернобурыхъ поперечныхъ полосокъ.
На плечѣ только нѣсколько очень слабо выраженныхъ тон¬
кихъ буроватыхъ полосокъ.
Только черезъ задній край лопатки идетъ первая длинная
поперечная полоса, спускающаяся ниже половины плеча, гдѣ она
становится уже очень тонкою и блѣдною.
Далѣе все тѣло испещрено отходящими отъ хребта, съуживающимися съ обѣихъ сторонъ поперечными полосами по большей
части двойными посрединѣ, т. е. ланцетовидно раздваивающимися,
какъ говоритъ Матчи.
Наиболѣе темный черный цвѣтъ имѣютъ полосы на верхней
части задней половины туловища и на брюхѣ.
На задней половинѣ спины, начинающіяся на хребтѣ, поло¬
сы спереди идутъ немного по хребту, а затѣмъ уже почти подъ
прямымъ угломъ заворачиваютъ на бока.
Полосы отъ хребта спускаются приблизительно до половины
боковъ, а между ними начинаются другія, спускающіяся уже на
брюхо.
Начиная съ конца реберъ, т. е. уже съ брюшной области,
на бокахъ тѣла и на наружной сторонѣ заднихъ конечностей нѣтъ
уже болѣе черныхъ полосъ, а всѣ, довольно густо-расположенныя
здѣсь полосы, частью двойныя, имѣютъ свѣтло-ржаво-бурый цвѣтъ.
Передняя поверхность переднихъ конечностей безъ отмѣ¬
тинъ, задняя—полосатая.
Внутренняя сторона заднихъ конечностей снутри до голе¬
ностопнаго сочлененія одноцвѣтна съ брюхомъ; вся остальная часть
одноцвѣтна съ верхнею поверхностью тѣла.
Подошвы заднихъ ногъ грязно-сѣрыя.
Хвостъ бѣлый съ десятью поперечными полосами и кольца-
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ми. Отъ основанія хвоста спереди идутъ три ломанныя, не смы¬
кающіяся внизу полосы, имѣющія каждыя форму угла, направлен¬
ныя вершиною впередъ, и со сторонами параллельными полосамъ
на задней части тѣла. Слѣдующія полосы представляютъ замкну¬
тыя снизу кольца. Каждая полоса или кольцо состоитъ изъ ши¬
рокой (въ проксимальной части хвоста) свѣтлой желтовато-сѣрой
полосы, окаймленной съ обѣихъ сторонъ узкими черными полос¬
ками. На дистальной части хвоста свѣтлая часть колецъ дѣлается
все уже. На шестомъ кольцѣ—она свѣтло-сѣрая, на седьмомъ—
едва замѣтна, а на восьмомъ и девятомъ исчезаетъ вовсе. Деся¬
тое кольцо представляетъ черный кончикъ хвоста.
Всѣ остальныя тигровыя шкуры, видѣнныя мною въ Ленко¬
рани, были очень похожи на описанный экземпляръ. Вообще же
замѣчу, что лѣтнія они бываютъ довольно ярки, до красновато-жел¬
таго цвѣта, но все же значительно блѣднѣе яркихъ бенгальскихъ.
Должно замѣтить однако, что и бенгальскіе тигры не всѣ ярко
окрашены. Но Блэнфорду въ Индіи встрѣчаются тигры, окрашен¬
ные еще тусклѣе, чѣмъ наши, и полосы на наружной сторонѣ бе¬
деръ никогда не бываютъ черными. Кромѣ того они имѣютъ болѣе
длинную шерсть.
Зимнія же шкуры, которыхъ я видѣлъ нѣсколько, имѣютъ
грязный желтовато-свѣтлобурый цвѣтъ и очень неясную полосатость, но волосъ на нихъ чрезвычайно длиненъ и густъ.
Весною, въ концѣ февраля, 1899 года былъ убитъ въ Пришибинскомъ участкѣ тигръ громадныхъ размѣровъ. Шкура его имѣ¬
ла отъ конца морды до основанія хвоста около 5 аршинъ. Мѣхъ
его былъ очень густъ и длиненъ, но грубъ и имѣлъ какую то не¬
опредѣленную грязную желтовато-сѣрую или буроватую окраску съ
едва замѣтнымъ темнымъ рисункомъ. Я видѣлъ его еще на мясѣ.
Онъ показался мнѣ ни чуть не меньше обыкновенной туземной
лошади. Къ сожалѣнію я поспѣлъ поздно: онъ уже былъ проданъ
за 65 руб. одному офицеру пограничной стражи, который и ото¬
слалъ его шкуру для выдѣлки въ Москву или Петербургъ.
Недѣлю спустя послѣ этого я три дня преслѣдовалъ другого
тигра, который по увѣренію моего проводника былъ еще больше.
Вѣроятно, это было преувеличеніе, но совершенно свѣжіе слѣды
этого тигра на снѣгу были съ большую тарелку. Отвратительная
погода и непролазная чаща, по которой приходилось лазять, за¬
ставили меня прекратить преслѣдованіе.
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Оба набитые экземпляра Кавказскаго музея, не крупные
представители своего вида, были привезены изъ Ленкоранскаго
уѣзда въ 1866 году нынѣ покойнымъ директоромъ Кавказскаго
музея Г. И. Радде. Они были добыты недалеко отъ Ленкорани, на
Минеральныхъ водахъ, въ 12 верстахъ къ западу отъ города.
Полъ къ сожалѣнію не обозначенъ.
Размѣры ихъ слѣдующіе:
№ 36.
№ 36,а.
Отъ конца носа до основанія хвоста
.
(Лентой по изгибамъ туловища).
Длина хвоста.
Длина бакъ ..

173 ст.

161 ст.

ПО

»

93 »

60

»

12 >

Но измѣреніе чучелъ даетъ лишь очень приблизительныя ци¬
фры и лишь самое общее представленіе о величинѣ животнаго.
Гораздо надежнѣе измѣреніе черепа и оно несомнѣнно доказыва¬
етъ намъ, что закавказскіе тигры ничуть не меньше бенгальскихъ.
Общая длина черепа № 36,Ъ, происходящаго изъ Белясувара. пограничнаго мѣстечка на сѣверо-западной границѣ Ленкоран¬
скаго уѣзда, равняется 36 сантиметрамъ, т. е. значительно боль¬
ше, чѣмъ указываемая Блэнфордомъ (1. с. р. 60) для самаго круп¬
наго извѣстнаго ему индійскаго тигра (13 дюйм. = 33,02 сайт.).
Основная длина черепа послѣдняго равна 30,48 ст., а ску¬
ловая ширина 22,86 ст.
Другой тигровый черепъ Кавказскаго музея не имѣетъ точна¬
го обозначенія мѣстонахожденія, но, такъ какъ тигры водятся у
насъ на Кавказѣ только въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, то не подле¬
житъ сомнѣнію, что и этотъ экземпляръ происходитъ оттуда же.
Къ сожалѣнію Г. И. Радде очевидно не сознавалъ значенія,
которое имѣетъ черепъ. Во всѣхъ, оставшихся послѣ него чуче¬
лахъ черепа оставлены внутри, а отдѣльныхъ череповъ онъ не
привозилъ вовсе.
Измѣренія большого черепа изъ Белясу вара
слѣдующія: 8 с 1і а сі е 1 т а а 8 з е без Т і §' е г 8 а и 8 В е 1 а8 и у а г:
ІШ11.

Общая длина,—Тоіаііап^е.362
Основная длина. -Вазііагіап^е (Нект8ЕЬ).282
Скуловая ширина.—ЗосЬЪо§-епЪгеКе
.
248
Наименьшая ширина между орбитами.—Кіеіпзіе ІіНегогЪіГаІЪгеііе.
78
Наименьшая ширина позади ргосезя. розІогЪііаІез.—Кіеіпзіе
Вгеііе ІіігНег беи Ргосезз. розіюгЪКаІез.66,5
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Разстояніе между концами этихъ отростковъ.—ЕпИегаип»* бег
. .
.114
Наибольшая ширина черепной коробки.—Отбззіе Вгеііе бег
8сЪабе1карзе1.
112
Ширина морды у клыковъ.— Вгеііе без 8скабе1з ап (Іеп Сапіпі 97,5
Ширина верхней челюсти у задняго края хищнаго зуба.—Вгеііе
без ОЪегкіеІегз ага. Ніпіеггадбе Лез 8есіогтз.127
Ширина между Іогатіпа іпІгаогЬііаІіа.—Вгеііе 2\ѵізсЪеп (Іеп
Еогашіпа іпігаогЪіІаІіа.
88
Ширина между наружными слуховыми отверстіями.—Вгеііе
2\ѵізс1іеп сіеп аиззегеп Сгеіібг^ап^еп.
44
Ширина носовыхъ костей спереди. —Вгеііе сіег Казаііа ѵогпе.
65
Длина шва между ними.— Ъаш^е бег ^заіпаііі.101
Отъ задняго края пазаііа до передняго края егізѣа.—Уош Ніпѣеггапбе бег Казаііа Ъіз 2ііг Сгізіа.
78
Отъ передняго края ргаеиіахіПаге до верхняго края Іогат.
іпІгаогЪіІаІе.—Уот Уогбеітапбе без РгаетахШаге Ъіз гит ОЪеггапбе без ІпѣгаогЪііаІІогатепз
.
110
Отъ задняго края алвеолы средняго рѣзца до вырѣзки костна о
неба.—Уот Ніпіеггапбе бег тіШегеп Всііпеібегаітаіуеоіе Ъіз
гиг МИДе бег АизЪисМип^ бег СгаитепЪеіпе.155
Отъ Іогат. раіаѣіпит апіегіиз—бііо.—Уот Ніпіеггапбе без
Рогат, раіаііп. апіег.—бііо.121
Длина ряда верхнихъ рѣзцовъ.—Ьап^е бег оЪегеп 8с1теібегаЪпгеіЪе.
46
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зубовъ.—Ьап^е бег оЪегеп
Васкепгаітгеіііе. . ..
67
Длина кроны верхняго хищнаго зуба.— Ьап^е без оЪегеп
8есіогіііз (Кгопе).
35
Ширина его спереди. — (^иегЪгеііе беззеІЪеп ѵогпе.
20
Кондилярная длина нижней челюсти. — Сопбуіагіап^е без
Цпіегкіеіегз.
233
8ріІ2еп сіег Ргос. розіогЪііаІез ѵоп еіпапсіег

19. Бео рагсіиз рагсіиз ЪиШапиз Ѵаье^іе^ез.
Кавказскій барсъ.
Синонимика:
Т'еііз рапіЪега ипб ІД рагсіиз, Каббе, 8аи^еіЪ. Таіузсіі. р. 4; Іб.
Веізеп ап бег регз.-гизз. Ѳтепге, р. 4.
І'еііз рагсіиз ѣур. еі ѵаг. Шііапа Бем. еі ѵаг. Іеорагсіиз, Радде,
Миз. Сапсаз. I, № 37 Ъ, с, б, стр. 23 и 55—57.
Т'еііз (Ьеорагсіиз) рагсіиз ЫШапа, Сатунинъ, Обзоръ, № 53, стр. 55
Матеріалы:
№ 37 и 37а, зеп., аб. Черепа. Мѣст. Джульфы, Эриванской губ., на
Араксѣ. 1871. Сергѣевъ. Миз. Санс.
№ 37, Ъ. с, б, 2 аб., 1 діѵ. Чучела. Ленкорань? Радде. Миз. Сапсаз.
Барсъ гораздо многочисленнѣе тигра и спорадически распро-
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страненъ по всему Кавказскому краю, доходя на сѣверо-западѣ доКубанской области.
Но въ Талышѣ онъ особенно многочисленъ. Во
время своего перваго семинедѣльнаго пребыванія въ Талышѣ, въ
1866 году, Г. И. Радде получилъ 12 свѣжихъ шкуръ этого хищ¬
ника.
Къ сожалѣнію этотъ изслѣдователь очевидно не счелъ нуж¬
нымъ привезти хотя бы одинъ черепъ ленкоранскаго барса, и въ
музеѣ таковаго не имѣется.
Отъ поѣздки въ Ленкоранскій уѣздъ покойнаго директора въ
музеѣ имѣется въ настоящее время только два старыхъ и одинъ
молодой набитые экземпляра. Въ теченіи долгаго времени они стоя¬
ли открыто (не въ шкафахъ), а потому очень сильно пострадали
отъ пыли и выцвѣтанія, а потому и представляютъ весьма нена¬
дежный матеріалъ для описанія.
Я могу здѣсь замѣтить только, что ленкоранскіе барсы окра¬
шены гораздо ярче, чѣмъ кубанскіе. Это обстоятельство я замѣ¬
тилъ на многихъ шкурахъ.
Чтобы дать понятіе о величинѣ закавказскихъ барсовъ, я,
за неимѣніемъ череповъ ленкоранскихъ барсовъ, позволю себѣ
привести измѣренія череповъ ближайшей къ Талышу мѣстности,
именно изъ мѣст. Джульфы, Эриванской губ. на Араксѣ.
Однако я долженъ оговориться, что не убѣжденъ въ тоже¬
ственности Эриванскихъ и талышинскихъ барсовъ.
Измѣренія этихъ двухъ череповъ изъ коллекціи Кавказскаго
музея полученныхъ отъ г. Сергѣева въ 1871 году изъ Джульфы
слѣдующія:
Зсйайеітаавзе ѵоп І,еор. рагсі. іиМіапиз.

№ 37.

Общая длина.—Тоіаііад^е.
255
Основная длина. -Вазііагіап^е. . .. 208
Скуловая ширина.— ДосЬЪо^епЪгеЯе.160
Наименьшая ширина между орбитами.—Оегіп^зіе ІпІегогЪіІаІЪгеіІе ..
51
Длина верхняго хищнаго зуба (снаружи). —Ьап^е йез
нЪегеп Весіогшз (апезед) ..
28

№ 37,а
202
173
133
41
25

Такимъ образомъ по величинѣ закавказскіе представители
вида і. рагсіиз превосходятъ въ. величинѣ индійскихъ.
Послѣдніе по Блэнфорду 28) имѣютъ слѣдующіе средніе размѣ28) Тѣе Банда о? ВгШзй Ідйіа. Мадшіаііа, Ъу ЛѴ. Т. Вьамеоко?
р. 68 (1888).
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ры: основная длина—6,9 дюйм, ( = 175,26 пип) и скуловая шири¬
на—-5 дюйм. (127 пип). Наибольшій же черепъ серіи Британскаго
музея, по словамъ того же автора, имѣетъ всего 8,1 дюйм, основ¬
ной длины, что равняется 205,74 миллиметрамъ, слѣдовательно
также, хотя и немного, уступаетъ нашему крупному экземпляру.
Реііз еаРиз еаиеазісиз виЬзрес. поѵ.
Кавказская дикая кошка.
Синонимика:
Уеііз саіиз (егиз, Байбе, Ваіі^еНі. Таіузсѣ., р. 5.
Теііз саіиз, Баббе, Мтіз. Сапсаз. № 89, 6, стр. 23.
Матеріалы

29

А« 39. 9 Чучело. Мухравань.
ІУ, 1867. Міі8. Саисаз.
№ 39,а. Чучело. Мцхетъ, Тифл. губ. XII, 1886. Радде. ІЪійет
2>
»
I, 1887.
»
^
» с. 9 Черепъ.
>
»
1894. Краткій »
з> й. (5
5
Боржомъ,
»
»
1895. Радде
»
», е.
»
»
2>
з> 4.
»
з
У. 1896. Вел. Кн. Николай
У>
Шкура. Закаталы,
1894.
?
»
» 1і.
»
?

* і,
»
»
»
*
»
»
»

Михайлов.

Батумъ
»
» Ш. 1893. Радде и Кёнигъ
п.
Чучело. Боржомъ,
з>
»
1897. Радде
о, р. 9 Чучело и черепъ. Ст. Сторожевая Тер. об. 2. У. 1897. Лоренцъ
Шкура.
Тифлисъ.
1897. Радде
г.
Черепъ. Р. Храмъ, Тифл. губ.
1897. Калиновскій
8, I, и, ѵ, а\т. Черепа, Боржомъ.
1898. Ютнеръ
х, у, 2, аа, ЪЪ. Шкура.
»
»
»
с с, Шкура и черепъ. Пснфъ, Кубан. обл. 1904. Плеске
к, 1 (с5)

»

2>
3>
з»

»
з>
»
з>

з>
»
»

Менетріе не приводитъ дикую кошку для Талыша. Радде го¬
воритъ, что добылъ одинъ некрупный экземпляръ въ лѣсахъ низ¬
менности. Въ музеѣ я нашелъ отъ этого экземпляра, добытаго въ
апрѣлѣ 1866 года, только черепъ. Послѣ тщательнаго сравненія
его съ большою серіей череповъ дикой и домашней кошекъ, я
пришелъ къ убѣжденію, что экземпляръ привезенный Г. И. Радде
изъ Талыша принадлежитъ не дикой, а одичавшей кошкѣ.
Черепъ домашней кошки (Геііз ІіЪуса сіотезііса Вкіззох) очень
похожъ на черепъ дикой (Рёігз саіиз Вшд).
Наиболѣе рѣзкія отличія между ними заключаются въ слѣ¬
дующемъ.

29) № 39,Ъ, «Мизеит Саиса8Ісит»=:_Ре^$ йотезііса; № 39, т—СаіоІупх сііаиз.
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У Р. саіиз носовыя кости идутъ гораздо далѣе назадъ, чѣмъ
восходящія вѣтви верхнечелюстныхъ костей, а у Р. I. сіотезііса
наоборотъ, дальше назадъ идутъ верхнечелюстныя кости. Но у
нѣкоторыхъ тифлисскихъ домашнихъ кошекъ я нашелъ, что и но¬
совыя и верхнечелюстныя кости оканчиваются кзади на одномъ
уровнѣ. Тоже самое видимъ мы и у ленкоранскаго экземпляра.
Признакъ этотъ однако не вполнѣ надеженъ, и у многихъ экземп¬
ляровъ, добытыхъ въ «Боржомѣ» (т. е. правильнѣе: въ предѣлахъ
Боржомской охоты), носовыя кости идутъ назадъ, лишь немного
далѣе, чѣмъ верхнечелюстныя.
Но у экземпляровъ изъ южной Россіи (Днѣстровскій уѣздъ)
и изъ Германіи признакъ этотъ выраженъ весьма ясно.
Другое, болѣе надежное и сразу бросающееся въ глаза различіе
состоитъ въ томъ, что черепъ дикой кошки значительно выпуклѣе,
а у домашней нѣсколько приплюснутъ и почти совершенно плос¬
кій въ лобной области.
Эта плоская площадка, имѣющая почти ромбическую форму,
хорошо выражена и у ленкоранскаго экземпляра; у череповъ же
дикихъ кошекъ на нее нѣтъ и намека.
Далѣе, зубы домашней кошки развиты значительно слабѣе.
Это особенно ясно выражено на хищномъ зубѣ. У ленко¬
ранскаго экземпляра онъ имѣетъ лишь 10,3 тт длины, т. е. мень¬
ше даже, чѣмъ у средней величины домашней кошки, тогда какъ
величина этого зуба у дикихъ кошекъ при одинаковыхъ размѣрахъ
черепа, не бываетъ меньше 11. и то только у самокъ.
Что касается приводимаго Блазіусомъ 30) признака, состоя¬
щаго въ томъ, что у Г. саіиз лобная кость непосредственно при¬
мыкаетъ назади къ височной, а у Р. сіотезііса эти кости раздѣ¬
ляютъ сходящіеся между собою отростки теменной и клиновидной
(аІізркепоЫ), то я не нашелъ этого даже и у бывшихъ въ моемъ
распоряженіи германскихъ экземпляровъ, напр. у приводимаго здѣсь
экземпляра изъ Шварцвальда 31). Изъ кавказскихъ же экземпляровъ
непосредственное соединеніе между Ггопіаіе и Іетрогаіе имѣется
только у двухъ экземпляровъ (■№ 39 8, с? и бб, 2) изъ Боржома;
у всѣхъ же другихъ эти кости раздѣлены схожденіемъ вышеупо¬
мянутыхъ отростковъ.

изъ

30) ВьА8ГО8, Біе 8аіі^еШеге БеиІзсЫапбз, р. 161 (1857).
31) Этотъ черепъ единственное, что уцѣлѣло въ Тифлисской таможнѣ
коллекціи присланной мнѣ проф. Мебіусомъ.

Наличность такого большого различія, въ строеніи черепа у
экземпляровъ повидимому одного и того же вида я не берусь объ¬
яснить. Замѣчу только, что оно никоимъ образомъ не можетъ быть
объяснено скрещиваніемъ дикихъ кошекъ съ домашними, такъ какъ
раздѣленіе лобной и височной кости, т. е. признакъ домашней кош¬
ки наблюдается именно у самыхъ крупныхъ и типичныхъ дикихъ
котовъ.
Мнѣ остается еще упомянуть р томъ, что Гогатіпа раіаііпа
апіегіогев у всѣхъ моихъ экземпляровъ, какъ германскихъ, такъ и
кавказскихъ не круглыя, какъ пишетъ Блазіусъ (1. с.), а болѣе
или менѣе овальныя и вытянутыя въ длину, такъ что ихъ про¬
дольный діаметръ иногда почти въ два раза превышаетъ попе¬
речный.
Костное небо заканчивается назадъ обыкновенно двумя ма¬
ленькими остріями, но иногда они сливаются въ одно. Тоже бы¬
ваетъ и у домашнихъ кошекъ.
Такимъ образомъ существованіе въ Талыпіѣ Реііз саіиз я
считаю пока недоказаннымъ. Самъ я находилъ и стрѣлялъ здѣсь
только Саіоіупх сігаиз Ошл).
Нечего и говорить, что Р. саіиз нѣтъ и не можетъ быть въбезлѣсной Мугани.
Въ заключеніе, я считаю не лишнимъ привести здѣсь измѣ¬
ренія черепа добытаго Г. И. Радде экземпляра параллельно съ.
измѣреніями череповъ Г. саіиз изъ разныхъ мѣстъ Закавказья и
изъ Германіи.
Къ крайнему моему сожалѣнію, бывшій у меня въ рукахъ
сравнительный матеріалъ былъ до крайности скуденъ. Онъ состо¬
ялъ изъ стараго, сильно выцвѣтшаго чучела еще отъ проф. Эверсманна съ лаконическимъ этикетомъ «Германія» и двухъ шкуръ
изъ Европейской Россіи. Краніологическій матеріалъ былъ значи¬
тельно богаче и далъ мнѣ возможность сдѣлать тщательное срав¬
неніе со значительнымъ же количествомъ кавказскихъ череповъСравненіе вышеупомянутыхъ шкуръ и чучелъ со шкурами кавказ¬
скихъ котовъ не позволило мнѣ сдѣлать по плохому состоянію пер¬
выхъ, никакихъ положительныхъ выводовъ.
Но черепа кавказскихъ дикихъ кошекъ обнаружили уже рѣз¬
кое отличіе отъ германскихъ въ видѣ значительно большей корот¬
кости носовыхъ костей.
Что же касается окраски закавказскаго представителя дикой
кошки, то, судя по многочисленнымъ прекраснымъ изображеніямъ
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и. подробнымъ описаніямъ европейскихъ представителей этого ви¬
да, она значительно отличается отъ окраски послѣднихъ.
Къ сожалѣнію, здѣсь въ Тифлисѣ я не имѣю ни одной шкур
ки западно-европейской дикой кошки для сравненія.
Общая окраска закавказскихъ экземпляровъ желтовато-сѣрая
съ болѣе или менѣе ясно выраженнымъ темнымъ ремнемъ вдоль
хребта и очень неясными, свѣтло-бурыми поперечными полосами.
Полосы эти иногда бываютъ едва замѣтны. На видѣнныхъ мною
европейскихъ экземплярахъ эти полосы довольно ясны.
На хвостѣ, въ проксимальной его части—не ясныя бурыя по¬
перечныя полосы, на дистальной—рѣзко выраженныя черныя кольца.
Обыкновенные размѣры шкурокъ: отъ конца носа до основа¬
нія хвоста 64 ст.; длина хвоста 35,5 ст.
Крупный закатальскій экземпляръ, (№ 39,§) отличающійся отъ
другихъ отсутствіемъ желтаго цвѣта въ окраскѣ, имѣетъ не указан¬
ные Г. И. Радде размѣры (Мнз. С-аис., р. 57), а слѣдующія: отъ
конца носа до основанія хвоста—70 ст.; хвостъ—37 ст.
Я оставляю подробное описаніе закавказской дикой кошки до
болѣе благопріятнаго времени, когда у меня въ рукахъ будетъ
сравнительный матеріалъ.
Теперь же, въ виду указанныхъ выше отличій, въ особенно¬
сти въ строеніи черепа, я отличаю закавказскую дикую кошку,
какъ особую географическую расу, подъ именемъ: Реіі& саіиз
саисазісиз Затішш зиЪзр. поѵа.
Вотъ измѣренія нѣсколькихъ череповъ Р. саіиз изъ коллек¬
цій Кавказскаго Музея параллельно съ измѣреніями Р. саіиз изъ
Шварцвальда, моей коллекціи и Ленкоранскаго экземпляра Реііз
МЪуса сіотезііса, принятаго Радде за Р. саіиз
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Весною 1905 года я получилъ отъ бывшаго директора Зооло¬
гическаго Музея И м п. Академіи Наукъ Ѳ. Д. Плеске прекрасную
шкуру и черепъ дикаго кота, убитаго имъ въ Псифѣ (Кубанская
область).
Изслѣдованіе этого перваго хорошаго экземпляра дикаго ко¬
та съ Сѣвернаго Кавказа убѣдило меня, что и онъ имѣетъ тѣ же
признаки, которые отличаютъ закавказскаго дикаго кота отъ за¬
падно-европейскаго представителя вида Геііз саіиз. Именно, свѣ¬
тло-бурыя поперечныя полосы на бокахъ тѣла почти не замѣтны,
а носовыя кости идутъ назадъ лишь немного далѣе верхнече¬
люстныхъ.
Такимъ образомъ описанный здѣсь мною подвидъ Іеііз саіиз
саисазісиз распространенъ по всему Кавказу, какъ на сѣверномъ
склонѣ хребта, такъ и на южномъ.
20. Саіоіупх еКаив СК}ьбех8тібт.
Камышевый котъ.
; С и н о н и м и к а:
Іеііз
Іеііз
Іеііз
І'еііз

сігаиз, «.I. саіоіупх», Каббе, 8атщ-еНі. Таіузсіі., р.
сігаиз, Радде, Ми8. Саисаз. №№ 40 а—е,
1і, стр.
саіиз, (рагНш) Шй. № 39, т, стр. 24 и 57.
(Іупсігиз) сігаиз, С ату н инъ, Обзоръ, № 56, стр. 55.

5.
24 и 57.

Матеріалы:
№ 41
Ш 41, а.
41, Ъ, щѵ.
>
с, (5.
>
й.
'■»
е, сі. (5.
»
1і.

Чучело.
Черепъ.

Ленкорань ГѴ*. 67
»
IV. 66
»
V. 70
Мугань 15. XI. 86
Елисаветполь 1888
Черепъ и чучело. Ленкорань XII. 94
Тифл. губ. IX. 91
Шкура.

Камышевый

котъ

о быкновененъ

Радде.

Мыз. Саис.
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»
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»

В

ъ

ъ
>
»
»

н и з м е н-

ныхъ лѣсахъ и Камышевыхъ заросляхъ всего вос¬
точнаго Закавказья, всюду по берегу моря и по долинамъ
рѣкъ. Онъ любитъ густыя заросли и близость воды.
Камышевый котъ представляетъ страшнѣйшаго врага дичи,
обитающей одинаковыя съ нимъ угодья; особенно достается отъ
него фазанамъ и турачамъ, а изъ млекопитающихъ—зайцамъ. Ко¬
тята съ едва прорѣзывающимися зубами попадаются въ маѣ.
Камышевый котъ, повидимому, не пренебрегаетъ охотиться и
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днемъ; но крайней мѣрѣ, я встрѣчалъ его нѣсколько разъ даже въ
срмые жаркіе часы дня.
До сихъ норъ не выяснено точно, гдѣ находится въ Закав¬
казья западная граница его распространенія. По Курѣ онъ встрѣ¬
ченъ мною еще въ Елисаветподьскомъ уѣздѣ,- :а по Араксу онъ
распространенъ до подножья Арарата.
Къ сѣверу, но побережью Каспійскаго моря, ошь извѣстенъ
мнѣ еще изъ. Кизлярскихъ камышей (дельта р. Терека).
Черепъ крупнаго закавказскаго кота, приведенный въ ката¬
логѣ музея подъ именемъ Геііз саіцз ■ (.№ 36,т) оказался принад¬
лежащимъ также къ этому виду.
Изрѣдка встрѣчаются камышевые коты громадныхъ размѣ¬
ровъ; таковъ былъ котъ убитый мною, но къ сожалѣнію утрачен¬
ный, на Араксѣ, близъ Маральянскаго поста въ Джеванширскомъ
уѣздѣ.
Я считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ по поводу
мнѣнія, высказаннаго Матчи 32), что камышевый котъ, являясь за¬
мѣстителемъ дикаго кота Г. саіиз, представляетъ только его разно¬
видность. Покойный проф. Нерингъ уже высказался33) противъ
этого мнѣнія, показавъ, какія крупныя отличія въ строеніи чере¬
па и проч. имѣются между этими животными, которыхъ даже пра¬
вильнѣе нужно отнести къ различнымъ подродамъ или родамъ.
Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ почтеннаго профессора, я
хочу здѣсь указать еще нѣкоторыя существенныя различія между
черепами Г. саіиз и Е. скат. Эти различія касаются формы но¬
совыхъ костей и костныхъ валиковъ, служащихъ для прикрѣпле¬
нія жевательныхъ мускуловъ.
У Г. саіиз пазаііа съуживаются спереди очень круто до того
мѣста, гдѣ къ нимъ подходятъ гаахіііагіа, а затѣмъ довольно по¬
степенно и равномѣрно, и наконецъ тупо закругляются.
У Саіоі. скаиз пазаііа съуживаются кзади постепенно и до¬
вольно равномѣрно по всей длинѣ и заканчиваются острымъ угломъ,
такъ что образуютъ почти правильный треугольникъ. Махіііагіа
образуютъ лишь слабыя вдавленія въ его длинныхъ сторонахъ.
32) МАТ8СШЕ, Р. ЕГеЪег біе §-ео^гар1іІ8с1іе ѴегЪгеіІіш^’ бег Каігеп
ипб ійге Ѵегѵѵапбзсйай ипіег еіпапбег. 8. В. Оезеіізсіі. паіигі. Егеипбе
2. Вегііп, 1895, 8. 190—199.
33) Уенешсі-, А. ІІеЪег еіпеп пеней Зшпрйпсйз (Ьупсиз скгузотеІапоііз п. зр.) аіі8 Раіазііпа. 8. В. ПезеПзсй. паіигіог. Егешібе 2. ВегІіп, 1902, 8. 126.
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Сгіяііа у К саіиз развита вообще довольно слабо и обыкно¬
венно ограничивается предѣлами межтеменной кости и лишь из¬
рѣдка распространяется и на заднюю часть межтеменного шва.
У Саіоі. скат сгізіа развита значительно сильнѣе; она вы¬
ше и заходитъ впередъ, обыкновенно до половины межтеменно¬
го шва.
У Г. саіиз валики, служащіе для прикрѣпленія мускуловъ,
отходятъ отъ задняго края розіогШаІіа и идутъ плоскою дугою
спереди назадъ и кнутри, а затѣмъ, на линіи лобно-теменного шва
(или нѣсколько раньше), прямо назадъ и наконецъ, загибаясь кну¬
три, сходятся у сгізіа на переднемъ краю о. іпіеграгіеіаіе.
У Саіоі. скаиз эти валики отходятъ отъ задняго края ро8і-

огЪііаІіа крутою, неправильною дугой и на срединѣ межтеменного
шва сливаются между собою, переходя въ сгізіа.
Такимъ образомъ не только не можетъ быть рѣчи о видовой
тожественности дикаго и камышеваго котовъ, но, принимая во
вниманіе и другіе указанные Нерингомъ остеологическіе и наружные
признаки, мы, по совокупности ихъ, должны отдѣлить группу Ка¬
мышевыхъ котовъ отъ настоящихъ кошекъ, представителемъ кото¬
рыхъ является ГеМз саіиз, въ особый родъ или подродъ.
Что же касается до того, что Сеііз саіиз и Саіоіупх скаиз
замѣщаютъ другъ друга въ различныхъ станціяхъ, то это, повидимому, справедливо. На Кавказѣ, по крайней мѣрѣ, область рас¬
пространенія перваго обнимаетъ горные лѣса, а второй держится
на низменностяхъ.
Такъ какъ со временъ Эверсманна не было оригинальнаго
описанія русскихъ экземпляровъ этого животнаго, то я считаю по¬
лезнымъ дать здѣсь таковое по экземплярамъ Кавказскаго музея.
Шерсть довольно длинная, грубоватая.
Общая окраска сверху свѣтлая сѣровато-бурая, съ сильною
примѣсью чернаго, особенно на шеѣ и на хребтѣ.
На задней половинѣ туловища вдоль хребта идетъ широкая
полоса изъ смѣси черныхъ и ржаво-желтыхъ волосъ.
Волосы вдоль хребта въ основной части сѣровато-бурые, за¬
тѣмъ черные, съ широкимъ ржаво-желтымъ поясомъ передъ чер¬
нымъ кончикомъ. Разбросанные между ними рѣдкіе, длинные во¬
лосы ости въ основной части бѣлые, затѣмъ черные съ ржавымъ
же пояскомъ и черною вершиной.
На бокахъ волосы у основанія свѣтло-бурые, затѣмъ свѣтло¬
палевые и наконецъ черные съ бѣлымъ кончикомъ.
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Общая окраска передней части головы ржаво-бурая съ нѣко¬
торою примѣсью бураго и чернаго. Подъ глазами черные волосы
настолько густы, что образуютъ неясную (а иногда и хорошо вы¬
раженную) полоску.
Переносье болѣе свѣтлое, желтовато-бурое.
Окружность рта, подбородокъ и горло бѣлые.
Пятно у основанія уха, небольшое поле за нимъ, и наруж¬
ная сторона его, кромѣ основанія, ярко-ржаваго цвѣта. Вершина
уха снаружи черная съ небольшою черною кисточкой.
Внутренній край уха блѣдно-желтый, наружный—бѣловатый.
Изнутри по внутреннему краю ухо усажено длинными желто¬
вато-бѣлыми волосами.
Длиннѣйшія вибриссы бѣлыя, остальныя черныя и бѣлыя.
Конечности блѣднаго буроватожелтаго цвѣта, съ неясными попе¬
речными черными полосами. Эти полосы болѣе ясны и темны толь¬
ко на задней и внутренней сторонѣ переднихъ конечностей въ об¬
ласти локтевого сочлененія.
Подошвы переднихъ и заднихъ лапъ буровато-черныя.
Когти бѣлые.
Грудь и брюхо грязнаго ржаво-желтаго цвѣта.
Хвостъ сверху, въ проксимальной части,—буровато-сѣрый, въ
дистальной—сѣрый, съ расплывчатыми черными неясно очерчен¬
ными поперечными полосами и черными кольцами; снизу—желто¬
вато-бурый.
Размѣры одного изъ набитыхъ экземпляровъ Кавказскаго
музея34) (№ 41,§, Караязы) слѣдующія:
Отъ конца носа до основанія хвоста (лентой по кривизнѣ) 75 сш.
Длина хвоста съ концевыми волосами.30 »
Высота уха отъ наружнаго края.
6 »
Длина кисточки на вершинѣ уха.
.
2,5 »
Таблица измѣреній череповъ С. сЬаиз.
Всѣасіеітааззе ѵоп С. сЬаиз
Общая длина—Тоіаііаіще
....
Основная длина — Вазііагіаіще . . .
Основная длина по методу Гензеля.—
Вазііагіап^е (пасѣ Напзеі).

№ 41, а №39, т № 41,с №41,(1 № 41,е

131
112,5

129
108

107

104

127
106,7

121
103,8

117
100

34) Этотъ экземпляръ выбранъ мною потому, что монтированъ лучше
другихъ.

164
Таблица измѣреній череповъ С. сЪаиз.
8сЪабе1тааз8е у он С. с1іаіі8.

№ 41,а №39,т №41,с № 41,6 №'41, е

Скуловая ширина. - ДосІіЪо^епЪгеНе.
90
Наименьшая ширина между орбита*
ми.- Кіеіпзіе ІпІегогЪИаІЪгеНе ....
24
Наименьшая ширина позади ргосезз.
розІогЪНаІез.— Кіеіпзіе Вгеіѣе Ыпіег
(1. РозіюгЪНаІргосеззеп ......
35
Ширина
между концами ргосезз.
розіогЪНаІез — Епііегпип^ (Іег 8ріігеп
бег Ргосезз. розІогЪйаІез ѵоп еіпап<іег.
62
Наибольшая ширина черепной ко¬
робки.— Сггбззіе Вгеіѣе бег 8сЪабе1карзеі.
53
Ширина морды у клыковъ — |:і- *
Вгеіѣе без ОЪегкіеѣегз ап б. Сапіпі. » *§
32
Ширина верхней челюсти у зад-\!1^
няго края хищнаго зуба.— Вгеіѣе |
|
без ОЪегкіеѣегз ат Ніпѣеггапбе © I,
без 8есѣогіиз
.1
51
Ширина между ѣогатіпа іпѣгаогЪіѣаііа.— Вгеіѣе 2\ѵізс1іеп б. Рогат, іпРгаогЪіѣаІіа.
...
36
Ширина между наружными слухо¬
выми отверстіями.—Вгеіѣе 2\ѵізскеп *беп
аиззегеп Ѳекбг^ап^еп
.
39
Ширина носовыхъ костей спереди.—
Вгеіѣе бег ^заііа ѵогпе.
17
Длина шва между ними — Ьап^е бег
КазаІпаЪѢ ....
. .
.
31
Длина лобнаго шва.—Еап^е бегРгоп45
ѣаіпаііѣ
.
Длина теменного шва. — Еап^е бег
Рагіеѣаіпакѣ.
37
Сагиттальная длина оззіз іпѣеграгіеѣаііз. 8асДѣѣа11ап^е б. О. іпѣеграгіеѣаіе.
13
Отъ передняго края ргаетахіПаге
до верхняго края ѣогат. іпѣгаогЪіѣаІе.—
Уот Уогбеггапбе без РгаетахіПаге Ъіз
гит ОЪеггапбе без Рогат. ІпѣгаогЪі¬
ѣаІе .
.
Отъ алвеолы крайняго рѣзца до вы¬
рѣзки костнаго неба соотвѣтствующей
стороны.—Уот Ніпѣеггапбе бег 8сЬпеібегаітаіѵеоіе Ъіз гиг АизЪисЪѣип^
44,5
бег СгаитепЪеіпе.
Отъ передняго края ргаетахіПаге до
конца средняго отростка костнаго неба.—
■
Уот Уогбеггапбе без РгаетахіПаге
Ъіз гит Епбе бег Міѣѣеізріѣге бег Сгаи50
тепЪеіпе.
.
Отъ ѣогат. раіаѣіпит апѣег. до зад¬
няго края костнаго неба.— Уот Ніпѣеггапбе без Рогат. раіаѣіпит апѣегіиз
Ъіз 2иг АизЪисІіѣип^ бег СгаитепЪеіпе .
36

1
85

80

79

77

21,5

22,5

21

36,2

36

34

57

54 1 58,5

51

51

50

51

49

29,5

32

28

28

24 і
і
34

1

.

49 1 50,5

46

46

36

34

32

31

37

38

37

34

17

16

16

15

34

29

29

29

47

46

40

48

35

_

33 І

41

_

34

_

32

_

51

50

47,5

46

37

35

35

33
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Таблица измѣреніи череповъ С, сііаиз.
8сЪабе1иіааз8е ѵоп С. сііаиз.
передняго края ргаетахіПаге
до передняго края о. зрііепоібеит.—Уот
Уогбеггапбе без РгаетахіПаге Ъіз гит
Уогбеггапбе без Оз зрііепоібеит . .
Отъ передняго края о. зрііепоібеит
до ѣогатеп та^пит.—Уот Уогбеггапбе
б. О. зрііепоібеит Ъіз гит Уогбеггапбе
без Рогат, та^пит.
Кондилярная длина нижней челюсти,—
Сопбуіагіап^е без ІІпіегкіеѣегз ....
Высота ея отъ ргосезз. ап^иіагіз до
ргосезз. согопоібеиз.—Нбке беззеГЬеп
ѵот Ііпіеггапб без Ргос. ап^иіагіз Ъіз
гиг 8рВге без Ргос. согопоібеиз .
Длина ряда верхнихъ рѣзцовъ.—Ьапо^е бег оЪегеп 8с1іпеібега1тгеі1іе . . .
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зу¬
бовъ— Ьап^е бег оЪегеп Васкепгаіттеіке.
Длина верхняго хищнаго зуба (сна¬
ружи).— Ьап^е без оЪегеп Йесіогіиз
(аиззеп).
Ширина его спереди.— С^иегЪгеііе
беззеІЪеп (ѵогп).
Длина нижняго ряда коренныхъ зу¬
бовъ. Ьап^е бег ипіегеп Васкепгаітгеіке.
...
Длина нижняго хищнаго зуба. —Ьап^е
без ипЪегеп 8есіогіиз.

№41, а №39, т № 41,с №41,6 ІЛ6 41,е
1
|

і

Отъ

73

:

72

69

67
.

40

36

36

34
75

.

88

85

81

82

41

37

37

35

К

_

15

13

13,4

13

29

32

31

29

27

15,2

17

16

14,5

14

8

9

8,5 і

8

8

29

31

31

29

28

11

11,3

12

11,2

11

21. Ьупх рагсііпа огіепѣаіів виЪвр. поѵа.
Закавказская парде левая рысь.
Туземн. назв.: Мешаіі (адербейджанск.).
Синонимика:
Яеііз Іупх-сегѵагіа, Каббе, 8аи^еіЪ. Таіузсіі., р. 5; іб. Миз.
Саисаз. № 44,а, стр. 24.
'Реііз (Ьупсітз) Іупх-сегѵагіа, Сатунинъ, Обзоръ № 68, стр. 56.

Матеріалы:
№ 44,а.
» Ъ.
> с <$.

Чучело.
»
Черепъ.

» <і <5»
> е, С, )иѵ, ай. >
> §, Ь, і, 9. 2 <5-8
» к, 1, 2 (5.
>
> т, п, (5, 9. >

Ленкорань, 1У. 66.
Радде. Миз. Саисаз.
»
»
>
Тифлисъ, 20. V. 82.
>
Боржомъ, Тифл. губ. 1890.
>
»
>
1894. Краткій »
»
»
1893. Радде
»
»
У
>
1890.
»
»
Т>
»
>
1892.
>
>
р. Алгетка, Тифл. губ. ІУ. 81. »

—

№ 44,0,

»
»

р
ѵ.

и,

9.

9-
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Черепъ и чучело. Чатахск. зав. Тифл.
Черепъ.
Боржомъ,
»
Чучело.
Тифлисъ.

г. 1,97. Радде. Мііз.

Саисаз.

1897

>

»

>

1885.

»

>

»

Менетріе не указываетъ рыси для Ленкорани.
неоднократно убивали на пограничныхъ горахъ.

Но

Радде

ее

По моимъ наблюденіямъ рысь встрѣчается въ Талышѣ не
часто и по преимуществу держится въ верхнемъ лѣпномъ
поясѣ.
Вслѣдъ за Радде я называлъ закавказскую, слѣдовательно
и талышинскую, рысь—Геііз Іупх сегѵагіа, но позднѣе убѣдился,
что. во первыхъ, на Кавказѣ не одинъ видъ или подвидъ рыси,
а по крайней мѣрѣ два, и во вторыхъ, что Закавказская рысь
принадлежитъ къ совершенно другой группѣ (подродъ Сегѵагіа) и
ее слѣдовало бы выдѣлить въ особый подвидъ.
Къ сожалѣнію изъ Ленкорани имѣется лишь одинъ набитый
экземпляръ и ни одного черепа. Но, сколько я помню, 3 видѣнныя
мною въ Ленкорани шкуры совершенно сходны по окраскѣ съ эк¬
земпляромъ музея.
Описаніе этого экземпляра слѣдующее.
Закавказскія рыси вообще отличаются очень малымъ ростомъ.
Средней величины рысь изъ Московской губерніи (Ьупх Іупх
іуріса) кажется сравнительно съ ними гигантомъ. Къ этой же мел¬
кой расѣ относится и талышинская рысь.
Окраска талышинской рыси очень красива.
Верхняя сторона передней части головы сѣровато-бурая съ
сильною примѣсью бѣлаго.
Неполное кольцо вокругъ глаза, небольшое пятно передъ его
переднимъ угломъ, щеки, подбородокъ и горло—бѣлыя.
Начинаясь между глазами, идутъ назадъ четыре расходящіе¬
ся продольные ряда мелкихъ чернобурыхъ пятнышекъ, располо¬
женныхъ сперва довольно неправильно въ неясные ряды; но между
ушами начинаются уже пять совершенно ясно выраженныхъ, рас¬
ходящихся между собою продольныхъ рядовъ.
На бровяхъ, надъ каждымъ глазомъ,—по два маленькихъ
темно-бурыхъ пятнышка.
Нѣсколько тонкихъ темно-бурыхъ полосъ проходятъ черезъ
щеку.
Наиболѣе сильно развитыя изъ нихъ, средняя и верхняя, от¬
ходящая отъ наружнаго угла глаза, сходятся между собою и обра-
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зуютъ темное пятно въ области ргосеззиз ап^тііагіз, нижней че¬
люсти.
Отхожденіе вибриссъ отмѣчено четырьмя рядами мелкихъ
темно-бурыхъ пятнышекъ.
Уши снаружи у основанія темно-бурыя; вдоль вершины и по
наружному краю—черныя; всю же средину наружной стороны за¬
нимаетъ большое сѣровато-бѣлое пятно. На вершинѣ уха длинная
кисточка черныхъ волосъ.
Наружный край уха бѣлый, внутренній—палевый.
ухо усажено длинными грязно-бѣлыми волосами.

Внутри

Баки состоятъ изъ смѣси бѣлыхъ и бурыхъ волосъ до 6 сан¬
тим. длины.
Верхняя сторона шеи свѣтлая, желтовато-сѣрая.
По ней идутъ шесть продольныхъ темныхъ полосъ, изъ ко¬
торыхъ четыре среднихъ представляютъ продолженіе затылочныхъ
полосъ. Двѣ среднія загибаются внутрь и, образуя закругленіе,
сходятся вмѣстѣ между лопатками; двѣ слѣдующія кнаружи поло¬
сы спускаются на плечи; а самыя наружныя, очень блѣдныя, на¬
чинающіяся за ухомъ, спускаются внизъ и образуютъ поперечную
полосу черезъ горло.
Вся остальная верхняя сторона туловища, бока и наружная
сторона верхнихъ частей конечностей, красиваго свѣтло-ржаво¬
желтаго цвѣта съ сильною сѣдиной.
Отдѣльные волосы на спинѣ имѣютъ свѣтлобурое основаніе
и красновато-желтую вершину.
Вдоль спины и боковъ идутъ въ нѣсколько продольныхъ ря¬
довъ весьма правильно расположенныя, небольшія темно-бурыя
пятна.
Средній рядъ, идущій по самому хребту, на задней половинѣ
туловища представляетъ непрерывный ремень; два ряда находя¬
щіеся по бокамъ его состоятъ изъ пятенъ, а частью и короткихъ
полосъ, расположенныхъ очень тѣсно другъ къ другу.
Остальные ряды не такъ правильны и
разставленныхъ другъ отъ друга пятенъ.

состоятъ изъ болѣе

Наружная сторона ляжекъ покрыта также правильными ря¬
дами пятенъ.
Переднія конечности испещрены до самыхъ пальцевъ; зад¬
нія—до голеностопнаго сочлененія, при чемъ на нижней части го¬
лени пятна идутъ только по передней ея сторонѣ.
6

Лапки блѣдно-желтовато-сѣрыя.
Когти бѣлые.
Грудь, брюхо и внутренняя сторона верхней части конечно¬
стей бѣлыя, испещренныя черными пятнами.
Размѣры талышинскаго экземпляра:
Отъ средины носа до основанія хвоста.81 ст.
Длина хвоста съ волосами.16 ст.
Длина кисточки на вершинѣ уха.2;8 ст.

Какъ видно изъ этого описанія талышинской рыси, она весь¬
ма близка къ Ьупх рагсііпа изъ Испаніи и представляетъ самое
большее ея географическую форму.
Насколько я имѣю возможность судить но имѣющимся опи¬
саніямъ испанской рыси, наша рысь имѣетъ почти тѣ же размѣры.
Именно, размѣры испанской рыси слѣдующія:
По

Теммпнку

35): По

Длина головы съ туловищемъ. ...
84 ст.
Длина хвоста..13 ст.

Брэму36):

85 ст.
15 ст.

Различія въ окраскѣ сводятся къ тому, что наша рысь блѣд¬
нѣе. Талышинская, описанная здѣсь, еще самая яркая; мелкіе же
рыси другихъ мѣстностей Закавказья имѣютъ въ окраскѣ много
сѣраго. Далѣе весь мѣхъ нашей рыси подернутъ сѣдиною, т. е.
имѣетъ большую примѣсь бѣлыхъ волосъ. Наконецъ, пятна и весь
темный рисунокъ не чисто черный, а буровато-черный.
Можетъ быть существуютъ и какія либо другія отличія, но
не имѣя сравнительно матеріала, я судить объ этомъ не могу.
За неимѣніемъ черепа талышинской рыси, я привожу здѣсь
измѣреніе череповъ нѣсколькихъ рысей изъ другихъ мѣстъ Закав¬
казья, несомнѣнно относящихся къ тому же виду.

,5) Я знаю описаніе

Темминка

только изъ

перепечатки его

(тЕАЕЬЬв’а, Гашіа Мазіосіоіо^іса ІЪегіса, р. 225 (1897).
36) Вкенм’8 ТйіегІеЪеп, 8аи^еШеге I, р. 533 (1890).

въ соч.
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Таблица измѣреній череповъ закавказской
пар де левой рыси.
8с1шс1е1таа88е ѵогі Ьупх рагШШ огіегііаііз.

Общая длина.—Тоіаііап^е.
Основная длина,—Вггзііагіап^е.
Основная длина по методу Гензеля. —ВазііагІап^е паск Непзеі.
Скуловая ширина.—ЛосЪЪо^епЪгеіІе . . .
Наименьшая ширина между орбитами.—
Кіеіпзіе ІпІегогЪіІаІЪгеііе.
Наименьшая ширина позади надглазнич¬
ныхъ отростковъ.—Кіеіпзіе Вгеііе Ъіпіе'г Теп
РозІогЪіІаІргосеззеп
.
Ширина между концами надглазничныхъ
отростковъ.—ЕпіТегпип^ Тег 8рі1геп Тег Ргос.
розіюгЪіШез ѵоп еіпайТег.
Наибольшая ширина черепной коробки.—
вгбззіе Вгеііе Тег 8сЪаТе1карзе1.
Ширина морды у клыковъ,—ЗсЪаТеІЪгеіІе
ап Теп Сапіпі.
...
.
Ширина верхней челюсти у задняго края
хищнаго зуба.—Вгеііе Тез ОЪегкіеѣегз ат НіпѣеггапТе Тез 8есіогіиз.
Ширина между надглазничными отверстіями
(у верхняго внутренняго края).— Вгеііе 2\ѵізекеп Теп Рогаіпіпа іпѣгаогЬіІаІіа.
Ширина между наружными слуховыми от¬
верстіями.— Вгеііё гчѵізскеп Теп аиззегеп
(хекбг^ап^еп .
.
Ширина носовыхъ костей спереди.—Вгеііе
Тег №аза1іа ѵогпе.
Длина шва между ними.— Ъап^е Тег Канаіпакі.
Длина лобнаго шва.—Тап^е Тег РгопіаіпаМ.
...
Длина теменнаго шва.— Ьап^е Тег Рагіеіаіпакі .
Отъ передняго края ртаепГахШаге до верх¬
няго края ѣогат. іпігаогЪіІаІе.—Уот ѴоМеггапТе Тез Ргаетахіііаге Ъіз 211т ОЪеггапТе
Тез Рогат. тѣгаогЪіІаІе.
Отъ алвеблы рѣзца до вырѣзки костнаго
неба соотвѣтствующей стороны.— Уот НіпіеггапТе Тег ЗскпеіТегаЪпаІѵеоІе Ъіз гиг АизЪисЪѣип^ Те* ОгаитепЪеіпе.
Отъ передняго края ргаетахіііаге до пе¬
редняго края о. зркаепоіТешп.—Уот УогТеггагіТё Тез Ргаетахіііаге Ъіз гит УогТегапТ
Тез 8рЪепоіТеит.
Отъ передняго края о. зрЪепоіТеит до пе¬
редняго края затылочнаго отверстія.—Уош УогТеггапТё Тез 8рЪепоіТеит Ъіз гит УогТеггапТ Тез Рогатеп та^пит.
Кондилярная длина нижней челюсти,—СопТуіагіап^е Тез Цпіегкіеѣегз..

Чатахъ.
СаіасЪ.
№44,0.

Брр жомъ.
Вогзкоіп.
с.

?

к.
б

е.
Іиу.

150
124

147
12&

136
116,5

131
111

121
105

122
102

113,5
96,5

93,5

32

32

20

27

41

40

40

41

72

67,6

65

59

60

.1

57

59

39,5

38

35

34

62

63

58

58

42

43

37,5

38,5

47

47

43,5

42

22

22

20,5

20

35

32,5

33

29

51,5

53

49

48

55

56

47

50

40

42

37

37

55,5

54

50

48

83

83

77

72

44

45

42

39,5

98

102

92

87
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Таблица измѣреній череповъ закавказской
нарделевой рыси.
8сЬайе1тааззе ѵоп Ьупх рагйіпа огіепіаііз.

Чатахъ.

Боржомъ.
Вогзкот.

СаіасЬ.

№44,0.

с.

У

б

Высота ея отъ ргосезз. ап^иіагіз до ргос.
«к
соічшоійеиз.— Нбііе йеззеІЪеп у от Ргос. ап- і
43
^иіагіз Ъіз гиг 8рНге Й. Ргос. согопоійеиз . |
Длина ряда верхнихъ рѣзцовъ.— Ьап^е і
__
йег оѣегеп ВсІтеійегакпгеіЬе.
Длина верхняго хищнаго зуба (снаружи).—
Ьап&е йез оѣегеп 8есіогіиз (аиззеп) ....
19,1
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зубовъ. Ъап^е йег оѣегеп ВаскепгаЬпгеШе ..... 1 31,8
1
’
Ширина его спереди.— С^иегѣгеііе йегзеі- 1
9
Ъеп (уогп).
.......:
Длина нижняго ряда коренныхъ зубовт. 37
Ьап^е йег ипіегеп Васкепгаііпгеіке ....
Длина нижняго хищнаго зуба.— Ьап^е йез
16
ипіегеп Кеіззгакпез. !

1

к.

е.

<5

Іиѵ.

44

41

38

15,5

17

20

18,5

19

33

30

30

10

9

8,5

39

36

36

16

16

15

' , ,,

1

IV. РШШРЕША.
ГАМ. РНОСЮАЕ.
22.

РЬоеа (Рива) Мврісіа еавріса

Ѳмеьш.

Каспійскій тюлень.
Туземн. назван, итъ-балыкъ (адербейдж.).
Синонимика:
Саіосерігаіиз ѵіШіпиз? Мекгётніёв, Саі. Каіз., р. I, еі. 21.
«Р/госа ѵііиііпа Ъ. сазріса N11,8.», Баббе, 8аи^еНі. ТаІузсЬ., р. 6.
Ркоса сазріса, Сатунинъ, Труды Имп. Русск. Общ. Акклиматизаціи
животн. и растеній, т. V, ч. 1, стр 62—65 (1893).
РадДе, Миз. Саисаз., I, №66, стр. 66; Сатунинъ, Обзоръ, № 60, стр. 56.
Матеріалъ:
№ 60. Чучело. Ленкорань, IV. 1867. Радде, Міі8. Саисаз.
№ 60,а. Черепъ.
>
V.
»
»
>
>
№ 60, Ъ, с, <1, е. Шкуры. Тюленьи о-ва 1892 г. Сатунинъ. Миз. Сапе.

Менетріе (1. с.) передаетъ о каспійскомъ тюленѣ только не¬
вѣрное описаніе его добыванія и связанныя съ нимъ мѣстныя по¬
вѣрья.
По словамъ Радде онъ часто бываетъ на восточномъ
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'берегу о-ва Сары и даже во время хода рыбы будто бы, пре¬
слѣдуя ее, заходитъ въ устье р. Ленкоранки.
Вѣроятно, если послѣднее и бывало, то очень давно; теперь
же устье Ленкоранки таково, что тюленю по нему пробраться
очень трудно даже при большой водѣ и я ничего объ этомъ отъ
мѣстныхъ жителей не слышалъ.
Но по всему кавказскому побережью Каспійскаго моря, гдѣ
мнѣ приходилось ѣздить, отъ Дербента и до Астары, я неодно¬
кратно видѣлъ выброшенные моремъ остовы тюленей.
Въ 1892 году весною я изслѣдовалъ бой тюленей на остро¬
вахъ Каспійскаго моря, именно на островахъ Кулалы, или такъ
называемыхъ Тюленьихъ, лежащихъ около полуострова Мангы¬
шлака. Сообщеніе объ этомъ изслѣдованіи было сдѣлано мною въ
томъ же году, осенью, на одномъ изъ засѣданій перваго Акклима¬
тизаціоннаго Ботанико-Зоологическаго съѣзда въ Москвѣ; оно на¬
печатано въ трудахъ съѣзда. Такъ какъ книга эта сдѣлалась очень
рѣдкою и никогда не имѣла большого распространенія, я считаю
полезнымъ привести здѣсь въ сжатомъ видѣ важнѣйшія біологиче¬
скія свѣдѣнія о Каспійскомъ тюленѣ.
Тюлени распространены по всему Каспійскому морю, за ис¬
ключеніемъ, можетъ быть, самой сѣверной его части, гдѣ вода черезъ-чуръ опрѣснена Волгой, но въ разное время года держатся
въ разныхъ частяхъ его.
Тюлени мечутъ молодыхъ (по мѣстному выраженію «щенят¬
ся») въ январѣ мѣсяцѣ, съ 10-го по 25-ое, на льду.
Самки кормятъ молодыхъ около полутора мѣсяца, послѣ чего
онѣ начинаютъ по выраженію промышленниковъ, «гуляться», т. е.
начинается течка.
Самцы гоняются за самками и дерутся между собою.
Сообщаются на льду, лежа, при чемъ обращены другъ къ
другу передомъ и иногда обхватываются ластами.
Такимъ образомъ выходитъ, что періодъ беременности у тю¬
леней продолжается около десяти мѣсяцевъ.
Щенятъ бываетъ обыкновенно по одному, рѣже по два. Мать
кормитъ ихъ лежа на льдинѣ.
Молодые до возраста 2—2*/2 мѣсяцевъ бываютъ совершенно
бѣлы и носятъ названіе «бѣлячковъ». Шерсть (т. е. ость ко¬
нечно) въ этомъ возрастѣ достигаетъ длины приблизительно вершка.
Черезъ указанный срокъ она вылѣзаетъ и вмѣсто нея про¬
бивается новая короткая, имѣющая уже окраску взрослаго, но съ

голубымъ отливомъ. Такой перелинявшій тюлень носитъ названіе*
«с и в ар ь».
Тюлени, почему либо преждевременно лишившіеся матери,
хотя и выростаютъ, но бываютъ гораздо мельче развивающихся
нормально и получаютъ названіе .«заморышей».
Прошлогодняго, еще невылинявшаго тюленя весною тюленедромышленники называютъ «желтякомъ», а стараго, испещрен¬
наго пятнами, «п е с т р я к о ,м ъ» или «ш а х да а т н ы м ъ».
Послѣднее названіе происходитъ отъ того, что у такихъ эк¬
земпляровъ темныя и свѣтлыя пятна чередуются довольно пра¬
вильно.
Линька тюленей (конечно, кромѣ тѣхъ, которые родились въ
текущемъ году) происходитъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, почему въ это
время они и вылѣзаютъ на сушу вытирать о песокъ свою старую
шерсдь.
Если ихъ не безпокоить, то они залегаютъ весьма крѣпко и
по нѣскольку дней остаются безъ пищи. Я могу это подтвердить
моими собственными наблюденіями, ибо нашелъ, что желудки тю¬
леней, убитыхъ на лёжкѣ, по большей части совершенно пустыЛишь у немногихъ я находилъ въ нихъ по нѣскольку рыбьихъ ко¬
сточекъ.
Мѣста тюленьихъ лежбищъ, вслѣдствіе того, что здѣсь имен¬
но ихъ и промышляютъ, годъ-отъ года все сокращаются.
Прежде, еще на памяти и нынѣ живущихъ промышленни¬
ковъ, тюлени ложились на многихъ удобныхъ мѣстахъ но берегамъ
сѣверной части моря, повсюду, напр., по берегамъ полуострова
Мангышлакъ, и на всѣхъ островахъ.
Но теперь число ихъ лежбищъ сильно сократилось, и на
группѣ острововъ Кулалы, или Тюленьихъ, напримѣръ, во время
моего пребыванія тамъ, т. е. въ 1892 году, они залегали уже
только на островахъ Святомъ и Подгорномъ, а на двухъ другихъ
Кулалы и Морскомъ теперь уже не ложатся.
Также оставлены ими и многіе другіе острова.
Для лежки тюлени выбираютъ себѣ мѣсто совершенно лишен¬
ное растительности, преимущественно песчаную отмель, но стара¬
ются лощиться здѣсь такъ, чтобы ихъ не доставалъ самый силь¬
ный прибой.
Часть тюленей, какъ кцжется болѣе молодые, не лежитъ такъ
неподвижно, какъ большинство, а плаваетъ и рѣзвится въ водѣ
около лежбища. Напуганные промышленниками тюлени тоже преж-
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де подолгу плаваютъ около предполагаемаго лежбища, раньше,
чѣмъ рѣшатся вылѣзть на берегъ. Тюлень чрезвычайно остороженъ
и, почуявъ опасность немедленно бросается въ воду. Поэтому про¬
мышленники высматривая число и расположеніе тюленей передъ
«боемъ» (правильнѣе было бы сказать «бойней») ихъ. приближа¬
ются къ лежбищу чрезвычайно осторожно, противъ вѣтра, полз¬
комъ и то только на значительное разстояніе и оттуда разсматри¬
ваютъ ихъ въ бинокль. Обоняніе тюленей такъ хорошо, что про¬
мышленники стоящіе на судахъ около острова съ тюленьей лежкой,
считаютъ нужнымъ «перебѣгать» на другую сторону острова, если
вѣтеръ подуетъ отъ нихъ на лежбища.
Однако я не думаю, чтобы другія чувства, т. е. слухъ и зрѣ¬
ніе были у тюленей до такой степени совершенны, какъ это ду¬
маютъ здѣшніе тюленепромышленники.
«Бой», т. е. избіеніе ихъ баграми и дубинами37), происхо¬
дитъ ночью и производится такимъ образомъ, что промышленники,
пробираясь ползкомъ со всѣми предосторожностями, стараются
окружить лежащихъ на сушѣ тюленей и прежде всего отрѣзать
ихъ отъ моря.
Когда стадо тюленей окружено такимъ образомъ, ихъ начи¬
наютъ бить. Кости черепа у тюленя очень тонки и нѣжны, такъ
что его убиваетъ даже не сильный ударъ по головѣ.
23-го апрѣля я съ двумя промышленниками въ темную бур¬
ную ночь вползъ въ самую середину громаднаго стада тюленей,
лежавшаго очень густо. Тюлени выли, задравъ головы кверху и вы¬
тягивая шеи во всѣ стороны, но ни одинъ изъ нихъ не подни¬
малъ тревоги, пока я не двигался, даже тотъ, съ которымъ я ле¬
жалъ бокъ о бокъ. Нѣкоторые даже тыкали меня мордой.
Я не могу рѣшить, что это значитъ. Не причуять меня они
не могли, даже и при самомъ слабомъ обоняніи; остается допустить,
что они такъ глупы, что не могли оцѣнить все значеніе этого за¬
паха, находящагося къ тому же, среди стада.
Видя тюленей на рисункахъ или въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ
37) Я не вхожу здѣсь въ описаніе тюленьяго промысла, а упоминаю
только то. что необходимо для пониманія изложенныхъ здѣсь біологическихъ
наблюденій. Интересующихся тюленьимъ боемъ я отсылаю къ моей вышецитированной статьѣ въ Трудахъ Общ. Акклиматизаціи и къ моему описа¬
нію боя «На тюленьихъ промыслахъ» въ журналѣ «Природа и Охота» за
1892 годъ, за подписью К. С.
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звѣринцевъ и зоологическихъ садовъ совершенно нельзя повѣрить,
чтобы эти на видъ столь неуклюжія животныя могли производить
такія ловкія и сильныя движенія, какія приходилось мнѣ наблю¬
дать у нихъ на волѣ.
Я не говорю уже объ ихъ способности плавать не хуже ры¬
бы, подолгу оставаясь подъ водою. Но и на сушѣ тюлень дви¬
гается очень быстро и при случаѣ можетъ высоко прыгать.
Изъ воды на влажный берегъ онъ выкатываетъ моментально
Когда во время боя одинъ изъ бойцовъ немного вспугнулъ тюле¬
ней, такъ что они бросались въ мою сторону, то нѣсколько ихъ
перепрыгнуло черезъ меня, когда я стоялъ слегка пригнувшись, на
колѣняхъ. А нужно замѣтить, что я значительно выше средняго
роста. При прыжкѣ они сильно изгибались и очень напоминали
прыгающую форель.
Голосъ тюленя протяжный, жалобный и какъ бы лающій вой.
Наблюденіямъ надъ пищею тюленя я посвятилъ особое вни¬
маніе въ виду важности выясненія вопроса, можно ли разсматри¬
вать его какъ безусловно вредное животное и обречь на полное
уничтоженіе.
Конечно рѣшить этотъ вопросъ могутъ только правильныя
наблюденія, произведенныя за цѣлый годъ. Тоже, что я видѣлъ въ
теченіи моего изслѣдованія промысла не указывало на то, чтобы
тюлень былъ вреденъ. Любимую пищу тюленя составляетъ разная
мелкая рыба, вродѣ Аікегіпа сазріса, въ особенности же бычки
(СгоЫиз), множество видовъ которыхъ въ изобиліи населяетъ Кас¬
пійское море. Послѣдними тюлень даже объѣдается иногда; такъ
промышленники передавали мнѣ. что въ Мертвомъ Култукѣ они
находятъ иногда павшихъ тюленей, пищеварительный каналъ ко¬
торыхъ сплошь набитъ бычками.
Тюлень часто портитъ попавшую въ сѣти частиковую рыбу,
да и самъ нерѣдко запутывается и погибаетъ въ сѣтяхъ.
Красную рыбу (А сіретегійае) онъ не трогаетъ, такъ какъ по
увѣренію промышленниковъ боится ея «жучковъ». Въ садкѣ, въ
Астрахани, пара жившихъ тамъ тюленей поѣдала пропасть воблы,
но не трогала стерлядей.
Эксплуатація добытыхъ тюленей до сихъ поръ ведется са¬
мымъ примитивнымъ образомъ, какъ въ тѣ времена, когда тюленей
били еще десятками тысячъ.
О количествѣ тюленей можно составить себѣ понятіе изъ то¬
го, что въ 1892 году, въ первый бой на островѣ Подгорномъ бы-
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ло убито (въ одну ночь) пять тысячъ, убивается же обыкновенно
лишь около одной четверти находившихся на лежбищахъ тюленей,
остальные же успѣваютъ спастись.
Куда дѣваются тюлени изъ сѣверной части моря лѣтомъ, до
сихъ поръ съ точностью неизвѣстно, но предполагается, что они
перекочевываютъ въ южную, болѣе глубокую часть моря, гдѣ вода
холоднѣе.
По крайней мѣрѣ я въ началѣ лѣта не разъ, находясь на
морѣ на широтѣ Апшеронскаго полуострова, наблюдалъ съ паро¬
хода косяки тюленей, плывущихъ повидимому въ этомъ направленіи.

V. ЕОВШТІА.
Др. Радде даетъ слѣдующій
и муганскихъ грызуновъ:
Всіигиз 8р.? (по Гмелину).
Жуохиз дііз Ъ.
Муохиз сігуаз Зснеев.
Жиз сіеситапиз Ратъ.
Жиз гаііиз Ь.
Жиз тизсиіиз Ь.
Жиз зуіѵаіісиз Ь.
Жиз тіпиіиз Раьь.

списокъ

15-ти

талышинскихъ

Агѵісоіа атрЫЫиз Ь.
Агѵісоіа зосіаііз Ракъ.
Агѵісоіа агѵаііз Раьь.
ѣіриз 8р.? (Аѵаѣг8сѣеіп1іс1і І).уасиІиз).
Нузігъх сгізіаіа Ъ.
Ьериз іітЫиз Ь.
Ьериз сипісиіиз Ъ.

Изъ этихъ 15-ти видовъ существованіе въ Талышѣ бѣлки
является весьма возможнымъ, но пока еще ничѣмъ не доказаннымъ.
Точно такъ же нѣтъ никакого доказательства присутствія
въ нашей мѣстности водяной крысы (Агѵісоіа атрЫЫиз Ь.) и чер¬
ной крысы (Мцз гаііиз Ь.).
Про первую Радде говоритъ, что она живетъ
(т. е. Ленкорани) и на мордахъ. Но я ничего о ней
здѣсь и, если бы она водилась на мордахъ, вѣроятно
признаки ея присутствія, такъ какъ хорошо знакомъ
зомъ жизни и повадками.

и въ городѣ
не слышалъ
открылъ бы
съ ея обра¬

Черную крысу Радде включаетъ въ свой списокъ на томъ
основаніи, что она была найдена съ одной стороны въ Рештѣ,
а съ другой въ Тифлисѣ. На нашъ взглядъ это еще ничего не
доказываетъ; такъ въ Рештъ она могла быть завезена, а въ Лен¬
корань не завезена. Никакихъ фактическихъ данныхъ, которыя
указывали бы на нахожденіе черной крысы не только въ Ленко-
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ради, до и вообще въ восточномъ Закавказья,—.нѣтъ, а поэтому и
этотъ видъ мы исключаемъ изъ нашего списка.
Нахожденіе здѣсь мыши-малютки (Мт ттиіиз) и обыкно¬
венной полевки (Агѵісоіа агѵаііз) противорѣчья© бы всему, что
дамъ извѣстно о распространеніи этихъ животныхъ. Миз тіпиіиз нигдѣ не встрѣчается въ Закавказьи. Упоминаемый г. Радде
экземпляръ изъ «АпШпо» по провѣркѣ оказался молодымъ бѣло¬
брюхимъ экземпляромъ Миз тизсиіиз Б
Агѵісоіа агѵаііз въ Закавказьи нигдѣ не встрѣчается на низ¬
менности, нѣтъ ея и въ указываемой г. Радде мѣстности: Іп беп
ап Оеігеісіеп геісѣеп ЕЪепеп, 8МгапсІ бег Міщап». Эту полевку на
низменностяхъ Закавказья всюду замѣняетъ Агѵісоіа зосіаііз.
У г. Радде какъ разъ наоборотъ. Отождествляя Агѵісоіа тузіасіпиз сІе-Ріыррі съ Агѵісоіа зосіаііз Раььаз,—что, какъ мы увидимъ,
совершенно не вѣрно,—онъ говоритъ, что Менетріе нашелъ ее на
горахъ. Здѣсь Менетріе несомнѣнно ошибся въ опредѣленіи. Агѵі¬
соіа зосіаііз нигдѣ не поднимается выше 3000’, и выше уже со¬
вершенно замѣщается Агѵісоіа агѵаііз. На Талышинскихъ же го¬
рахъ водится особый, отличный отъ обоихъ этихъ, видъ.
Віриз )асиІиз Раьь. (Аіасіада заііепз) также не встрѣчается
въ Закавказьи: въ нашей мѣстности этотъ видъ представленъ двумя
другими, далеко отъ него стоящими видами. Показаніе Радде, чго
около Белясувара встрѣчаются тушканчики «величиною съ Віриз
Іасиіиз» безусловно невѣрно. Тамъ живетъ Аіасіада еіаіег саисазіса, болѣе чѣмъ вдвое меньшій перваго.
Въ Талышѣ , водится именно Нузігіх Ыгзиіігозігіз Вкахбт,
хотя Радде и подчеркиваетъ правильность своего опредѣленія, го¬
воря что его Нузігіх сгізіаіа Ь. «типичны и не имѣютъ ничего
общаго съ Н. Ыгзиіігозігіз». Подъ именемъ Вериз іітісіиз Ь. из¬
вѣстенъ заяцъ-бѣлякъ, а не русакъ, какъ думаетъ Др. Радде. Но
оставляя уже эту «синонимическую тонкость», выясненную позд¬
нѣе, нужно замѣтить, что въ описываемой нами мѣстности его
нѣтъ, а онъ замѣненъ двумя другими видами.
Наконецъ, помѣщеніе въ списокъ дико живущихъ животныхъ
кролика (Вериз сипісиіиз Б.) можетъ показаться, конечно, только
смѣшнымъ. Къ тому же кролики выпущенные на островъ Сары
нынѣ уже исчезли.
Такимъ образомъ изъ 15 видовъ списка Радде приходится
выкинуть 8, какъ не встрѣчающихся въ нашей мѣстности.
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Изъ остальныхъ три: 2 вида Муохиз и Миз зуіѵаіітз не¬
сомнѣнно замѣщены здѣсь особыми географическими формами, но
къ сожалѣнію, подробно описать ихъ за неимѣніемъ достаточнаго
матеріала пока нельзя.
За то на основаніи имѣющагося уже въ нашемъ распоряже¬
ніи матеріала удалось прибавить къ этому списку (вмѣстѣ съ по¬
правками прежнихъ опредѣленій) 11 несомнѣнно живущихъ здѣсь
видовъ.
РАМ. ЗСІІШЮАЕ.
Зеіигцз зр.? Бѣлка.
Синонимика:
Зсіигиз зр.?, Каббе, 8аи^еНі. Таіузсѣ. р. 7.
Всіигиз апотаіиз, Каббе, Ми§. Саисав., стр. 63.
Менетріе не приводитъ бѣлки для Талыша. У Радде мы на¬
ходимъ въ двухъ вышецитированныхъ сочиненіяхъ странное про¬
тиворѣчіе.

Въ первомъ (БТога ипб Раппа б. ЗйсРѵезі — Сазрі бгеЪіеіез)
на стр. 7 онъ говоритъ, что зная о нахожденіи бѣлки въ Гилянѣ
(по Гмелину Младш.), онъ многократно распрашивалъ о ней въ
Талышѣ у мѣстныхъ жителей, по они не знали этого животнаго.
Далѣе онъ замѣчаетъ, что, если она и водится здѣсь, то должна
быть очень рѣдка.
Во второмъ своемъ сочиненіи (Миз. Саисаз.) на стр. 64 онъ
говоритъ уже: «Во время моей поѣздки въ Ззшандъ |Талышъ] 38)
этотъ видъ (?) жилъ въ чистомъ буковомъ лѣсу; брюшная сторона
была почти ржавокрасная».
Такъ какъ между выходомъ перваго сочиненія (въ 1886 году),
гдѣ Г. И. Радде ясно высказываетъ, что только предполага¬
етъ, что можетъ быть бѣлка живетъ въ Талышѣ, и
что жители ее не знаютъ вовсе, и второго (въ 1899 году),
гдѣ онъ же говоритъ, что видѣлъ бѣлку въ Зувандѣ и
даже описываетъ цвѣтъ ея животика, нашъ изслѣдо¬
ватель въ Зувандѣ не былъ, то я и не берусь рѣшить, что зна¬
читъ это противорѣчіе.
Самъ я бѣлки не видалъ и ничего объ ней не слыхалъ.
38) Поэтому нахожденіе бѣлки въ Талышѣ находится подъ сомнѣніемъ
и я привожу ее безъ номера.
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По разспросамъ легко ошибиться, такъ какъ мѣстные жители
смѣшиваютъ бѣлку и соню.
ЕАМ. МѴОХЮАЕ.
23. Му охи 8 §Ців сазрісиз 8атшшг.
Каспійская соня-полчокъ.
Туземн. названіе (адерб.) мышоулъ.
Синонимика:
Муохиз дііз, Каббе, 8аи^еі1і. Таіузсѣ., р. 7.
»
* С ату нинъ, Обзоръ № 65, стр. 57.
Муохиз дііз сазрісиз, Сатунинъ, Извѣст. Кавк. Музея, т. II, стр. 54.

По Радде обыкновенна на низменности Ленкоранскаго уѣзда
и въ лѣсной области.
Я видѣлъ экземпляры этого животнаго, но обѣщанные мнѣ
ко мнѣ не попали; такъ же въ Кавказскомъ Музеѣ нѣтъ экземпля¬
ровъ

Радде.

Но на основаніи географическаго распространенія этого вида,
я думаю, что талышинская соня относится къ недавно описанному
мною подвиду Муохиз дііз сазрісиз.
Относительно

нахожденія

этой сони

въ прикуринскихъ са¬

дахъ, я свѣдѣній не имѣю.
24. Муохиз пПесіиІа рісіиз

Въаке.?

Соня лѣсная.
Туземн. названіе (адерб.) мышоулъ.
Синонимика:
Муохиз сігуаз, Каббе, 8аидеНі. Таіузсѣ., р. 7.
Муохиз сігуаз еі М. рісіиз, Радде и Сатунинъ,
77 и 78, стр. 65.
Муохиз рісіиз, Сатунинъ, Обзоръ, № 67, стр. 57.

Миз. Саисазіс.

Г. И. Радде пишетъ, что лѣсную соню ему часто приносили
въ Ленкорани, но въ коллекціяхъ Кавказскаго Музея экземпля¬
ровъ оттуда нѣтъ.
По моимъ наблюденіямъ эта соня весьма многочи¬
сленна и обыкновенна въ садахъ и лѣсахъ Ленко¬
ранскаго уѣзда и всюду въ прикуринскихъ садахъ. Къ сожа-
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лѣнію, экземпляровъ изъ Ленкорани не привезъ и я. Но я не ду¬
маю, чтобы талышинская лѣсная соня отличалась отъ представи¬
телей этого вида, живущихъ въ восточномъ Закавказьи.
Такъ какъ въ настоящее время я занятъ обработкою рус¬
скихъ представителей семейства Муохійае, то и откладываю де
появленія этой работы характеристику Закавказской лѣсной сони.

ГАМ. МІЖІОАЕ.
25. ОегЪШив саиеавісиз Веакбт.
Песчанка кавказская.
Синонимика:
Мегіопез саисазісиз,

Сатунинъ,

Обзоръ, № 71, стр. 57.

Матеріалъ:
3 экз. въ спирту. Алпаутскій постъ, Мугань, 1901. А. Завадскій. СоіГ

Мив. 2оо1. Мо8ци.
№ 84. Въ спирту. Елисаветполь, 1885.

Радде.

Міі8. Саиса8.

Кавказская песчанка распространена по всей Куро-Араксской
низменности, гдѣ найдена во многихъ мѣстахъ Елисаветпольской и Бакинской губерній.
На западъ я находилъ ее еще въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ
близъ селенія Карасахкалъ. А. М. Завадскій добылъ этотъ видъ
въ центрѣ Мугани около Алпаутскаго поста.
Норы этого животнаго, живущаго маленькими колоніями, я
находилъ тамъ, гдѣ среди совершенно пустынной степи, встрѣча¬
ются нѣсколько кустиковъ гребенщика (Татагіх), подъ корнями
котораго песчанки любятъ рыть свои глубокія, длинныя норы.
Чтобы раскопать ихъ нору, требовалась цѣлая земляная ра¬
бота.
На зиму эта песчанка не засыпаетъ.
Въ систематическомъ отношеніи видъ этотъ еще очень мало'
извѣстенъ. Въ моемъ «Обзорѣ» я слѣдовалъ точно классификаціи,
принятой въ каталогѣ Труссара (СаЫо^из таттаііит циат ѵіѵепілит Іат Гоззіііит аисіоге Теоиеззает). Глубокоуважаемый
авторъ этого грандіознаго и полезнѣйшаго произведенія причи¬
слилъ этотъ видъ къ роду Мегіопез, вѣроятно, на основаніи работъ
Брандта. Я намѣренъ, пока не обработаю монографически всѣхъ
русскихъ песчанокъ, называть ихъ всѣхъ СгегЪШиз, такъ какъ
раздѣленіе этого рода на болѣе мелкіе является пока чрезвычайно
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запутаннымъ и; подчасъ, мало обоснованнымъ. Такъ обѣ' наши
песчанки: СгеШІЫз саисазісиз и СгёгЫШз реігзібиз относятся раз¬
ными авторами къ разнымъ родамъ, а между тѣмъ онѣ предста¬
вляютъ весьма близкіе другъ къ другу виды.
Измѣренія нѣсколькихъ моихъ экземпляровъ слѣдующія:

^ СО г—“<я
Таблица измѣреній кавказской песчанки.
Мааззе ѵоп ОегЪШиз саисазісиз.

Отъ конца носа до основанія хвоста.— Ьап^е
ѵоп Пег ^зепзрііге Ъіз гиг 8с1пѵапглѵигге1 . .
Длина хвоста съ концевыми волосами.—Ъап^е
без 8с1ілѵапгез тіі беп ЕпбЪаагеп.
Длина волосъ на концѣ хвоста.—Ьеѣгіе Нааге
без Зсігѵѵапгез
.
Отъ конца носа до средины глаза.—Ьап^е ѵоп
Пег Казепзрііге ЪІ8 гиг Аи^ептііѣе.
Отъ конца носа до уха. Ьаіі^е ѵоп Пег №азепзрНге Ъіз гит ОЪг.
Высота уха отъ основанія наружнаго края.—
Оѣіѣбѣе ѵоп Пег Вазіз без Аиззепгапбез . . .
Длина стопы (безъ когтей).— Ьап^е без Ніпѣегіиззез (оііпе М^еі).. . . . .
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175

142

115

178

162

140

14

17

14

27,5

24

22

39

37

32

17

14

18

37

36

31

№ 84. Миз. Саис.
Елисаветполь.
Еіізаѵеіроі.
Основная длина.—Вазііагіап^е.
30
Теменная длина.—8с1іеіі;е11ап^е. ..
39
Скуловая ширина. -ДосІіВб^епЪгеіІе.22,5
Наименьшее разстояніе между глазницами.—(тегіп^зіе ІпіегогЪііаІЪгеИе.
7
Наибольшая ширина черепной коробки.— Ѳгбззіе Вгеііе бег
8сѣабе1карзе1.
18
Ширина носовыхъ костей спереди. —Вгеііе бег ^заііа ѵогп.
4
Длина ихъ.—Еагі^ё бег №аза1іа..
15
Длина лобнаго шва.—Тап^е бег ЕгопШпаМ
.
13
Длина теменного шва.— Ь3п@е бет Рагіеіаіпакѣ .......
в,5
Длина іЪгат. іпсізіѵа.—Ьап^е бег Еогат. іпсізіѵа.
7
Длина верхняго ряда коренныхъ зубовъ.— Ъап^е бег оѣегеп
ВаОкепгаЪпгеШе..
5
Отъ . задняго края алвеолы рѣзца до гіередняго края алвеолы
перваго коренного зуба.— Оіазіета.
11
Череп ъ.—8 с 1і а б е 1.
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Отъ задняго края алвеолы рѣзца до вырѣзки костнаго неба.—
Ѵот Ніпіеггашіе бег ВсЬпеШегаІтаІѵеоІе ЪІ8 гиг АинѣисМип^
<1ег ОіаитепЬеіпе. ..
Отъ задняго края іогат. іпсізіѵит <Піо.— Ѵот Ніпіеггаініе
Лез Іпсізіѵіогатеп—-(Шо.
Кондилярная длина нижгіей челюсти.—СбпйуІагШп^е <1е8 Бпіегкіеѣёгз . ..
......
Длина нижняго ряда коренныхъ зубовъ.— Ъап^е бег ипіегеп
ВаскепгаЬпгеіІіе.

18
9
21
5

Изъ сравненія этихъ измѣреній съ измѣреніями слѣдующаго
вида ясно видно, что черепныхъ отличій между ними почти не
существуетъ. Различія во внѣшнихъ признакахъ тоже довольно
слабы. Подробнѣе объ этомъ я надѣюсь скоро сказать въ подго¬
товляемой мною къ печати монографіи русскихъ представителей
подсемейства СгегЫШпае.
Слѣдуетъ однако замѣтить, что я не имѣлъ въ рукахъ пред¬
ставителей СгегЪШиз регзісиз изъ типичной мѣстности Персіи и
при опредѣленіи пользовался исключительно описаніемъ Блэнфорда
(ВьакіГОШ), Еазіегп Регзіа, II, р.). Оно совершенно подходитъ къ
кавказскимъ экземплярамъ, что однако не исключаетъ возможности
существованія такихъ признаковъ, которые не были упомянуты
Блэнфордомъ, а между тѣмъ могутъ служить для различія персид¬
скихъ и кавказскихъ песчанокъ этого вида.
26. ОегЪШиз регзісиз Вьаотовб.
Песчанка персидская.
Синониме к а:

0-егЬШиз регзісиз, Сатунинъ, Обзоръ, № 68, стр. 57.
Матеріалъ:
3 экз. Постъ Дыманскій, Ленкоранскій у. 1901 г. А. Завадскій. Соіі.
Ми8. 200І. МОЗЦІІ.

Въ Закавказьи впервые я нашелъ эту песчанку въ Ольтахъ.
Карсской области. Затѣмъ около Кяльвязскаго поста изъ
норы было вырыто три молодыхъ, которыхъ я провизорно отнесъ къ
этому виду. Старую самку къ сожалѣнію при откапываніи убили
и такъ повредили, что не сочли нужнымъ показывать мнѣ. Позд¬
нѣе А. М. Завадскій добылъ нѣсколько взрослыхъ экземпляровъ
около Дымайскаго поста и такимъ образомъ присутствіе
этого вида въ Талы шине к ихъ горахъ было доказано.
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Въ Кавказскомъ музеѣ имѣется еще экземпляръ этого вида
изъ Кульпъ; въ 1900 году я добылъ два экземпляра въ окрест¬
ностяхъ Арарата, а въ 1902 году значительное число экземпля¬
ровъ около поста Зарданесъ, недалеко отъ Ольтъ.
Изъ этого можно заключить, что область распространенія
этого вида, описаннаго изъ Персіи, идетъ изъ этой страны на сѣ¬
веръ у Каспійскаго побережья до Талышинскихъ горъ и далѣе на
сѣверо-западъ по Малоазійскому нагорью.
Существенныхъ различій между моими экземплярами и опи¬
саніемъ Блэнфорда (Ёазі Регзіа, 11, р. 79, 1876) я не нашелъ.
Измѣренія экземпляровъ добытыхъ на Талышинскихъ горахъ
около Дыманскаго поста, слѣдующія:

Таблица измѣреній персидской песчанки.
Мааззе ѵоп О-егЪШиз регзісиз.

Отъ конца носа до основанія хвоста.— Ѵоп йег
Казепзрііге Ъіз гиг 8склѵапг\ѵигге1.
Длина хвоста съ концевыми волосами.—Ьап^е йез
8сЬлѵапгез тіі Епйкаагеп.
Длина концевыхъ волосъ на хвостѣ.— Бап^е йег
ЕпйЬааге йез 8сЬчѵапгез
. .
.
Отъ конца морды до средины глаза.— Ѵоп йег
^зепзрііге Ъі8 гиг Аи^ептіНе..
Отъ конца морды до основанія наружнаго края
уха — Ѵоп йег Казепзрііге Ъіз гиг ОЪгЪазіз (аш
Аиззепгапйе ^етеззеп)
..
Высота уха отъ основанія наружнаго края уха.—
ОкгкбЪе ѵоп йег Вазіз йез Аиззепгапйез ....
Длина стопы (безъ когтей).— Бап^е йез НіпіегІиззез (оѣпе Ш^еі) ..

Ноетъ Дыманскій,
Талышъ.
Кг. Бепкогап,
Оутапзкі—Розіеп.
а.

Ъ.

с.

131

130

126

192

187

20

20

—

24

23

—

36

35

—

23

22,5

21,3

39

37

37

Черепъ.—8 скай еі.
Основная длина.—Вазііагіап^е.
Теменная длина.—8сЪеі1е11ап^е .
. . .
Скуловая ширина.—ЛосЪЪо^епЪгеіІе
....
Наименьшая ширина между глазницами.— Сгегт^зхе
ІпіегоЪіІаІЪгеіІе.
Наибольшая ширина черепной коробки. — Огбззіе
Вгеііе йег 8сЪайе1карзе1
.
...
Ширина носовыхъ костей спереди —Вгеііе йег Казаііа,
ѵогп ....
Длина ихъ.—Бап^е йегзеіѣеп.
Длина лобнаго шва.—Бапеге йег ЕгопіаІпаМ . ...
Длина теменного шва —Бап^е йег РагіеіаІпаМ . .
Длина Іогат. іпсізіѵа. —Бап^е йег Еогат. іпсізіѵа.

а.

с.

30
40
21

29,2
39
20,8

7,2

7

18,4

17,1

4
16,5 і
11,8
9
6

3,6
15
11,5
8,3
5,5
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Таблица измѣреній персидской песчанки.
Мааззе ѵоп СгегЫІІиз регзісиз.

Пост*ь Дыман<жій,
Таліышъ.
Кг. Б епкогап, Е)утапзкі—I^зіеп.
а.

с.

Длина верхняго ряда коренныхъ зубовъ.— Ьап^е бег
оЪегеп Васкепгаііпгеіііе..
6
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до передняго края
алвеолы коренного зуба.—Біазіета.
11
Отъ задняго края . алвеолы рѣзца до вырѣзки кост¬ :
' '1
наго неба. - Уот Ніпіеггапбе бег ЗсЪпеібегаІтаІѵеоІе
18,3
Ъіз 2т* АизЪисЫип^ бег ѲаитепЪеіпе.
Отъ задняго края ѣогат. іисізіѵит.— Уот Ніпіеггаибе без Іпсізіѵѣогатепз— бііо
.
10
Кондилярная длина нижней челюсти.— СопбуІагШще
20
без Бпіегкіеѣегз
.
.
Длина нижняго ряда коренныхъ зубовъ.— Ьап^е бег
6
шйёгеп Васкепгаітгеіке.

6
11
18
10,5
19
6

27. СхегЪіІІиз Ііиггіапае 6екб(ш.
Песчанка индійская.
Синонимика:
СгегЫІІиз Ііиггіапае, Радде, Миз. Саис. № 85, стр. 35.
Мегіопез Ііиггіапае Сатунинъ, Обзоръ, № 70, стр. 57.
Матеріалъ:
№ 85. въ спирту. ? II. 1893. Медвѣдевъ. Миз. Саисаз.
№ 86. >
»
Кульпы, 6. УН. 95. Лакатошъ. Миз. Саисаз.

Говоря объ этомъ видѣ, я опять долженъ повторить сказан¬
ное мною про СгегЫІІиз саисазісиз: именно, что систематика закав¬
казскихъ песчанокъ остается пока по бѣдности мѣстнаго и пол¬
ному . отсутствію сравнительнаго матеріала еще очень темною.
Двухъ песчанокъ, изъ которыхъ одна добыта на Мугани, а другая
около Кульпъ (Эриванской губ.), я отношу къ этому виду съ со¬
мнѣніемъ.
Въ краніологическомъ отношеніи мои экземпляры подходятъ
къ описанію Блэнфорда (Еазі. Регзіа, II, р. 69), что видно изъ ни¬
же прилагаемой таблицы, гдѣ приведены сравнительныя измѣре¬
нія одного кавказскаго и одного персидскаго экземпляра. Я взялъ
для этого экземпляръ изъ Кульпъ, а не съ Мугани, только потому,
что у послѣдняго черепъ сильно поврежденъ 39).
’9) Я всюду перевожу «іпсЬ» въ миллиметры съ точностью до 0,1 мил.

7
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Таблица измѣреній череповъ индійской песчанки.

Ф

ДіЧ Л
л
.«Ы

8с1іайе1таа88е ѵоп в-егЪШиз Ыггіапае
Ц чЯ

Общая длина черепа. Тоіаііап^е без 8сѣайе1з. . .
Скуловая ширина.—«]осЬЪо§;епЪгеіі;е
.
Ширина между глазницами.— ІпіегогЫіаІЪгеііе . . .
Длина носовыхъ костей.—Бап^е (Іег ^8а1іа ....
Кондилярная длина нижней челюсти. —Сопйуіагіап^е
<1е8 Бпѣегкіеѣегз ...

36
21
7,3
13,4

36
21
6,5
13

19,5

19,5

Что касается измѣреній тѣла, то на нихъ нельзя полагаться
и здѣсь могутъ быть значительныя различія, исключительно зави¬
сящія отъ метода измѣренія.
Вотъ измѣренія того же экземпляра изъ Кульпъ сравнитель¬
но съ меньшимъ экземпляромъ (<5) Блэнфорда.
•
Рч
О

Таблица измѣреній индійской песчанки.

.

а о я
л й О

■8

в

Кбгреппааззе ѵоп СгегЪШиз Ыггіапае.

Я &Й
Отъ конца носа до основанія хвоста,—Ѵоп йег №азепзрііге Ьіз гиг Зсілѵапгчѵиггеі.*.
Длина хвоста безъ волосъ —Бап^е йез 8ск\\гапгез (оЬпе
ЕпйІіааге)..
.
Длина концевыхъ волосъ на хвостѣ.—Бап^е йег Епйкааге йез 8с1гѵѵапгез.
.
Отъ конца носа до средины глаза—Ѵоп йег Казепзрііге Ъіз гиг Аи^ептііѣе ...
..
Отъ конца носа до основанія уха.—Бііо - Ьіз гиг ОЬгЪазіз
.
.
Высота уха отъ отверстія.—ОЬгѣбЬе ѵоп йег ОЬгбйР-

Длина задней ступни съ когтями — Бап^е йез Ніпѣегѣиззез (шіі Ш^еіп)..
Длиннѣйшія вибриссы.— Біе Іап^зѣеп ѴіЪгіззеп. . . .

133,3
131,6

125
I

17
і

Ц
139
11

_

22

!

33
,

12,2

20

34,3
55,8

35
45

Изъ этой таблицы ясно видно, что разница между измѣрені¬
ями Блэнфорда и моими гораздо больше тамъ, гдѣ измѣренія въ
значительной степени зависятъ отъ индивидуальныхъ особенно¬
стей изслѣдователя и свойственныхъ ему пріемовъ измѣренія, и
очень не велика тамъ, гдѣ существуетъ меньшій просторъ для
индивидуальныхъ измѣненій.
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28. Міі8 погмле§деи8 Екхьевіш.
Крыса сѣрая.
Туземное названіе: сычанъ (адерб.).
•<€ и н о н и м и к а:
Жив сіеситапиз,
108, стр. 38.
Жив сіеситапиз,

Каббе,

8йи^еіѣ. Таіузсѣ. р. 7; Миз. Саисазіс.

Сатунинъ,

Обзоръ, № 72, стр. 57*

.Матеріалъ:
№ 108, §' Въ спирту. Ленкорань,

V.

1897.

Сатунинъ.

Миз. Саисаз.

Въ описываемомъ пространствѣ сѣрая крыса обыкновенна въ
большихъ человѣческихъ поселеніяхъ, именно въ Сальянахъ
и Л е н к о р а н и.
29. Мив шизеиіиз Ьпш.
Мышь домовая.
Туземн. названіе: к я с а г а н ъ (адерб.).
С и н о ними к а:
Жив тивсиіив, Каббе, Ваи^еОі. Таіузсіі. р. 7; Миз. Саисаз. № 109,
рр. 38—39. Сатунинъ, Обзоръ,
7(э, стр. 58.
Матеріалъ:
№ 109, И, 3 экз. въ спирту. Зувандъ, 18. VI. 1897.
Саисаз.

Сатунинъ. Миз.

Въ
большомъ
количествѣ
встрѣчается
во
всѣхъ человѣческихъ поселеніяхъ большихъ и ма¬
лыхъ, а иногда и на поляхъ.
Замѣчаніе Г. И. Радде, что здѣшнія домашнія мыши часто
имѣютъ на спинѣ примѣсь желтаго цвѣта,—совершенно справед¬
ливо.
Я встрѣчалъ здѣсь также бѣлобрюхихъ мышей, которыхъ
счелъ было сперва за Мив Ьасігіапив Вьттн, но теперь считаю
ихъ лишь цвѣтнымъ варіететомъ обыкновенной мыши, какіе часто
встрѣчаются повсюду.
Одна изъ такихъ мышей (очень еще молодой
была принята Радде за Мив тіпиіив Раьь.

экземпляръ)
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30. Ми8 вуіѵаіісив агіапив Вбаиеокб.
Кавказская лѣсная мышь.
Синонимика:
Жив вуіѵаіісив, Мёиёткіёз, Саіаі. Каіз., рр. I еі 23; Каббе..
8аи^еіЬ. Таіузсіі., р. 8.
Жив вуіѵаіісив агіапив, Сатунинъ, Обзоръ, № 75, стр. 58.
Менетріе говоритъ, что лѣсная мышь довольно обыкновенна
въ Талышинскихъ горахъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ лѣса.
Радде, наоборотъ, говоритъ, что ее часто ловили въ Талы¬
шинскихъ лѣсахъ подъ буреломомъ. Экземпляровъ этого живот¬
наго въ Кавказскомъ музеѣ оттуда однако нѣтъ.
Я встрѣчалъ здѣсь эту мышь тоже въ безлѣсныхъ мѣ¬
стахъ, и не могу сказать, чтобы она попадалась здѣсь очень
часто. Это конечно можетъ зависитъ отъ скрытнаго образа жизни
этого животнаго.
Я называю здѣшнюю мышь Шив вуіѵаіісив агіапив, слѣдуя
Бареттъ-Гамильтону. См. его подробную статью о географическихъ
расахъ лѣсной мыши «Оп Ѳео^гарЫсаІ апб іпсііѵісіііаі Ѵагіаііоп
іп Мив вуіѵаіісив апб Яз АШез» іп Ргос. 2оо1. 8ос. Ьопб. 1900,
р. 387.

31. Сгісеіиіив рѣаеиз Рабъ.
Хомячекъ сѣрый.
Синонимика:
Сгісеіив агепагіив еі Сг. ркаеив, Миз. Саисазіс. I, р. 36 (1899).
Сгісеіиіив ркаеив, Сатунинъ, Обзоръ, № 86, стр. 59 (1903).
Матеріалъ:
10 экз. въ спирту. Постъ Кяльвязъ, V. 1898 и IV. 1899. Сатунинъ..
Соіі. Ватішш.
7 зкз. въ спирту и 1 шкура съ чер. III и IV. 1893 и 1897. Сальяны
Соіі. 8атішш.

Этотъ красивый маленькій хомячекъ широко распространенъ
по всему Кавказскому краю. Онъ нѣсколько измѣняется по окрас¬
кѣ, но въ краніологическомъ отношеніи я не могъ найти отличія
закавказскихъ экземпляровъ отъ южно-русскихъ и закаспійскихъ.
Въ описываемомъ нами пространствѣ онъ очень обы¬
кновененъ съ одной стороны на Мугани и другихъ су¬
хихъ мѣстахъ прикаспійской низменности, съ другой — въ
безлѣсной полосѣ горъ, напр. у поста Кяльвязъ.

187
Сѣрый хомячекъ встрѣчается у насъ повсюду и въ домахъ,
вмѣстѣ съ обыкновенными мышами, даже въ городахъ.
На волѣ онъ роетъ довольно глубокія для его роста норы, въ
глубинѣ которыхъ устраиваетъ изъ сухихъ травъ шаровидное гнѣз¬
до, а въ сосѣдней камерѣ, какъ и обыкновенный хомякъ, склады¬
ваетъ запасы, состоящіе изъ хлѣбныхъ зеренъ и сѣмянъ различ¬
ныхъ степныхъ травъ.
Всѣ эти запасы онъ переноситъ съ поля въ нору въ своихъ
защечныхъ мѣшкахъ, которые такъ набиваетъ, что съ трудомъ
идетъ. Застигнутаго въ такомъ положеніи легко поймать. Но днемъ
они показываются повидимому лишь въ видѣ исключенія: какъ
правило же—это строго ночное животное.
Кромѣ зеренъ, хомячекъ ѣстъ и траву, особенно весною, ког¬
да только что развивающаяся зелень полна соковъ. Небольшое ко¬
личество зелени онъ затаскиваетъ и въ свои норы, вѣроятно что¬
бы ѣсть тамъ на свободѣ въ безопасности, ибо враговъ у него
немало.
При вскрытіи беременныхъ самокъ, я находилъ въ нихъ по
четыре зародыша. Вѣроятно ихъ бываетъ и больше, такъ какъ
самки имѣютъ по 8 сосцовъ (4 пары).
Такъ какъ я надѣюсь посвятить систематикѣ русскихъ хомя¬
ковъ особую статью, то здѣсь ограничусь лишь немногими необ¬
ходимыми систематическими замѣчаніями.
Я опредѣлилъ всѣхъ кавказскихъ и закаспійскихъ предста¬
вителей рода СгісеШІиз, имѣющихся въ Кавказскомъ Музеѣ и зна¬
чащихся подъ №№ 92 и 93, какъ Сгісеіиіиз ркаеиз Раьь. Вѣроят¬
но вслѣдствіе того, что старые и новые этикеты были спутаны,
одни экземпляры остались при прежнемъ названіи Сг. агепагіиз,
а другіе получили названіе О. ркаеиз.
Я считаю О. агепагіиз просто цвѣтной разновидностью Сл.
рйаеаз, ибо въ строеніи черепа не только я, но и такой точный из¬
слѣдователь, какъ покойный проф. А. Нерпнгъ, никакой разницы
найти не могъ.
Сг. ассесіиіа Раьь. такъ же, безъ сомнѣнія, есть ничто иное,
какъ Сг. ркаеиз съ порванными ушами, что очень часто встрѣ¬
чается у этихъ злыхъ, драчливыхъ твореній. Послѣ Палласа, опи¬
савшаго Сг. ассесіиіа, никто его болѣе не видалъ, а изъ тѣхъ
мѣстъ, гдѣ указано его нахожденіе, получались лишь экземпляры
Сг. ркаеиз. Эверсманъ подъ именемъ Сгісеіиз рйаеиз описалъ
особый видъ, названный позднѣе С. Еѵеезмаші.
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Различія между Сг. ркаеиз и Сг. агепагіиз требуютъ
дальнѣйшихъ изслѣдованій.
Вотъ измѣренія экземпляра изъ
М а а в 8 е ѵоп СтісеЫІиз ркаеиз а п в К а 1 ѵ а 2.

еще?

Кяльвяза:

Отъ конца носа до основанія хвоста.—Уоп й. КазепзрКге
... 102 тт~
Длина хвоста съ волосами.—Ьап^е йез Всіпѵапгез тіі ЕпйІіаагеп.
32 »
Высота уха отъ основанія наружнаго края. - Оіігкбке ѵоп
йег ВазІ8 йез Аыззепгапйез.
16,5 »
Задняя ступня (безъ когтей).—НіпіеіТтізз (оіте Щцеі). . . 16 »
Череп ъ.—8 с Ь а й е 1.
Теменная длина.—8скеііеШт^е.30 >
Основная длина.—Вазііагіап^е.24 »■
Скуловая ширина,—йосМю^епЪгеііе .......... 16 >
Разстояніе между глазницами.—ІпіегогЪііаІЪгеКе.4,2 »
Наибольшая ширина черепной коробки.—Отгбззіе Вгеііе йег
8скайе1карзе1.12,4 ».
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зубовъ.—Ьап^е йег оѣегеп
ВаскепгаЪпгеіЬе.
4 »
Кондилярная длина нижней челюсти.— Сопйуіагіап^е йез
ІІіКегкіеіегв.16 »

Ьіз 2пг Всітапгтіггеі' .......

32. МевоегісеШз ЪгапсШ КЕНкша.
Закавказскій черноватый хомякъ.

Синонимика:
Мезосгісеіиз Ъгапсііі, Сатунинъ, Обзоръ, № 84, стр. 58.
Матеріалъ:
Экз въ спирту. Постъ Кялъвязъ, V. 1898, Сатунинъ, СоН. Ватішш-

Распространеніе этого хОхМячка, самаго маленькаго изъ груп¬
пы Мезосгісеіиз, довольно плохо еще выяснено.
Его распространеніе можно, пожалуй, характеризовать такъ:
полоса предгорій и не высокихъ горъ центральнаго и восточнаго
Закавказья отъ высоты 1500'.
Онъ найденъ мною около Тифлиса въ колоніи Александердорфъ (около 1500'); многочисленные экземпляры этого вида были
доставлены въ Кавказскій Музей изъ селенія Екатериненфельдъ,
Тифлисской губерніи; наконецъ, къ большому своему удивленію, я
добылъ безъ сомнѣнія этотъ же видъ около поста К я л ьвязъ на пограничномъ Тал ышинс комъ хребтѣ на.
высотѣ около 7000’. Онъ извѣстенъ также изъ Персіи.
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Этотъ хомякъ роетъ норы, весьма похожія на норы обыкно¬
веннаго хомяка, но менѣе сложныя, т. е. съ меньшимъ числомъ
ходовъ; послѣднихъ бываетъ обыкновенно два. Нора довольно глу¬
бока. Въ колоніи Александердорфѣ они устроили себѣ однажды
нору въ большой кучѣ навоза.
Въ Кяльвязѣ этотъ хомякъ жилъ около самаго поста, оче¬
видно вовсе не чуждаясь близкаго сосѣдства людей, и вырылъ себѣ
нору между кухней и помѣщеніемъ командира.
О систематикѣ кавказскихъ хомяковъ рода Мезосгісеідіз я
подробно уже писалъ въ вышецитироваяной статьѣ и въ 2оо1о§.
Апгеі^. 1900, р. 301.
33. Міегоіив зосіаііз Раьь.
Полевка общественная.
С и н о н и м п к а:
Агѵісоіа агѵаііз, Радде, Ваи^еііі. Таіузсіі. р. 8.
МісгоЫз зосіаііз, Сатунинъ, Обзоръ, № 96, стр. 59.
Матеріалъ:
1
5

экз. попорч. изъ
экз

въ спирту.

желудка луня (Сігсиз). У. 1894. Сальяны Соіі. 8Атішш.
Мугань, 1893. Соіі. 8атішш.

Общественная полевка широко распространена въ
низменности восточнаго Закавказья, но нигдѣ не до¬
стигаетъ въ вертикальномъ направленіи 3000', почему я и считаю
показаніе Менетріе о нахожденіи этой полевки на Талышинскихъ
горахъ, относящимся къ слѣдующему виду.
Наоборотъ, какъ я замѣтилъ уже въ общемъ обзорѣ грызу¬
новъ, МісгоЫз агѵаііз въ Закавказья нигдѣ не встрѣчается на
низменности, почему я и отношу показаніе Радде, о нахожденіи
въ сѣверной части уѣзда МісгоЫз агѵаііз, къ МісгоЫз зосіаііз, что
и было подтверждено фактически, доставленіемъ изъ «этой мѣстно¬
сти экземпляровъ именно этого вида.
МісгоЫз зосіаііз по справедливости получила свое названіе
«общественной полевки», такъ какъ никогда не живетъ въ оди¬
ночку, а всегда обществами и при томъ часто очень большими.
Періодически размножаясь въ громадномъ количествѣ, полевка
эта составляетъ истинный бичъ закавказскаго земледѣлія.
Норы и ходы общественной полевки расположены очень не
глубоко, не глубже х/4 аршина отъ поверхности земли и состоятъ
изъ цѣлой системы ходовъ, расположенныхъ по большей части
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еще менѣе глубоко, и центральной камеры въ которой грубо устрое¬
но шарообразное гнѣздо изъ соломы и сухой травы. Кромѣ этого
гнѣзда, гдѣ обыкновенно происходитъ выводъ молодыхъ, бываютъ
еще и камеры для запасовъ въ видѣ различныхъ зеренъ. При
дождливой перемѣнчивой погодѣ эти запасы часто подмокаютъ и
портятся, и иногда полевки начинаютъ голодать и не брезгаютъ
даже такой пищей, какъ сухой навозъ.
Развивающіяся между ними эпидеміи иногда цѣликомъ ис¬
требляютъ ихъ въ данной мѣстности и тамъ, гдѣ вся почва была
сплошь изрыта ихъ норами до того, что представляла нѣчто вродѣ
гигантскихъ пчелиныхъ сотъ, черезъ годъ можно не найти, не
смотря на всѣ старанія, ни одного экземпляра.
Въ одной беременной самкѣ этого вида я нашелъ 4 зароды¬
ша. Въ систематическомъ отношеніи я имѣлъ случай говорить объ
этомъ видѣ въ моемъ сочиненіи «Млекопитающія степей сѣверовосточнаго Кавказа» на стр. 47 и слѣд. (Извѣст. Кавк. Музея,
т. I. вып. 4).
34. Місгоіиз тузіасіпиз бе Гіыррі.
Синонимика.
Агѵісоіа зосіаііз, Мёхётеіёз, Саі. Каіз. рр. I еі 23.
>
»
Каббе, 8ап^еі1і. Таіузсіі., р. 8.
Місгоіиз тузіасіпиз, С ату н инъ, Обзоръ, № 95, стр. 59.
Матеріалъ-.

Л«99, ш. 1 экз. въ спирту. Лирикъ, 18. У. 1897. Сатунинъ. Соіі. Міі8. Саис.
» 6
экз. с5'иѴ > Постъ Кяльвязъ,У. 1898. Сатунинъ.Соіі. 8атіШШ.

Говоря въ предыдущей статьѣ о Місгоіиз зосіаііз, я привелъ
уже соображенія, по которымъ полевка, водящаяся въ Талышинскихъ горахъ, уже а ргіогі не можетъ быть отнесена къ этому виду.
Радде говоритъ объ этомъ видѣ лишь слѣдующее.
«Агѵісоіа зосіаііз Раьь. УѴігб зісЬ чѵоЫ аів ібепіізсіі шіѣ Л.
тузіасіпиз бе Гіыррі епуеізеп. Уег§1. Віашеокб, 8. 61—63. У он
Мёхётеіёз іш ОеЬігце ѣапіщ §'еГапс1еп».
Радде совершенно не понялъ здѣсь словъ Блэнфорда. По¬
слѣдній конечно и не думалъ, что такіе разные виды, какъ Мі¬
сгоіиз зосіаііз Раььази и Місгоіиз тузіасіпиз бе Гіыррі могутъ
оказаться тожественными. Въ указанномъ Радде мѣстѣ своего из¬
вѣстнаго сочиненія: Еазіегп Регзіа, 2оо1о§у, р. 63, Блэнфордъ гово¬
ритъ слѣдующее: «Гог іѵапі оі зресітепз I саппоі сіеаг ир іЬе
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ассоипі о Г Діезё ѵоіез, 40) Ш I зизресг Діаі сіе Ріырррі’з А. тузіаеіпиз, Мехеткіез' А. зосіаііз, ап(1 8. С. Ѳмеьш’з Мт шісгигиз аге
Ше зате апітаі, а зтаіі ѵоіе іпѣаЪШщ* Діе ЕІЬигг аі сопзібегаЪіе еіеѵайопз, апсі Йіаі Раььаз' Миз ог Муосіез зосіаііз із апоШег
зітііаг ѵоіе, Ъиі сіізіпщшзііесі Ъу ііз \ѵЫ1е іаіі, іоипсі оп Ше зйоге о Г Діе Сазріап».
Отсюда ясно, 1) что Блэнфордъ говорилъ объ идентичности
съ М. тузіасіпиз сіе БТыррі не М. зосіаііз Далласа, а той полевки,
которую подъ этимъ именемъ приводилъ Менетріе, и 2) что
въ противоположность М. тузіасіпиз, обитательницѣ высокогорья,
онъ считаетъ совершенно особымъ видомъ М. зосіаііз. обитающую
прикаспійскую низменность.
Эта полевка по нѣкоторымъ признакамъ стоитъ ближе къ
Місгоіиз агѵаііз Раьь., чѣмъ къ Місгоіиз зосіаііз Раьь. Такъ она
имѣетъ на заднихъ подошвахъ не по 5 мозолей, какъ М. зосіаііз, а
по 6, какъ Ж. агѵаііз.
Я нашелъ эту полевку около селенія Лирикъ и око¬
ло Кяльвязскаго поста.
Она роетъ здѣсь неглубокія норы, небольшими обществами.
Вотъ измѣренія одного экземпляра, добытаго у Кяльвяза (9).
шш.
Отъ конца морды до основанія хвоста.100
Длина хвоста съ концевыми волосами.36
Длина концевыхъ волосъ на хвостѣ.4,8
Отъ конца морды до средины глаза.
.15
»
»
>
» наружнаго основанія уха .......
24
Высота уха отъ основанія наружнаго края до вершины .... 15
Длина задней ступни (безъ когтей).
.... 16

Сравнительное описаніе упоминаемыхъ здѣсь видовъ я на¬
дѣюсь дать въ подготовляемой уже мною работѣ «Полевки Кав¬
каза» .
? Міегоѣив ёгиепШѳгі

Данеокб ет Аьзток.

Синоними к а:

Місгоіиз диепіігегі,

Сатуніінъ,

Обзоръ, № 98, стр. 60.

Такимъ образомъ было опредѣлено въ 1892 году нѣсколько
полевокъ, присланныхъ изъ восточнаго Закавказья въ Зоологи¬
ческій Музей И мп. Московскаго Университета.
40) Т. е. Місгоіиз зосіаііз Раьь.
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Такъ какъ точное мѣстонахожденіе этихъ экземпляровъ мнѣ
неизвѣстно и провѣрить это наблюденіе я теперь не могу, то и
привожу этотъ видъ со знакомъ вопроса и безъ номера.
Возможно, что здѣсь

произошло

смѣшеніе съ Місгоіиз зо-

сіаііз.
35. ЕПоЪіиз Іиіезеепв

Тномай.

Слѣпушонка горная.
Синонимы к а:

ЕІІоЫиз Іиіезсепз Сатунинъ, Дневникъ Зоолог. Отд. Ими. Общ.
Люб. Естествозн. и про'ч.. т. II, № 9 — 1С, стр. 1 (1899)
ЕІІоЫиз Іиіезсепз, Мив. Саисаз. I, р. 38 (1899;.
ЕІІоЫиз Іиіезсепз, Сатунинъ, Обзоръ, № 100, стр. 60 (1903).
Матеріалъ:
№ 1061: 3 экз.
Мдз. Саисаз.

въ

спирту. Постъ Кяльвязъ, 30.

V*.

1898,

Сатунинъ,

Два первыхъ экземпляра горной слѣпушонки я добылъ при
содѣйствіи ротмистра пограничной стражи Я. Я. Крживоблоцкаго
30. У. 98 около поста Кяльвязъ, на высотѣ около 7000'.
Позднѣе я получилъ при посредствѣ того же лица большое количество
этихъ грызуновъ изъ той же мѣстности. Другого мѣстонахожденія
ихъ въ предѣлахъ Кавказа мнѣ неизвѣстно.
Мѣстность около Кяльвяза представляетъ высокогорную степь
съ многочисленными выходами скалъ.
Слѣпушонки выбираютъ для своего мѣстожительства болѣе ров¬
ныя луговины и роютъ здѣсь подъ землею длинные, но не глубокіе
ходы, представляющіе длинную извилистую линію съ многочислен¬
ными короткими отнорками въ стороны. Послѣдніе этотъ грызунъ,
вѣроятно, роетъ въ поискахъ за пищею, которая состоитъ изъ раз¬
личнаго рода кореньевъ. Снаружи направленіе хода обозначается
многочисленными небольшими кучками земли, выброшенными гры¬
зуномъ при прокладываніи хода.
Обыкновенно ходы одного гнѣзда (одной пары?) занимаютъ
пространство около трехъ саженей въ діаметрѣ, но однажды слу¬
чилось разрыть одну нору на протяженіи пяти саженей, прежде
чѣмъ было найдено, наконецъ, гнѣздо. Ходы идутъ подъ землею на
глубинѣ всего лишь вершковъ двухъ отъ поверхности, но гнѣздо
находится на глубинѣ около х/2 аршина. Гнѣзда назначенныя для
вывода молодыхъ, находятся гораздо глубже, аршина на I1/, подъ
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поверхностью земли. Въ сторонѣ отъ гнѣзда, иногда на значитель¬
номъ разстояніи, находятся камеры-кладовыя. Это шарообразныя
камеры въ г/4 аршина діаметромъ, наполненныя сложенными про
запасъ кореньями и другими запасами, всегда однородными. Въ
одной такой камерѣ были найдены длинные коренья, въ другой
какіе то орѣхи, которыхъ было фунта три.
Въ норѣ разрытой 16. XII. 98, было найдено нѣсколько мел¬
кихъ головокъ луку, хотя отъ огорода до норы было не менѣе 100
саженей. Внутренности пойманнаго здѣсь экземпляра сильно пах¬
ли лукомъ.
Само гнѣздо, устраивается изъ сухой травы и листьевъ.
Очевидно слѣпушонка обладаетъ хорошими копательными спо¬
собностями, такъ какъ иногда норы вырыты въ черноземно-гли¬
нистомъ грунтѣ столь твердомъ, что при раскапываніи все время
приходится дѣйствовать киркой.
Въ мартѣ 1Ь99 года, между постами Кяльвязъ и Гядюкъ, изъ
одной норы было выкопано три молодыхъ, возрастомъ, вѣроятно, не
болѣе недѣли. Я не могу сказать сколько именно дѣтенышей ме¬
четъ слѣпушонка и представляютъ ли эти три штуки полный по¬
метъ. такъ какъ при раскапываніи, когда мы уже приближались
къ гнѣзду, старыя уносили молодыхъ въ боковые ходы, гдѣ нѣко¬
торыя изъ нихъ и могли остаться незамѣченными.
На зиму слѣпушонки повидимому не засыпаютъ. Я. Я. Крживоблодкій наблюдалъ, что онѣ продолжали рыть и выбрасывать куч¬
ки земли и при морозѣ въ—5°. Снѣгу тогда еще не было.

Измѣренія горной слѣпушонки изъ Кяльвяза.
Мааззе ѵоп ЕІІоЫиз Іиіезсепз апз Каіѵаг.

Длина отъ конца носа до основанія хвоста.—Ъап^е
ѵоп Дег 8сЪпаигепзрИ2е Ъіз гиг 8сЪлѵап2тігге1 . .
Длина хвоста съ концевыми волосами.— 8сѣ\ѵапгІап^е тіѣ Деп ЕпДЪаагеп.
Длина волосъ на концѣ хвоста.— Ьеіяіе Нааге Дез
Зсіпхапгез.
Отъ конца носа до средины глаза.— Ѵоп Д. 8с1шаиг'епзріГге Ъіз гиг МИДе Дез Аи^ез.
Отъ конца носа до уха.— Ѵоп Д. 8с1іпаи2еп8рВ2е
Ъіз гиг ОЪгЪазіз.
Длина стопы безъ когтей — Ьап^е Дез НіпіегДиззез
(оѣпе Кгаііеп).

СоБ.
8атішш.

№ 1061.

іпт.

тт.

106

102

20

21

10

10

15

15

28

27

23,3

22,5-
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Измѣренія горной слѣпушонки изъ Кяльвяза.
Маавве ѵоп ЕІІоЫиз Іиіезсепз айв Каіѵаг.

Теменная длина —8сЪеі1е11аіщ’е.
...
Основная длина. —Вавііагіап^е.
Наибольшая ширина между скуловыми дугами.—
Стоввіе ЛоскЬо^епЪгеіѣе.. . . .
Наименьшее разстояніе между глазницами. — Оегіп^віе ІпіегогЪіІаІЪгеііе
.
Длина носовыхъ костей,—Ьап^е йег КавепЪеіпе. .
Наибольшая ширина носовыхъ костей напереди,—
Огбввѣе Вгеііе йег КавепЪеіпе, ѵогп.
. .
Длина верхняго зубнаго ряда.— Ьап^е йег оЪегеп
Ваекепгаішгеіііе ..
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до передняго края,
алвеолы перваго коренного зуба. - Уот Ыпѣегеп Капйе,
йег оЪегеп 8с1теійега1та1ѵео1е Ъів 2шп Уогйеггапйе
йег егвѣеп ВаскепгаЪпаІѵеоІе ....*..
Кондилярная длина нижней челюсти. — Сопйуіагіап^е
йев ІТпІегкіеѣегв.!
Отъ задняго края алвеолы нижнихъ рѣзцовъ до мы¬
щелка.— Уот Іііпіегеп Капйе йег шііегеп 8сЬпеійегаѣпаіѵеоіе Ъів гит Сопйуіив . .
.
Длина нижняго зубного ряда.—Ьап^е йег ипіегеп
ВаскепгакпгеШе..

А1аеѣа§га лѵііііатзі

тт.

тт.

№ 1061, а

Череп ъ.—8 с к а й е 1.

36.

СоИ.
№ 1061.
8АТІШШ.

29
27,5

;

28,5
28

23

21,6

6
10,5

6

4,5

4

7

6,7

11,5

12

23

22

10

10

8

,

7,3

Тномаз.

Горный тушканчикъ.
Синонимика:
Аіасіада гѵШіатзі, Сатунинъ, Дневникъ Зоол. Отд. Имп. Общ. Лю¬
бит. Естеств. и проч., т. II, № 9—10, стр. 1 (1899).
Аіасіада тіііатзі, Сатунинъ, Обзоръ, № 109, стр. 61 (1903).
Матеріалъ:
№ 2 экз.
> 8 »

Постъ Кяльвязъ, У. 1898, Сатунинъ. СоИ. 8атіШШ.
III. 1899. Сатунинъ. СоИ. 8аттшш.

Первый экземпляръ этого тушканчика въ этой мѣстности я
добылъ въ персидскихъ предѣлахъ не далеко отъ нашей границы,
на пути изъ г. Ардабиля на постъ Кяльвязъ. Позд¬
нѣе въ окрестностяхъ Кяльвязскаго поста было до¬
быто значительное количество экземпляровъ этого вида.
Кромѣ Талышинскихъ горъ, гдѣ горный тушканчикъ живетъ
на высотѣ около 7000', я нашелъ его еще въ слѣдующихъ мѣст¬
ностяхъ: въ Эриванской губ. около Кульпъ и на Араратѣ отъ
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8000’ до 11000', и въ Карсской области, на Карсскомъ плато,
близъ селенія Дигоръ.
Въ іюлѣ 1905 года онъ былъ найденъ экспедиціей директора
Кавказскаго Музея А. Н. Казнакова и на восточномъ берегу озе¬
ра Гокча въ мѣстности Гилли.
Талышинскіе экземпляры очень хорошо подходятъ подъ опи
саніе Томаса 41).
Измѣренія ихъ слѣдующія:

Таблица измѣреній горнаго тушканчика.
Мааззе ѵоп Аіасіада тіііатзі.

Отъ средины носа до основанія хвоста (анальнаго 1
отверстія). — Ьаіще ѵоп йег Хазепзрііге Ъіз гиг
8с1гѵѵапгѵшгге1.... 1
Длина хвоста съ волосами.—Бап^е йез 8с1ічѵапгез іпіі йеп Епйкаагеп .
. .
.
...
Длина волосъ на концѣ хвоста. - Ьап^е йег ЕпйЪааге йез Зскчѵапгез . .
. .
....
Высота уха отъ основанія наружнаго края до вер¬
шины. ОЪгЪбЪе ѵоп йег Вазіз йез Аиззепгапйез. .
Тоже отъ темени—БНо ѵош 8скеіѣе1.
Длина стопы.— Ьап^е йез Ніпіегѣиззез (оЪпе
Ха^еі)..

Талышинскія
горы.
ТаІузсЬ.

й §
^
03 .
оь. м
<1
" . ё
&
І»
О
щ о 2
й ^ К
« 8Ен

4

6

141

134

124

203 !

227

215

16

18

46

50
45

48
46

65

67

68

27,2
—
23,8

27
32,3
22,6

9

9,2

—

4,8
13 1

5
13,3

—

18

18,5

—

18,3

20,3

_

10,8

—

6,5
3,3

6,5
4

—

5,/

6,8

—

Черепъ —8 с 1і а й е 1.
Основная длина. —Вазііагіап^е.
Теменная длина. - 8сЬеі1е11ап^е.
Скуловая ширина. —ДосЪЪо^епЪгеіІе.
Наименьшая ширина между орбитами. - (тегіп^зіе
ІпІегогЪНаІЪгеііе .
.
.
Ширина носовыхъ костей впереди.— Вгеііе йег
Хазаііа ѵогп..
Длина ихъ.—Ьап^е йегзеІЬеп.
Наибольшая ширина черепной коробки.— бггбззіе
Вгеііе йег 8сЪайе1карзе1 . .
.
Длина костнаго неба (отъ алвеолы рѣзца до выемки
костнаго неба).—Ѵоп йег АизЪисМип^ йег СгашпепЪеіпе Ъіз гит Ніпіеггапй йег 8сітеійегаЪпа1ѵео1е.
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до передняго
края алвеолы перваго коренного зуба.—Біазіета . .
Длина Іогат. раіаііпит.— Ъап^е йез Еог. раІаііпит..
Ширина его.—Вгеііе йеззеІЪеп ....**.
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зубовъ.— Ъап^е
йег оЪегеп ВаскепгаЪпгеШе (ехсіизіѵе. рт.) . . .

10,5

■I

_
—

—

—

—.

41) ОшэшеіЛ) Тномаз, Апп. Ма^. Каѣ. Нізіогу (6), ѵоі. XX р. 309 (1897).
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37. Аіасіада еіаіег саисазіеа Кенешо.
Закавказскій тушканчикъ.
Туземн. назв.: арабъ-довшанъ (адерб.).
Синонимика:
Оіриз зр.? (чѵаіігзсііеіпіісіі уасиіиз), Каббе, 8аи^е11і. ТаІузсЪ. р. 8.
Аіасіада еіаіег, Каббе, Миз. Саиса8., № 124, а, стр. 41.
А. еіаіег саисазісиз, Сатунинъ, Обзоръ № 110, стр. 61.
Матеріалъ:
№ 124,а. 2 экз. въ спирту. Мугань, 1895, Сатунинъ. Миз. Саисаз.
15 экз. » шк. Сальяны, III. 1895. Сатунинъ СоП. 8атхшш.

Этотъ тушканчикъ очень обыкновененъ во всей
М у г а н с к о й степи, и, вѣроятно, во всей Куро-Араксской низ¬
менности. По крайней мѣрѣ я встрѣтилъ его въ Елисаветцольскомъ
уѣздѣ на Курѣ. Вѣроятно этотъ же видъ живетъ и въ сѣверныхъ
окрестностяхъ Ленкорани, но мнѣ не удалось добыть водящагося
тамъ тушканчика.
Въ большомъ количествѣ я встрѣтилъ этотъ видъ около
Вальянъ. Въ 1895 году я добылъ здѣсь первые экземпляры (18.III
ст. ст.). Въ томъ же году, около селенія Варвара, Елисаветпольск. у.
5. У., я добылъ молодыхъ, которые еще не могли ходить.
Покойный проф. А. Нерингъ отличилъ закавказскихъ пред¬
ставителей Аіасіада еіаіег Ілснт., отъ восточно-русскихъ, какъ осо¬
бый подвидъ 42)
Измѣренія Сальянскихъ экземпляровъ слѣдующія:

Таблица измѣреній закавказскаго тушканчика.
Мааззе ѵоп Аіасіада еіаіег саисазіса.

Отъ конца носа до анальнаго отверстія.—Ъап^е
топ йег Казепзрііге Ъіз гиг АпаІбЙпип^ ...
Длина хвоста съ волосами.—Ьап§’е йез 8с1гѵѵапяез тіі Епйѣаагеп.
Длина волосъ на концѣ хвоста.—Ьап^е йег ЕпйЬааге йез 8с1і\ѵап2ез.
Высота уха отъ основанія наружнаго края ушной
щели до вершины.—Ойгйбйе ѵоп йег Вазіз йег 8ра11е
Длина стопы.— Ьап^е йез Ніпіегіііззез (оѣпе
Ка^еі).

Сальяны.
СоП. К. А. 8а1ипіп.
8а1іапу.
Й.

е.

і.

120

100

92

175

174

176

10

13

12,5

30

30

30

56,5

55

54,5
1

40 Кенкш(і,.8. Вег. Каѣигі7. Вегі. 1900, р. 65.
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Таблица измѣреній закавказскаго тушканчика.
Мааззе ѵоп Аіасіада еіаіег саисазіса.

Сальяны.
Соіі. К. А. 8абипіп.
8аЦапу.
к.

ё*

Ч е р е п ъ —8 с 1і а б е 1.
Основная длина.—Вазііагіапде ..
Теменная длина. - 8с1іеіІе11ап^е . ..
Скуловая ширина. —боскЪо^епЪгеііе.
Наименьшая ширина между орбитами.— Ѳ-егіп^«1е ІпіегогЪііаІЬгеісе..
Ширина носовыхъ костей впереди.— Вгеііе бег
Хазаііа ѵогп.
Длина ихъ. Ьап§е (ІегзеІЪеп.
Наибольшая ширина черепной коробки,— (хгбззбе
Вгейе бег 8с1іабе1карзе1.
Отъ алвеолы рѣзца до вырѣзки костнаго неба.—
Уоп сіег АизЪисІііип^ бег йаитепЪеіпе Ьіз гит
Ніпіеггапб бег 8с1шеібе2а1та1ѵео1е.
...
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до передняго
края алвеолы перваго коренного зуба. -Біазіета . .
Длина богат. іпсізіѵа.—Ьап^’е бег Еог. іпсізіѵа.
Общая ширина ихъ,— Огезаттіе Вгеіѣе бегзеІЪеп .
. ... .
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зубовъ,— Ъап§е
бег оЪегеп ВаскепгакпгеШе ісит. рт.) ...
Отъ задняго края богат. іпсізіѵит до выемки
костнаго неба,-Уот Ніпбеггапбе без Богат, іпсізіѵит Ъіз гиг АизЪисІібип^ бег СіаитепЪеіпе. . . .
Разстояніе отъ задняго края богат. іпсізіѵит до
передняго края богат. раіабіпит.— Епѣбегпип& ѵот
Ніпбеггапбе без Еогат. іпсізіѵит Ъіз гит Ѵогбеггапб без Еогат. раіабіпит.
Кондилярная длина нижней челюсти.— СопбуіагІап^е без Ипбегкіебегз..
Длина ряда нижнихъ коренныхъ зубовъ.— Бап^е
бег ипбегеп ВаскепгакпгеШе.

23,3
28,8
21

22,5
28,2
21,8

9

22,8
28,1
21
9

4
10

3,8
10

16,1

16

16

16

8

8
4,3

5,2

5,1

5,2

7

7

8

4
10
16 і
15,5
8,5
4,6

—

3

2,5

3
16

17

16

5,6

5

5,3

•

38.

Нузѣгіх І1ІГ8и4ІГ084ГІ8 ВВАЯБТ.

Каспійскій дикобразъ.
€и

н о н

и

м п к а:

Нузігіх сгізіаіа, Ваббе, 8аи^ейі. Таіу зек. р. 9 (1886).
Нузігіх Ыгзиіігозігіз, Ваббе, Уегкапбі. (і. СгезеПзсЪ. і. Егбкипбе 2іі ВегПп. 1895, Ней. 3, р. 24 (8ераг.).
Нузігіх Іеисига, 8АТІШШ, 2оо1. бакгЪ., 8узіет. IX, р. 308 (1896);
<

Сатунинъ, Замѣтка о дикобразѣ, въ «Кавк. Вѣсти, прак¬
тическаго садоводства» №№ 30-31, стр. 13 (1900); Іб. Обзоръ,
№ 112,’стр. 61 (1903).
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Матеріалъ:
Л6 126. Черепъ. Ленкорань, XII. 1894.
>
а.
» (5. ПІах-агачъ, 1870
>
Ъ.
>
»
»
»
Чучело. Ленкорань, У. 1867.
»

й.

>

»

>>

Радде.

>
>
>

Міі8. Саисав.
»
>
»
>
»
>

>>

»

2 экз. Кумбаши. 1898. Соіі. 8атішш.
4 >
сел. Ведь, близъ Ленкорани, 1899. Соіі. 8атішш.

Въ предѣлахъ Кавказскаго края дикобразъ встрѣчается
только въ лѣсной части Ленкоранскаго уѣзд!а. Са¬
мый сѣверный пунктъ, въ которомъ я наблюдалъ его здѣсь—ок¬
рестности сел. Пришиба; далѣе къ сѣверу уже нѣтъ подходящихъ
для его жизни густыхъ кустарниковыхъ зарослей, такъ какъ кав¬
казскіе дикобразы, въ противоположность своимъ Закаспійскимъ
собратьямъ, никогда не встрѣчаются въ лишенной растительности
степи, а наоборотъ, для своего мѣстопребыванія выбираютъ густозаросшія мѣстности.
Излюбленнымъ мѣстопребываніемъ дикобраза, сколько я могъ
замѣтить, являются непролазныя заросли ежевики (ЕиЪиз агтепіасиз?), 8тіІах ехсеіза, шишекъ (Мезрііиз дегтапісиз), дикой гру¬
ши (Ругиз соттипіз), иногда еще держи-дерева (Раіітиз аизігаііз)
и камыша, которыя правда представляютъ чрезвычайно удобное
мѣстопребываніе и не для одного только дикобраза, но, какъ было
уже упомянуто выше, и для Камышевыхъ котовъ, шакаловъ и пр.
Но часто онъ встрѣчается и въ высокомъ лѣсу, выбирая
здѣсь только мѣста съ густымъ подсѣдохмъ и избѣгая чистыхъ на¬
сажденій.
Почти всѣ видѣнныя мною норы находились недалеко отъ
зарослей травянистой бузины (ЕашЬисиз еЪиѣз) и папоротника-ор¬
ляка (Ріегіз ауиіііпа), корни которыхъ составляютъ повидимому
основу его пищи. О близости мѣстопребыванія дикобраза всегда
можно было безошибочно судить по слѣдамъ ихъ дѣятельности въ
видѣ выкопанныхъ стеблей этихъ растеній, у которыхъ затѣмъ
были отгрызаны корни.
Въ вертикальномъ направленіи дикобразъ свойственъ нижне¬
му поясу лѣса, но мнѣ извѣстенъ одинъ случай нахожденія дико¬
браза даже въ альпійскомъ поясѣ, слѣдовательно нужно думать,
что изрѣдка онъ встрѣчается и въ верхнемъ поясѣ лѣса; вѣроят¬
но онъ заходитъ туда въ поискахъ за пищею.
Для устройства своего жилища дикобразъ всегда выбираетъ
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болѣе возвышенное мѣсто, которое не могла бы залить вода при
частыхъ и обильныхъ дождяхъ этого края.
Норы онъ роетъ самъ или, по словамъ здѣшнихъ охотни¬
ковъ даже чаще, занимаетъ готовыя барсучьи. Иногда дикобразъ
даже живетъ ъмѣстѣ съ прежнемъ владѣльцемъ норы, барсукомъ, въ
одной норѣ, но разумѣется въ разныхъ ея отдѣленіяхъ.
Вообще нужно замѣтить, что здѣшнія большія норы содер¬
жатъ иногда весьма смѣшанное населеніе. Такъ мои знакомый
охотникъ-промышленникъ изъ селенія Велъ (9 верстъ къ югу отъ
Ленкорани) поймалъ въ короткое время въ поставленный въ но¬
рѣ капканъ трехъ Камышевыхъ котовъ, а послѣ нихъ дико¬
браза.
Къ сѣверу отъ Ленкорани въ густыхъ вышеописанныхъ за¬
росляхъ мы выкопали однажды съ ротмистромъ Я. Я. Крживоблоцкимъ изъ одной норы дикобраза и трехъ барсуковъ.
Нора устраиваемая дикобразомъ идетъ въ горизонтальномъ
направленіи аршина 3 и болѣе, но въ вертикальномъ обыкновен¬
но бываетъ не глубже одного аршина. Таковы были норы въ мел¬
кихъ заросляхъ къ сѣверу отъ Ленкорани. Ходъ обыкновенно
шелъ между корнями кустарниковъ, что очень затрудняло раска¬
пываніе, а выходное отверстіе былъ искусно скрыто нависшими
надъ нимъ вѣтвями ежевики или другого растенія.
Нѣкоторыя изъ норъ, раскопанныхъ мною около селенія Вель,
были значительно глубже, но онѣ начинались не съ ровной по¬
верхности земли, а обыкновенно въ склонахъ оврага или рытвины.
Входъ всегда замаскированъ свѣшивающимися растеніями и
только однажды я видѣлъ большую и очень старую нору, громад¬
ное полукруглое отверстіе которой было совершенно открыто.
Самый ходъ имѣетъ въ разрѣзѣ полукруглую форму: съ плос¬
кимъ дномъ и полукруглымъ потолкомъ. Онъ идетъ внизъ обыкно¬
венно подъ небольшимъ уклономъ, дѣлаетъ поворотъ и оканчи¬
вается большою камерой, имѣющей также неправильную полуінарѳвйдную форму.
Болѣе старыя жилища имѣютъ нѣсколько ходовъ. Я раска¬
пывалъ и такія, но не могъ себѣ выяснить, выкопаны ли они са¬
мостоятельно дикобразомъ, или до него тутъ работалъ и барсукъ.
Въ лѣсу я находилъ норы обыкновенно среди зарослей па¬
поротника, алычи, самшита (Вихиз зетрегѵігепз) шишекъ (МезріІиз дегтатсиз) и др. болѣе крупныхъ деревьевъ. По большей части
8

надъ входомъ росла ежевика, совершенно прикрывая его своими
цѣпкими колючими вѣтвями. Очевидно, къ этому растенію дико¬
бразъ чувствуетъ особое довѣріе.
За нищею дикобразъ выходитъ обыкновенно ночью, но его
нерѣдкость встрѣтить иногда и днемъ.
Пищу его, кромѣ вышеупомянутыхъ корней папоротникаорляка (Ріегіз (щиіііпа), травянистой бузины (ЗатЪисиз еЪиІиз) и
также конскаго щавеля, составляютъ и разныя другія растенія,
весною свѣжіе побѣги, лѣтомъ корни.
Дикобразъ очень любитъ различныя огородныя овощи и по¬
сѣщаетъ для добыванія ихъ огороды, гдѣ страшно истребляетъ
огурцы, тыквы, дыни и проч., поѣдая какъ ботву, особенно моло¬
дую, такъ и плоды.
Поэтому прежде дикобразы очень часто селились въ садахъ
и около огородовъ, гдѣ они рыли норы по канавкамъ, но теперь,
въ виду большого вреда ими наносимаго, они совершенно здѣсь
истреблены.
Осенью дикобразъ ѣстъ различные упавшіе дикіе плоды: ябло¬
ки, грущу, алычу, жолуди; слѣдовательно онъ присоединяется къ
той же кампаніи, которая собирается въ хорошія осеннія ночи
подъ грушевыя и алычевыя деревья. Здѣшніе охотники замѣтили,
что онъ ужасно боится кабана, и зачуявъ его быстро уходитъ.
На зиму дикобразъ не засыпаетъ, но мнѣ не удалось добить¬
ся, чѣмъ онъ тогда питается. Когда снѣгу нѣтъ, или лежитъ его
мало, дикобразъ несмотря на холодъ продолжаетъ ежедневно вы¬
ходить на кормежку, но когда выпадаетъ глубокій снѣгъ онъ не
показывается изъ своей норы дня по три.
Можетъ быть въ это время онъ питается тѣми стеблями бу¬
зины и папоротника, которые я иногда находилъ у него въ норахъ.
Однако, если большой снѣгъ лежитъ долго, онъ всетаки бываетъ
вынужденъ выходить наружу.
Дѣтей дикобразы мечутъ осенью, должно быть въ августѣ, по
двѣ штуки. Молодые—очень милыя и красивыя созданья. Одинъ
изъ мѣстныхъ промышленниковъ выразился такъ: «Не отошелъ бы
—все бы на нихъ глядѣлъ!»
Пока Талышъ былъ населенъ исключительно магометанами,
сѣявшими только рисъ и почитавшими за грѣхъ даже культуру
пшеницы, дикобразъ конечно не приносилъ имъ почти никакого вре¬
да. Но когда пришли русскіе поселенцы и стали разводить огоро-
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ды и виноградники, дикобразъ быстро оцѣнилъ вкусъ огородныхъ
овощей и между нимъ и человѣкомъ возгорѣлась война, слѣдстві¬
емъ которой уже въ настоящее время является полное истребле¬
ніе этого животнаго въ окрестностяхъ русскихъ поселеній.
Я никогда не слыхалъ, чтобы кто либо изъ промышленни¬
ковъ нашелъ останки дикобраза, растерзаннаго какимъ либо хищ¬
никомъ, а потому думаю, что его грозное вооруженіе достаточно
защищаетъ его отъ здѣшнихъ мелкихъ хищниковъ, какъ камышевый котъ и шакалъ, и единственнымъ его врагомъ является че¬
ловѣкъ.
Какъ извѣстно, мясо дикобраза считается весьма вкуснымъ и
высоко цѣнится въ Италіи. У насъ жители его не Ѣдятъ и не из¬
влекаютъ изъ убитаго животнаго никакой пользы.
Вкусъ его у насъ цѣнятъ только собаки. Свора г. Крживоблоцкаго, отрывъ дикобраза, моментально разрывала и съѣдала его
тутъ же до косточки; между тѣмъ эти же собаки никогда не тро¬
гали мяса никакого другого звѣря.
Всѣ мѣстные жители вполнѣ увѣрены, что дикобразъ можетъ
произвольно выбрасывать изъ себя иглы, которыя могутъ будто бы
пробить даже сапогъ, а потому на охотѣ за нимъ избѣгаютъ под¬
ходить къ нему сзади.
Я долженъ признаться, что, хотя и не могу безусловно под¬
твердить это мнѣніе, тѣмъ не менѣе не могу присоединиться и ко
мнѣнію г.г. кабинетныхъ ученыхъ, категорически отрицающихъ
самопроизвольное выбрасываніе иголъ. Этотъ вопросъ требуетъ
еще дальнѣйшихъ наблюденій, а потому я считаю преждевремен¬
нымъ сообщать но нему то, что мнѣ пока извѣстно.
Отъ Пришибинскаго участка Ленкоранскаго уѣзда на сѣверѣ
область распространенія нашего дикобраза идетъ по низменной лѣ¬
систой области персидскаго Талыша, Мазандерана и Гиляна во¬
кругъ Каспійскаго моря въ Закаспійскую область 43) и Персію 44)
и, наконецъ, обнимаетъ всю Индію до Цейлона включительно 45).
Предполагать полное тожество дикобразовъ на такомъ громадномъ
43) 2акотпшо'і, К"., ВиП. Уаі. Мозсои, 1889, р. 38 (8ераг.); Каббе
д. ЛѴаьтее, 8аи^еИі. Тгапзсазріепз, 2оо1. ІайгЪ. 8узі. IV, р. 64 (зераг.)
1889; Варенцовъ еіс.
44) Вьа^оеб, Еазіегп Регзіа, II, р. 80 (1876).
45) Вьаиеоеб, Раипа оі Іпйіа, Маттаііа, р. 442 (1891); 8сьатее,
ЛУ. Ь., Саіаі. оі Маттаііа, Іпсі. Миз., II, р. 105 (1891).
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пространствѣ трудно, но сравнительный матеріалъ
жалѣнію отсутствуетъ.

у меня къ со¬

Въ своемъ сочиненіи о фаунѣ и флорѣ Талыша46) Радде
вполнѣ опредѣленно говоритъ въ примѣчаніи на стр. 9 буквально
слѣдующее: «Мои экземпляры дикобразовъ совершенно соотвѣт¬
ствуютъ типичнымъ и не имѣютъ ничего общаго съ указаннымъ
ДЛЯ ПерСІИ Н. кІГЗІіІІГОЗІГІЗ Вішшт 47).
Изъ этихъ словъ покойнаго директора Кавказскаго Музея
нужно было бы заключить, что онъ сравнивалъ ленкоранскіе эк¬
земпляры, если не съ экземплярами, то хотя съ рисунками Нузігіх
сгізіаіа и Н. кігзиіігозігіз. Но разница въ строеніи череповъ обо¬
ихъ этихъ видовъ такъ велика и такъ рѣзко бросается въ глаза,
что не замѣтить ея при сравненіи невозможно. Черепа обоихъ этихъ
видовъ изображены на таблицѣ VIII сочиненія Брандта «Маттаііит Кобепііогит ехоіісогит поѵогит еіс.» и при сравненіи че¬
репа одного изъ этихъ видовъ съ изображеніями этой таблицы все
представляется столь яснымъ, что не можетъ быть двухъ мнѣній по
вопросу, къ которому изъ двухъ видовъ отнести данный черепъ.
Послѣ того какъ въ 1895 году всѣ болѣе мелкія млекопи¬
тающія Кавказскаго Музея, а между ними и кавказскій дикобразъ,
были уже опредѣлены мною, Радде въ описаніи охотничей поѣздки
въ Ленкорань пишетъ слѣдующее:... «на второй только день добыли
трехъ желаемыхъ дикобразовъ, которые здѣсь вѣроятно представ¬
ляютъ не южно-европейскій видъ, а Н. кігзиіігозігіз Вкахбт 48).
Опредѣливъ въ 1894 году ленкоранскаго дикобраза, какъ
Нузігіх кігзиіігозігіз Вкакбт, я, слѣдуя Уотергаузу 49), Блэнфорду
(I. с.) и Склэтеру (I. с.) редуцировалъ этотъ видъ къ ранѣе опи¬
санному Сайксомъ 50) виду Нузігіх Іеисига, подъ какимъ именемъ
46) Каббе, Рашіа шіб Ріога без 8иб\ѵе8ШсЬеп Сазрі-ѲеЪіеіев
(1886).
47) «Меіпе Ехетріаге ѵот 8іасйеІ8с1гѵѵет епізргесйеп бет 1урізсйеп шіб ІіаЪеп тіі бет Ніг Регзіеп ап^еііііігіеп Я. кігзиіігозігіз
Вкаебт пісМз 2и Пит».
48) ... «шіб егзі ат глѵеііеп Та^е егзіапб таи бгеі бег ^е\уип8СЙ1еп Нузігіх, чуеісйе Ьіег чѵаЪгзсЬеіпІіеІі пісМ бег вйб-енгораізсЬеп
Агі епізргесйеп, зопбегп Нузігіх кігзиіігозігіз Вкаевт гергазепНгеп».
49) \Ѵатекшшзе, Иаі. Нізіогу о? Маттаііа, II. КобепПа, р. 454
(1848).
50) 8укев, Ргос. 2оо1. 8ос., 1831, р. 103.
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кавказскій дикобразъ и значился въ моихъ послѣдующихъ статьяхъ
о млекопитающихъ Кавказа.
Не имѣя индійскихъ экземпляровъ Нузігіх Іеисига 8ткез,
я могу судить о степени сходства этого вида только по описанію
Блэнфорда (ор. сіі.) и др., которыя всѣ къ сожалѣнію довольно
кратки. Относительно окраски я могу отмѣтить то отличіе, что по
словамъ Блэнфорда у индійскаго дикобраза длинныя спинныя иглы
имѣютъ бѣлую вершину и до трехъ бѣлыхъ колецъ, у нашихъ же
экземпляровъ всѣ длинныя спинныя иглы имѣютъ по четыре бѣ¬
лыхъ кольца и бѣлую вершину.
Что касается черепа, то я не нахожу никакой существенной
разницы между большой серіей череповъ ленкоранскихъ дикобра¬
зовъ, двумя черепами изъ Палестины и описаніемъ Блэнфорда.
При сравненіи съ рисункомъ черепа Н. Іеисига въ сочиненіи
Уотергауза (орр. сіі) можно замѣтить, пожалуй, только, что у на¬
шего дикобраза задній край носовыхъ костей образуетъ болѣе
выпуклую дугу, вдающуюся нѣсколько болѣе назадъ.
Это обстоятельство въ связи съ нѣкоторымъ несходствомъ
окраскѣ заставляетъ меня временно удержать названіе Брандта
до тѣхъ- поръ, пока сличеніе съ индійскими экземплярами убѣдитъ
насъ или въ полномъ тожествѣ кавказскихъ и индійскихъ экзем¬
пляровъ,— въ чемъ я сомнѣваюсь,— или укажетъ существующія
между ними различія.
Въ заключеніе я даю слѣдующія сравнительныя измѣренія
череповъ ленкоранскихъ, закаспійскаго и палестинскаго дико¬
бразовъ.
йъ
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Наименьшая затылочная ширина че¬
репа позади скуловыхъ дугъ и передъ слу¬
ховыми отверстіями,—Кіеіпзѣе ВгеЯе без
НіпЪегІіаиріез кіпіег беп ЛоскЪо&еп
шні ѵог беп аиззегеп ОеЬбг^ап^еп. .
Наибольшая затылочная ширина между
концами ргосеззиз Іаіегаіез 088І8 оссіріѣаііз.— бгбззіе Вгеіѣе без НіпіегЬаирѣез гѵѵізскеп беп 8рі1геп бег Ргос. 1аіегаіез Оззіз оссірііаііз .
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до
средины вырѣзки костнаго неба.— Ѵот
Ніпѣеггапб бег Аіѵеоіе без 8с1іпеібегаітез Ъіз гиг АизЪисЫлт^ бег ОаитепЪеіпе
.
Отъ задняго края алвеолы рѣзца до
алвеолы перваго коренного зуба.— Ѵот
Ніпіеггапб бег 8сЬпеібе2а1та1ѵео1е
ЪІ8 гиг Аіѵеоіе без ѵогбегзѣеп Васкеп2акпе8 . .
Длина шва между носовыми костями. Ъап^е бег №аза1пакѣ.
Длина шва между лобными костями —
Ьйп^е бег РгопіаІпаМ
......
Длина ряда верхнихъ коренныхъ зу¬
бовъ.—Ьап^е бег оЪегеп Васкепгакпгеіке.
Длина нижней челюсти отъ задняго
края алвеолы рѣзца до вершины ргосезз.
ап^иіагіз. — Ьап^е без Ипіегкіеѣегз
ѵот Ніпіеггапбе бег Зсітеібегакпаіѵеоіе ЪІ8 гиг 8ріі2е без Ргосеззиз
ап^иіагіз..
Длина нижняго ряда коренныхъ зу¬
бовъ,— Ьап&е бег ипіегеп Васкепгаітгеіке.
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Какъ видно изъ этой таблицы, дикобразы Закавказья, Закас¬
пійской области и Палестины нѣсколько рознятся между собою,
но входить въ разсмотрѣніе этихъ различій здѣсь не мѣсто. Я из¬
мѣрилъ гораздо большее число череповъ, чѣмъ здѣсь приведено
и могу замѣтить, что напр. палестинскіе дикобразы замѣтно от¬
личаются короткостью носовыхъ костей.
Это обстоятельство я привожу только въ подтвержденіе моего
предположенія, что закавказскіе и индійскіе дикобразы не могутъ
быть тожественны между собою, почему я и оставляю за первыми
названіе Нузігіх Мгзиіігозігіз Вкахбт.
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39. Ьериз еугепвів 8атішш.
Русакъ закавказскій.
Синонимика:
Ьериз іітШиз, Мёхёткіёз, Саіаі. Каіз. рр. I еі 23.
Ьериз іітійиз шні (Ие 8е1Ъ§і аів ѴагіеШ шіѣаШэаге АЪѵуеісішп^
Ь. сазріиз Немрк. еі Енкецв., Кавбе, 8йи^еіЬ. Таіузсіі. р. 9.
Ьериз зрес.? Сатунинъ, Обзоръ, № 115, стр. 61.
Ьериз сугепзіз, Сатунинъ, Извѣст. Кавк. Музея, т. II, вы о. 1 стр. 60
Менетріе совершенно
справедливо замѣчаетъ, что зайцы
встрѣчаются въ Талышѣ въ менынемъ количествѣ, чѣмъ въ дру¬
гихъ мѣстахъ Кавказа.
Радде говоритъ о распространеніи зайцевъ въ описываемомъ
нами пространствѣ слѣдующее: «Въ Мугани и на дюнахъ
(«АиІ сіеп Шпеп») зайцы въ нѣкоторые годы появля¬
ются въ невѣроятномъ количествѣ, а въ другіе годы
бываютъ гораздо въ меньшемъ; думаютъ, что нерѣдко ихъ посѣ¬
щаютъ опустошительныя эпидеміи. Всѣ эти зайцы, изъ которыхъ
я видѣлъ сотни и около дюжины имѣлъ въ рукахъ, были малорос¬
лы, свѣтлы, часто желтоваты, распространеніе бѣлаго цвѣта на ухѣ
весьма варіировало. Я находилъ зайца часто на высотѣ свыше
6000' въ Діабарской котловинѣ, гдѣ онъ живетъ въ непосредствен¬

номъ сосѣдствѣ со скалами Барнасара».
Здѣсь Радде несомнѣнно смѣшиваетъ разныхъ зайцевъ, жи¬
вущихъ въ Закавказьи.
Новый, недавно описанный мною въ Изв. Кавк. Музея, видъ
Ьериз сугепзіз есть житель низменности Восточнаго Закав¬
казья и получилъ свое имя отъ главной рѣки этой мѣстности, Куры
(Сугиз).
Въ горахъ водится по моему мнѣнію уже другой видъ.
Заяцъ придерживается открытыхъ мѣстностей и любитъ мѣ¬
ста поросшія мелкими кустарниками, но въ талышинскихъ
лѣсахъ онъ положительно не встрѣчается.
Сколько разъ въ году мечутъ здѣсь зайцы дѣтенышей, мнѣ
съ точностью прослѣдить не удалось, но я находилъ уже порядоч¬
ныхъ зайчатъ, въ треть взрослаго, въ концѣ марта (Джеватъ, Мугань), и встрѣчалъ беременныхъ самокъ чуть не все лѣто: имен¬
но въ концѣ апрѣля—въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ; въ іюлѣ—около
Тифлиса и т. д.
Въ изслѣдованныхъ мною самкахъ я находилъ обыкновенно
по три зародыша.
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40. Ьериз Ъоіаі

Раьь. ?

Синонимика:
Ьериз іітЫиз, МЁИЁТШЁ8, СаШ. Каіз. рр. I еі. 23 (рагШті!)
Ьериз іітЩиз (рагПт!), Каиое, 8йщ*еНі. Таіузсіь, р. 9.
Ьериз іоіаі? Сатунинъ, Обзоръ, № 116, стр. 61.

Въ Талышинскихъ горахъ, на значительной
высотѣ встрѣчается очень много зайцевъ, которые
живутъ здѣсь иногда въ мѣстности почти лишенной раститель¬
ности, среди дикихъ скалъ.
Въ своемъ «Обзорѣ» я назвалъ его, хотя и со знакомъ? Ье¬
риз іоіаі Раьь. на томъ основаніи, что Е. А. Бихнеръ соединилъ
съ этимъ видомъ описаннаго позднѣе Блэнфордомъ Ьериз сгазресіоііз изъ Персіи, а нашъ горный заяцъ имѣетъ много общаго съ
послѣднимъ.
Въ настоящее время я уже не придерживаюсь этого взгляда
и считаю какъ закаспійскаго Ьериз Іектаппі Зеѵегіг., такъ и
белючистанскаго Ьериз сгазресіоііз Віапібпі совершенно самостоя¬
тельными видами.
Талышинскій горный заяцъ относится къ той же группѣ
азіатскихъ зайцевъ, къ которой относится и Ь. сгазресіоііз, и ко¬
торая характеризуется сильнымъ развитіемъ красновато-ржаваго
цвѣта на затылкѣ, на груди и нижней сторонѣ шеи.
Общая окраска его отличается отъ окраски Ьериз сугепзіз
главнымъ образомъ сильнымъ развитіемъ чернаго цвѣта на верх¬
ней сторонѣ тѣла.
Хотя заяцъ этотъ представляетъ видъ несомнѣнно отличный
отъ Ь. сугепзіз, я не рѣшаюсь сдѣлать его описаніе но одному
только экземпляру и отлагаю это до полученія болѣе обширнаго
матеріала.

ѵі. т&иіАТА.
Списокъ Ипдиіаіа Др. Радде содержитъ восемь видовъ, изъ
которыхъ половина несомнѣнно найдена въ предѣлахъ Мугани и
русскаго Талыша. Именно: Виз зсго{а, Сгазеііа зиЪдиііигоза, Сегѵиз еіаркиз тагаі и Саргеоіиз саргеоіиз.
Существованіе въ настоящее время въ Талышѣ бородатаго или безоароваго козла, Сарга аедадгиз Раьь., ничѣмъ, не
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доказывается, и все что мнѣ приходилось слышать о немъ сводит¬
ся къ тому, что если онъ и водился когда въ Талышинскихъ го¬
рахъ, то очень давно. Извѣстный охотникъ и изслѣдователь сѣ¬
верозападнаго Кавказа, Н. Я. Динникъ, не нашелъ здѣсь, какъ и
я, никакихъ слѣдовъ бородатыхъ козловъ и замѣтилъ, что здѣшнія
горы черезчуръ населены и совершенно лишены пригодныхъ для
козловъ вольныхъ горныхъ пастбищъ. Радде о его распростране¬
ніи замѣтилъ слѣдующее: «Копппі іт Капй§еЪіг§е цпсі аиГ йеп Реізеп сіег ТалщзсЫисЫ ѵог». Но, вѣроятно, это указаніе основано не
на собственныхъ его наблюденіяхъ, а на распросныхъ свѣдѣніяхъ.
Вѣроятно на такихъ же основаніяхъ приведенъ имъ въ спи¬
скѣ Талышинскихъ - млекопитающихъ и горный баранъ Оѵіз огіепіаііз Сгмеь. (Оѵіз Отеііпііг.0. апаіоііса арий Каббе). О случаяхъ за¬
хожденія его сюда никто здѣсь никогда и не слыхалъ и не только
здѣсь, но и въ посѣщенной мною. пограничной части Персіи.
Во всякомъ случаѣ, если были, быть можетъ, раньше такіе случаи,
то теперь давно уже ихъ больше не бывало.
Далѣе, что касается оленей, то Сегѵт еіаркиз, приводимый
Радде, на основаніи осмотра тѣхъ роговъ, которые онъ видѣлъ въ
Талышѣ, конечно идентиченъ съ Сегѵиз тагаі О&іьвт, приводимымъ
имъ же на основаніи литературныхъ данныхъ, такъ какъ С. еіаркиз іурісиз въ Закавказья нигдѣ нѣтъ
Относительно Сегѵиз сазріиз Вкоок слѣдуетъ замѣтить, что
указаніе на нахожденіе въ Талышѣ этого, принадлежащаго совер¬
шенно другой группѣ оленей, индійскаго вида основано на недо¬
разумѣніи.
ГАМ. 81ІІ0АЕ.
41. 8из зсгоГа Ьвш.
С и н о н и м и к а:

Кабанъ.

8из зсго(а, Каббе, 8аи^е11і. Таіузсіі., р. 9; Ій. Таіузсѣ
Вечуойпег, р. 303—304. Сатунинъ, Обзоръ, № 117, стр. 62.

и. зеіпе

Матеріалъ:
№ 133,а Чучело $. Ленкорань,
1867.
> 133,Й. Черепъ.
»
Ш. 1866.
> 133,е.
»
,]Иѵ.
^
IV. 1866.

Радде.

>
>

Миз. Саисаз.
>
>
»
>

Несмотря на жестокое преслѣдованіе, которому кабаны под¬
вергались за послѣднее время, они до сихъ поръ весьма
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многочисленны во всемъ разсматриваемомъ нынѣ
нами р а й о н ѣ, какъ въ камышахъ М у г а н и, такъ и въ
лѣсахъ Талыша.
Сильное уменьшеніе кабановъ началось съ поселеніемъ здѣсь
(въ Джеватскомъ и Ленкоранскомъ уѣздахъ) православныхъ
русскихъ переселенцевъ. Прежде здѣсь жили только магометане, да
русскіе сектанты, которые, подобно первымъ, не только не употре¬
бляли въ пищу свинину, но и относились къ этому животному
съ чувствомъ величайшаго омерзенія и боялись прикоснуться къ
нему, дабы не оскверниться.
Православные же русскіе поселенцы стали усиленно охо¬
титься за этимъ животнымъ и теперь въ любомъ домѣ поселенца
можно встрѣтить окорока и колбасы приготовленные изъ дикаго
кабана. Однако камыши необъятной Мугани и еще дѣвственные
мѣстами лѣса Ленкоранскаго уѣзда представляютъ кабанамъ такое
надежное убѣжище, такое раздолье въ выборѣ лакомой пищи, что
врядъ ли они скоро переведутся здѣсь, даже теперь, когда они по¬
ставлены въ Закавказьи внѣ закона, т. е. прйзнаны вредными и
подлежащими уничтоженію.
На Мугани кабанъ встрѣчается всюду, гдѣ есть обширныя
камышевыя заросли; въ Талышѣ его вертикальное распространеніе
обнимаетъ всѣ пояса отъ уровня моря до границы лѣсной расти¬
тельности.
Лѣтомъ кабанъ живетъ на счетъ различныхъ кореньевъ и
часто предпринимаетъ набѣги на сосѣднія воздѣланныя поля и ого¬
роды. Особенно страшный вредъ причиняетъ онъ рисовымъ по¬
лямъ и арбузнымъ бахчамъ, которыя приходятся ему особенно по
вкусу. Тѣ изъ кабановъ, которые живутъ въ камышахъ и заросляхъ
около морцовъ, поѣдаютъ, вѣроятно, много обмелѣвшей рыбы и мясо
ихъ принимаетъ лѣтомъ такой запахъ рыбы, что совершенно не
годится для употребленія въ пищу и убитыхъ въ это время при¬
ходится бросать.
Осенью кабаны держатся предпочтительно въ лѣсахъ и ра¬
зыскиваютъ здѣсь разные опадающіе дикіе плоды: яблоки, груши,
алычу, жолуди, ягоды крушины и проч. Зимою въ лѣсу начи¬
нается безкормица и кабаны сдаются въ камыши и низменные бо¬
лотистые лѣса, гдѣ отрываютъ въ мягкой влажной почвѣ разные
коренья. По словамъ Радде, въ это время они даже выходятъ ино
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гда на берегъ моря и выкапываютъ тутъ въ пескѣ
фели (Тегрезіа Іеопіз).

бѣлые трю¬

Въ случаѣ выпаденія большого снѣга, особенно если къ этому
прибавится иногда и морозъ, для кабановъ наступаетъ тяжелое
время и они часто погибаютъ отъ безкормицы. Въ зиму 1897/98
года много погибло ихъ отъ этой причины. Весною 1898 года я
нашелъ въ лѣсу предгорій четырехъ мертвыхъ подсвинковъ, кото¬
рые лежали всѣ вмѣстѣ и, вѣроятно обезсиленные голодомъ, по¬
гибли отъ мороза. Они сохранили то положеніе, въ которомъ укла¬
дываются, чтобы согрѣться: одинъ мордою между ногъ другого.
Въ эту зиму, по разсказу мѣстныхъ охотниковъ, нѣсколько круп¬
ныхъ кабановъ такъ обезсилѣли, что, провалившись во льду озера
Каладагна, не имѣли силъ выбраться и погибли.
По словамъ

Радде,

течка бываетъ въ ноябрѣ и декабрѣ. По¬

росятъ бываетъ рѣдко болѣе десяти.
Помимо человѣка, главнымъ врагомъ кабана является тигръ;
въ меньшей степени барсъ и, можетъ быть, волки.
Но въ гораздо большей степени, чѣмъ эти враги, истребля¬
ютъ кабановъ стихійныя бѣдствія. О снѣгѣ и морозѣ я уже упо¬
мянулъ. Помимо нихъ живущіе на Мугани часто подвергаются
опасности отъ наводненія.
Прорывы Аракса и Куры бываютъ очень часто и при этомъ
обыкновенно затапливается то та, то другая часть Мугани. Нѣ¬
сколько лѣтъ тому назадъ Араксъ проложилъ себѣ новое русло че¬
резъ Мугань къ морю. Проѣзжая въ лодкѣ по разливу, такъ какъ
сухопутное сообщеніе на протяженіе 15 верстъ было совершенно
прервано, я видѣлъ цѣлыя небольшія стада кабановъ, плавающихъ
по разливу въ поискахъ за пищею и сухимъ мѣстомъ. Съ лодки
можно было убить дюжину, и я не стрѣлялъ только потому, что
зналъ по опыту, что мясо такихъ кабановъ, которые ищутъ пищу
въ водѣ, никуда не годится.
О ленкоранскихъ кабанахъ Радде сообщаетъ еще слѣдующее.
Кабаны не встрѣчаются здѣсь большими стадами и ходятъ обык¬
новенно группами по 6—7 штукъ. Они не достигаютъ такой боль¬
шой величины, какд> караязскіе и тѣ, которые постоянно живутъ
въ камышахъ, плохо упитаны, отзываются рыбой и отличаются
большими клыками и болѣе твердымъ рыломъ.
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ГАМ. СЕКѴІОАЕ.
42. Сегѵиз еіарйиз тагаі Ошьву ?
Кавказскій благородный олень.
Синонимика:
Сегѵиз еіаркиз, С. тагаі, С. сазріиз. Каббе 8аи^еі1і. Таіузсѣ. р. 10.
Нігзск, Магаі—ипсі Ахізкігзск. Каббе, Таіузсѣ и. зеіпе Ве\ѵоЬпег, р. 301.
Сегѵиз еіаркиз тагаі, Сатунинъ, Обзоръ,
118, стр. 62.

Г. Д. Радде опредѣлилъ видѣнные имъ въ Талышѣ рога какъ
Сегѵиз еіаркиз Ьвш.,.а С. тагаі Ооіьву и С. сазріиз Вкоок при¬
велъ на основаніи показаній Блэнфорда (Еазі. Регз. II, р. 95—96).
Къ сожалѣнію мнѣ не удалось изслѣдовать цѣлаго взрослаго
экземпляра этого оленя. Я видѣлъ только одного молодого, живша¬
го въ Ленкорани и нѣсколько паръ роговъ оленей, добытыхъ въ
горныхъ лѣсахъ Талыша. Молодой олень былъ сильно пятнистъ. Ро¬
га же по большей части походили на рога оленей изъ другихъ ча¬
стей Закавказья, но нѣсколько паръ ихъ имѣло ту особенность,
что третій отростокъ развѣтвляется правильной вилкой симметрич¬
но на обоихъ рогахъ, а такъ какъ и четвертый отростокъ образо¬
вывалъ съ концомъ рога правильную равностороннюю вилку, то
рога получали весьма оригинальный видъ съ двумя правильными
вилами на каждой сторонѣ. Что это не случайное совпаденіе, луч¬
ше всего указываетъ то обстоятельство, что я видѣлъ не одну, а
пять паръ ихъ у разныхъ лицъ, между прочимъ въ Шемахѣ у г.
лѣсничаго Гуртьева, служившаго раньше въ Талышѣ, и у г. лѣс¬
ничаго Василевскаго въ Ленкорани. Рога съ такимъ строеніемъ
имѣютъ меньшую величину и тоньше чѣмъ хорошо развитые ро¬
га Сегѵиз еіаркиз тагаі Ооіьву. Ни одни изъ видѣнныхъ здѣсь
мною роговъ не имѣютъ ничего общаго съ рисункомъ роговъ Сег¬
ѵиз сазріиз Вкоок51). Послѣдній принадлежитъ, невидимому, къ
группѣ С. ахіз и указаніе на нахожденіе его въ мѣстности лежа¬
щей около юго-западной части Каспійскаго моря несомнѣнно осно¬
вано на ошибкѣ, и уже Лидеккеръ (Бубеккек, Беег оГ аіі Бапбз,
р. 186, 1898) совершенно основательно высказалъ предположеніе,
что оригиналъ, послужившій для описанія С. сазріиз г-ну Бруку,
пріобрѣтенный имъ въ Тавризѣ, былъ добытъ вовсе не въ Талышинскихъ горахъ, а вѣроятно въ Индіи, такъ какъ оленей ни этой
51) Ргос. 2оо1. 8ое. БопсБ 1874, р. 47.
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группы, ни группы С. віка, къ которой
этого оленя, въ Персіи нигдѣ нѣтъ.

тоже

пробовали

отнести

Оригиналъ, по которому было составлено описаніе Брука, хра¬
нился въ частной коллекціи послѣдняго, но послѣ его смерти его
не нашли, и такимъ образомъ Сегѵиз сазріиз остался неразрѣшен¬
ною загадкой.
Въ настоящее время олени въ Талышѣ стали очень
рѣдки и распространеніе
ихъ
ограничивается
верхнимъ поясомъ лѣса и, можетъ быть, частью
альпійскаго пояса.
42. Саргеоіиз саргеоіиз Ілш.

Козуля.
Синонимика:
Саргеоіиз ѵиідагіз, МЁяЁттЁз, Саі. Каі8, р. I.
Сегѵиз саргеоіиз, Каббе, 8ан^еіѣ. Таіузск р. 10; Ій. Таіузсѣ и.
зеіпе Велѵоѣпег, р. 301.
Саргеоіиз саргаеа, Сатунинъ, Обзоръ, N. 119, стр. 62.

О

Менетріе приводитъ этотъ видъ для талышинскихъ лѣсовъ.
распространеніи козули въ Талышѣ Радде говоритъ слѣдующее:

«Крупной формы С. рудагдиз Раьь. я не знаю изъ Талыша;
наоборотъ рога, которые я видѣлъ оттуда, хотя и были сильно по¬
крыты «бисеромъ» и имѣли неправильно расположенные побочные
отростки, въ общемъ по большей части были довольно слабо раз¬
виты. Это можно сказать о большинствѣ козуль изъ Закавказья.
Въ своей роскошной монографіи Сегѵісіае 52) проф. Лидеккеръ
говоритъ, что, хотя по моимъ словамъ на Кавказѣ живетъ С. рудаг¬
диз, небольшое стадо оттуда, находящееся въ Вобуртскомъ аббат¬
ствѣ, принадлежитъ къ европейской формѣ.
Но въ самой статьѣ, которую цитируетъ этотъ ученый (именно
8&и§еік Капказпзіапйег р. 310), я совершенно ясно выразился,
что въ лѣсномъ поясѣ Закавказья распространена Саргеоіиз саргаеа
(Саргеоіиз саргеоіиз), а на сѣверномъ Кавказѣ—С. рудагдиз.
Въ описаніи своего путешествія, на стр. 301, Радде замѣ¬
чаетъ, что ни олень, ни козуля не встрѣчаются въ низменныхъ
лѣсахъ, и что вообще оба эти животныя встрѣчаются въ Талышѣ
не часто.
51) Ьтбеккев, Беег оі аіі Ьапйз, р. 226. (1898).

212
По моимъ наблюденіямъ козуля принадлежитъ верх¬
нему лѣсному поясу Талыша, но и здѣсь встрѣчает¬
ся довольно рѣдко. Это зависитъ, вѣроятно, не столько отъ
преслѣдованія человѣка, сколько отъ обилія крупныхъ хищниковъ
въ здѣшнихъ лѣсахъ.
РАМ. ВОѴІОАЕ.
44. ОагеПа зиЪ^ШДигоза (хёьбецбтабт.

Джейранъ.
Синоним и к а:
Апіііоре зиЪдиііигоза Мёхётвіёб, Саіаі. Ііаіз., р. I еі 24. (1832);
»
»
К АББЕ, Матт. Таіузсѣ., р. 10.
О-азеЦа зиЪдиііигоза, Сатунинъ, Обзоръ, стр. 62 (1903).
Менетріе говоритъ что джейраны были весьма обыкновенны
зимою въ пустынныхъ прикаспійскихъ степяхъ отъ Баку до Ку¬
ры. Въ Баку цѣлаго джейрана продавали за три рубля, безъ ро¬
говъ, которые будто бы цѣнились въ такую же сумму. Въ тѣ вре¬
мена они были такъ непугливы, что подпускали къ себѣ людей
шаговъ на 150 и оставались совершенно спокойными.

По словамъ Радде (Мив. Сапсав. р. 72) въ прежнія време¬
на, которыя еще помнили нѣкоторые тифлисскіе старожилы, джей¬
раны водились еще по долинѣ Куры, даже выше Тифлиса у Авчалъ (11 верстъ выше Тифлиса), а съ небольшимъ тридцать лѣтъ
тому назадъ, т. е. въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія,
охота на джейрановъ производилась верстахъ въ 30—40 ниже
Тифлиса.
Въ настоящее время область распространенія этого граціоз¬
наго животнаго отодвинулась далеко на востокъ и онъ не встрѣ¬
чается, повидимому, западнѣе предѣловъ Ширакской степи. На Мугани и по пустыннымъ степямъ побережья Каспійскаго моря джей¬
ранъ однако и теперь еще встрѣчается въ значительномъ количе¬
ствѣ.
Въ Эриванской губерніи, гдѣ его указывалъ
настоящее время его положительно нѣтъ.

Нордманнъ, въ

Такъ называемый лицевой рисунокъ выраженъ ясно только у
молодыхъ джейрановъ. У нихъ темное пятно на переносьѣ и по¬
лосы, идущія отъ угловъ рта къ глазамъ, чернобурыя; верхняя
часть носа и полосы, идущія отсюда непосредственно надъ выше-
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упомянутыми темными полосами къ бровямъ,—бѣлыя; очерченная
этими полосами средняя передняя часть головы—ржавая. Съ воз¬
растомъ рисунокъ этотъ все болѣе и болѣе сглаживается и у ста¬
рыхъ въ зимней шерсти вся передняя часть головы бываетъ со¬
вершенно бѣлая, лишь съ небольшими темными отмѣтинами передъ
глазами.

Глава III.
Распредѣленіе млекопитающихъ Талыша и
Мугани по зоологическимъ станціямъ.
Въ І-й главѣ этого сочиненія я указалъ уже главнѣйшія зоо¬
логическія станціи, на которыя довольно рѣзко распадается раз¬
сматриваемая нами область, и далъ ихъ краткую характеристику.
Для большей наглядности я привожу распредѣленіе млекопитаю¬
щихъ по этимъ станціямъ въ видѣ таблицы.
Если бы дѣло шло о птицахъ, къ принятымъ здѣсь четыремъ
графамъ пришлось бы присоединить и еще одну, именно многочи¬
сленныя здѣсь морцы, рѣки и морское побережье. Но изъ здѣш¬
нихъ млекопитающихъ къ водѣ привязана одна только выдра. То¬
же слѣдуетъ сказать и объ обширной площади обработанныхъ по¬
лей сѣверной части Ленкоранскаго уѣзда, для которой я не могу
указать ни одного характернаго млекопитающаго.
Низменная
степь.

Названіе животныхъ.
Катеп йег 8аи^еНеге.

1. ВЫпоІорЫз Мррозісіегоз Веснбтеш .
2. Рірізігеііиз рірізігеіІиз 8снеевее . . .
3. Жуоііз тузіастиз
Ьеізьее . .
. . .
4. Егіпасеиз еигораеиз
ігапзсаисазісиз 8атішш .......
5. СгосМига дйЫепзіаесііі Раььаб . . .

(Мугань).

Лѣсная полоса.
ЛѴа1й§Дігѣе1.
Нижняя.
до 3000'.

Верхняя.
3—7000'.

Нагорная
степь.

Шейегші^ІІпѣегег Ъіз ОЪегег ѵоп
зіерре.
3000’.
3—7000’. Носѣзіерре.
(Ми&ап).
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і

_

_

.
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+
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+

—

—■

?

"?
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Названіе животныхъ.
Нашей йег 8аи^е1пеге.

6. Раскуига еігизса 8лVI (?).
7. Лгзиз агсіоз тегісііопаііз МЮБЕВБОВЕ .
8. Меіез теіез тіпог
8атішш .....
9. Мизіеіа (огпа пекггпді 8атішш . . .
10. Риіогіиз загтаіісиз
Раььа8.
11. Риіогіиз Ъоссатеіа
саисазіса ВавкеттНаМІЪТСШ
. .
12. Ьиіга Іиіга Ьпш.. .
13. Сапіз Іириз Ьнш. .
14. Сапіз аигеиз Ьпш .
15 Ѵиірез аіркегаіуі 8 атішш
. . . .
16. Ѵиірез 8рес. ? .
17. Нуаепа тіІдагізВязМАВЕ8Т . і
18. Тідгіз зеріепігіопаІІЗ 8АТШШ ...
19. Ьеорагсіиз рагсіиз
іиЫіапиз Ѵаьевс. .
? Реііз саіиз саисазісиз 8атішш . .
20. СаЫупх скаиз СК)ьБЕЯбТАЕБТ.
21. Ьупх рагсііпа огіепіаііз 8атішш.
22. Ркоса кізрійа сазргса
СгМЕЬіШ . .
? Зсіигиз врес. ? (апотаіиз ?).
23. Муохиз дііз сазрісиз
8АТІШШ.
24. Муохиз пііесіиіа рісіиз Вьаот.
25. С-егЫІІиз саисазісиз
Восюаксш
.
.
.
26. ОегЫІІиз киггіапае
Девбсш.
27. ОегЫІІиз
регзісиз
Вьа^окб.
28. Миз погѵедісиз ЕвхЬЕВЕХ .
29. Миз тизсиіиз Ьпш.
30. Миз зуіѵаігсиз агіапиз Вьахеовб . . .

1

Лѣсная полоса.
ЛУаЫ&ш4е1.

Низменная
стень.
(Мугань).

Нагорная

Верхняя.
3-7000'.

Нижняя.
до 3000*.

степь.

Шесіегип^ІІпѣегег ЪІ8 ОЪегег ѵоп
зіерре.
3000'.
3—7000’. НосЕзіерре.
(Ми&ап).
1
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Лѣсная полоса.
ЛУаІй^шѣеІ.

Низменная
Названіе животныхъ.
Уатеп бег 8аіщ*еІіеге.

31. Сгісеіиіиз
рігаеиз
Раььаз .
32. Мезосгісеіиз ЪгапсШ
Уенешо.
33. Місгоіиз зосіаііз РасЪА8.
34. Місгоіиз тузіасіпиз
Бе Ріыррі.
Місгоіиз диепіНегі
Бахеоіш-Аь8тоы. .
35. ШІоЫиз
Іиіезсепз
ТНОМА8 .
36. Аіасіада гѵШіатзі
ТНОМА8.
37. Аіасіада еіаіег саисазіса УЕНкше. . .
38. Нузіпх Ыгзиіігозігіз
Вішшт.
39. Ьериз сугепзіз 8атикш.
40. Ьериз зр. ?
...
41. 8из зсго/'а Ьшы. . .
42. Сегѵиз еіарігиз тагаі ? Оаіьву. . . .
43. Саргеоіиз саргеоіиз
Ьпш.
44. О-азеИа зиЬдиііигоза
(хОЪБЕ^Т.

степь.

Нижняя,
до 3000’.

(Мугань).

Нагорная

Верхняя.
3-70001.

степь.

ШейегшщІІпІегег ЪІ8 ОЪегег ѵоп
зіерре.
НосЪзіерре.
3000’.
3—7000’.
(Міщап).
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Ужо изъ поверхностнаго разсмотрѣніи этой таблицы видно,
что въ предѣлахъ разсматриваемой нами области можно различать
три различныя фауны:
I. Фауну низменной степи (Мугани), II. Лѣсную и
III. Фауну нагорной степи. Легко замѣтить также, что обѣ
степныя фазаны, значительно отличаясь отъ лѣсной, между собою
обнаруживаютъ значительную гомологію.
Переходя къ анализу этихъ фаунъ, я долженъ прежде всего
сдѣлать слѣдующія замѣчанія.
Какъ и въ предыдущей моей работѣ такого рода (Млекопи¬
тающія степей сѣверо-восточнаго Кавказа. Изв. Кавк. Музея, т. I,
вын. 4), я исключаю летучихъ мышей, какъ животныхъ, обладаю¬
щихъ гораздо лучшимъ способомъ передвиженія (летаніемъ), чѣмъ
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остальныя млекопитающія; кромѣ того, распредѣленіе пхъ по стан-'
ціямъ въ предѣлахъ разсматриваемаго пространства выяснено еще
весьма неудовлетворительно, что можетъ повести къ ошибкѣ.
Само собою исключается отсюда и единственное морское жи¬
вотное,—каспійскій тюлень, не имѣющій никакого отношенія къ
разсматриваемымъ нами нынѣ станціямъ.
А.

Одной изъ крупныхъ заслугъ моего покойнаго друга проф.
является то обстоятельство, что онъ первый доказалъ,

Неринга

что мелкія млекопитающія, особенно грызуны, имѣютъ гораздо боль¬
шее значеніе для рѣшенія зоогеографическихъ вопросовъ, чѣмъ
крупныя. Дѣйствительно, въ то время какъ крупныя дикія живот¬
ныя подвергаются со стороны человѣка жестокому преслѣдованію и
совершенно вытѣсняются имъ изъ культурныхъ мѣстностей, мелкія
—-превосходно уживаются въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ нимъ.
Кромѣ того, вліяніе среды, слѣдовательно характера мѣстно¬
сти, у мелкихъ животныхъ выражается въ гораздо болѣе рѣзкой
формѣ. Главное условіе существованія крупныхъ хищниковъ—оби¬
ліе добычи. Поэтому волкъ, напримѣръ, съ одинаковымъ успѣхомъ
можетъ охотиться и на уровнѣ моря, и на альпійскихъ пастби¬
щахъ, и въ открытой степи, и въ лѣсу.
Но тушканчикъ по всей своей организаціи уже тѣсно свя¬
занъ со степью, и съ опредѣленнымъ климатомъ. И не только не¬
мыслимо существованіе даннаго вида тушканчика въ лѣсу, но не¬
мыслимо такъ же и существованіе его въ степи съ другимъ кли¬
матомъ и другою флорой. Поэтому мы находимъ въ низменной сте¬
пи одинъ видъ, а въ нагорной уже совершенно другой.
Лишь немногіе мелкіе грызуны настолько освоились съ куль¬
турой, что сдѣлались настоящими паразитами человѣка, какгь обы¬
кновенная домашняя мышь и крысы. Таковые конечно также не
могутъ служить для нашихъ цѣлей и исключаются изъ списка раз¬
сматриваемыхъ ниже животныхъ.
На основаніи всего вышесказаннаго я придаю первенству¬
ющее значеніе при рѣшеніи зоогеографическихъ вопросовъ именно
мелкимъ животнымъ.
За вышеперечисленными исключеніями, животныя Талыша и
Мугани по количеству распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
Всего.
Низменная степь. . .
Оба пояса лѣса. ...
Нагорная степь . . .

22
20
17

Найденныхъ только въ этомъ поясѣ.
7
8
7

—
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Если считать настоящей станціей животнаго ту, въ которой
оно выводитъ дѣтей, то, мы получимъ слѣдующій списокъ дѣсныхъ
животныхъ, въ которомъ звѣздочкою обозначены тѣ виды, кото¬
рые выводятъ дѣтей исключительно въ лѣсу53).
Расігуига еігизса.
*Тідгіз зеріепігіопаііз.
*Реорагйиз рагйиз ІиШапиз.
Саіоіупх сігаиз.
*І,упх рагйіпа огіепіаііз.
Сапіз Іириз.
Сапіз аигеиз.
Меіез теіез тіпог.
Риіогіиз Ьоссатеіа саисазіса.

Риіга Іиіга.
* Лгзиз агсіоз тегійіопаііз
* Шуохиз дііз сазрісиз.
* Муохиз пііейиіа рісіиз.
*Миз зуіѵаіісиз агіапиз:
Нузігіх кігзиіігозігіз.
8из зсгоі'а.
*Сегѵиз еіаркиз тагаі,
*СаргеоІиз саргеоіиз.

Разсматривая этотъ списокъ, мы убѣдились, что настоящихъ
лѣсныхь животныхъ, т. е. такихъ, жизнь которыхъ неразрывно
связана съ лѣсомъ, здѣсь очень мало.
Расігуига еігизса—попала въ этотъ списокъ очевидно совер¬
шенно случайно; она была найдена лишь въ одномъ экземплярѣ
у Ленкорани, почему я и долженъ былъ отнести ее и къ лѣсной
полосѣ, хотя вообще знаю, что она никакого отношенія къ лѣсу
не имѣетъ. Это относится и къ выдрѣ.
Тигръ и барсъ въ другихъ мѣстахъ отлично обходятся и
безъ лѣсу, особенно первый; но все же барса можно считать по
преимуществу лѣснымъ животнымъ. Тоже самое можно сказать и
о барсукѣ. Другія, какъ видно изъ таблицы распредѣленія млеко¬
питающихъ въ нашей мѣстности, встрѣчаются одинаково и въ
другихъ поясахъ. Такимъ образомъ получится слѣдующій списокъ
настоящихъ лѣсныхъ животныхъ.
Реорагйиз рагсіиз ІиШапиз.
Рупх рагйгпа огіепіаііз.
Меіез теіез тіпог.
Лгзиз агсіоз тегійіопаігз.

Муохиз дііз сазрісиз.
Муохиз пііейиіа рісіиз.
Сегѵиз еіаркиз тагаі.
Саргеоіиз саргеоіиз.

И изъ этихъ животныхъ только жизнь рыси и обѣихъ сонь
(Муохиз) неразрывно связана съ древесною растительностью,
остальныя же могутъ существовать и при другихъ условіяхъ. Ти¬
пичнѣйшихъ же лѣсныхъ животныхъ: лѣсной куницы, дикаго кота
и бѣлки1-здѣсь нѣтъ, по крайней мѣрѣ существованіе ихъ здѣсь
ничѣмъ не доказано, какъ это видно изъ соотвѣтствующихъ мѣстъ
53) По крайней мѣрѣ въ предѣлахъ нашего пространства.

— 2І8
каталога. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что 1)
Талышинская лѣсная фауна очень бѣдна типичными
лѣсными животными, которыхъ всего 15°/0 всей ея фауны
и что 2) типичнѣйшіе представители лѣсной фауны въ
ней вовсе отсутствуютъ.
Низменные ленкоранскіе лѣса очень неудобны для жизни
мелкихъ роющихъ млекопитающихъ, такъ какъ имѣютъ через¬
чуръ сырую, напитанную водою почву. Даже обыкновенная лѣсная
мышь представляетъ здѣсь рѣдкость. Заяцъ въ здѣшнемъ лѣсу со¬
вершенно не встрѣчается, но въ небольшомъ количествѣ держится
въ мелкихъ густыхъ заросляхъ, представляющихъ переходъ отъ
лѣса къ степи. Преимущественно этого низменнаго пояса лѣса
придерживаются животныя общія степи и лѣсу, именно: ежъ, ша¬
калъ и камышевый котъ.
Выше ЗООО', приблизительно, лѣсъ теряетъ свою густоту, ста¬
новится выше и чище. Сообразно этому измѣняется и фауна.
Въ этомъ высокогорномъ поясѣ и встрѣчаемъ мы главнымъ обра¬
зомъ настоящихъ лѣсныхъ животныхъ: медвѣдя и рысь.
Тогда какъ, за исключеніемъ случайно здѣсь найденной Раскуига еігизса, для нижняго пояса лѣса нельзя указать ни одного
вида, свойственнаго исключительно ему, для верхняго пояса лѣса
можно указать таковыхъ шесть.
Просматривая таблицу, не трудно убѣдиться, что фауну этого
пояса составляютъ по преимуществу настоящія лѣсныя животныя.
Удобнѣе
таблицѣ.

это

можно

видѣть

на слѣдующей

Нижній поясъ лѣса.
Егіпасеиз еигораеиз ігатсаисазісиз
СгосЫига дйЫепзіаедіЫ.
Риску иг а еігизса.
Тідгіз зеріепігіопаііз.
Ееорагсіиз рагйиз іиіііапиз.
Саіоіупх скаиз.
Сапіз аигеиз.
Сапіз Іириз.
Меіез теіез тіпог.
Риіогіиз Ъоссатеіа саисазіса.
Еиіга Іиіга.

Жуохиз дііз сазрісиз.
М. пііесіиіа рісіиз.

сравнительной

Верхній поясъ лѣса.
?

Т. зеріепігіопаііз.
Ь. рагсіиз іиіііапиз.
Ееііз саіиз саисазісиз ?
Ьупх рагсііпа огіепіаііз.
С. Іириз.
Ж. т. тіпог.
Ь. Іиіга.
Лгзиз агсіоз шегісііопаііз.
Зсіигиз зрес. ?
М. дііз сазрісиз.
Ж. п. рісіиз.
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Верхній поясъ лѣса.

Нижній поясъ лѣса.

М. з, агіапиз.

Миз зуіѵаіісиз агіапиз.
Нузігіх Ыгзиіігозігіз.
8из зсго[‘а.

К.

& зсго/а.
Сегѵиз еіаркиз тагаі.
Саргеоіиз саргеоіиз.

Степи.
Фауны низменной и нагорной степи представляютъ меж¬
ду собою столько общаго по своему характеру, что я считаю за
болѣе удобное разсматривать ихъ вмѣстѣ.
A. Водящихся только въ низменной степи и ниж¬
немъ лѣсномъ поясѣ четыре вида:
Егіпасеиз еигорает ігапзсаисазісиз.
Раскуига еігизса.

Сапіз аигеиз.
Саіоіупх скаиз,

B. Общихъ лѣсной полосѣ и нагорной степи три вида:
Меіез теіез тіпог.
Лгзиз агсіоз тегійіопаііз.
Нузігіх ЫгзиНгозігіз.
Но нужно замѣтить, что всѣ эти животныя заходятъ въ на¬
горную область лишь случайно, и только барсукъ встрѣчается
здѣсь быть можетъ и осѣдло.
С. Общихъ обѣимъ степямъ, кромѣ бродящихъ по¬
всюду волка и барса, уже пять видовъ, изъ которыхъ
только Риіогіиз Ъосс. саисазіса встрѣчается и въ нижнемъ по¬
ясѣ лѣса. Эти виды слѣдующіе:
Мизіеіа /Ыпа пекгіпді.
Риіогіиз загтаіісиз.
Риіогіиз Ъоссатеіа саисазіса.
Нуаепа ѵиідагіз.
Сгісеіиіиз ркаеиз.
Б. Самымъ же интереснымъ является безспорно то
обстоятельство, что нѣкоторымъ изъ видовъ низменной
степи, и притомъ самымъ характернымъ, соотвѣтствуютч> совершенно аналогичные виды нагорной степи, какъ
это видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой перечи¬
слены всѣ характерные виды обѣихъ степей.
Низменная степь.
Ѵиірез аіркегакуі.
О-егЫНиз саисазісиз.
ѲегЫІІиз ітггіапае.

Нагорная степь.
Ѵиірез зрес. (ап топіапиз?).
(хегЪШиз регзісиз.

—
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Низменная сіенъ:

Нагорная степь.

Місгоіиз зосіаііз.
Аіасіада еіаіег саисазіт.
Ьериз сугепзіз.
Ѳ-аяеІІа зиЪдиііигоза.

Мезосгісеіиз Ъгапсііі.
Шсгоіиз шузіасіпиз.
ЕІІоЪтз Іиіезсет.
Аіасіада тіііатзі.
Ьериз зр. п. ?
—

Прибавивъ къ этому списку вышеперечисленные виды, об¬
щіе обѣимъ степямъ, но не встрѣчающіеся въ лежащей между ни¬
ми лѣсной полосѣ, мы должны будемъ сдѣлать два вывода:
1. Фауны низменной и нагорной степи, несмотря на
нѣкоторыя различія въ настоящее время, имѣютъ несо¬
мнѣнно общее происхожденіе.
2. Фауны обѣихъ этихъ степей имѣютъ ясно выра¬
женный арало-каспійскій характеръ.
Въ заключительной главѣ этого сочиненія мы постараемся
бросить нѣкоторый свѣтъ на происхожденіе этихъ фаунъ.;

Глава IV.
СРАВНЕНІЕ МАММОЛОГИЧЕСКОЙ ФАУНЫ
ТАЛЫША и МУГАНИ
СЪ ФАУНАМИ СОСѢДНИХЪ СТРАНЪ.
Чтобы выяснить положеніе фауны описаннаго нами простран¬
ства среди другихъ, и насколько возможно пролить свѣтъ на ея
происхожденіе, необходимо прежде всего сравнить ее съ фаунами
сосѣднихъ странъ. Къ сожалѣнію послѣднія изучены еще очень мало.
Полнѣе другихъ извѣстна маммологическая фауна Кавказскаго края
и только что напечатана мною критическая обработка фауны Закас¬
пійской области. Что же касается Малой Азіи и Персіи, то мы
имѣемъ только уже значительно устарѣвшія сводки Дэнфорда и Эльстона для первой и Блэнфорда для второй. Поэтому предварительно
необходимо подвергнуть хотя бы и самой краткой, критической
переоцѣнкѣ обѣ вышеназванныя фауны.

Малая Азія.
Основнымъ сочиненіемъ по фаунѣ млекопитающихъ Малой
Азіи является статья: Пажрокб ахб Аьятоху Оп Йіе Магшпаія оГ

Азіа Міцог въ «ІЧюсеейцщн оі - ііш Хоо1оціса18осіеіу оГ Кошіон»; за
1878 г. Въ. 1880, году появилась вторая статья этихъ же авторовъ
и подъ тѣмъ же заглавіемъ. Она помѣщена въ томъ же журналѣ
и содержитъ дополненія и исправленія. Кромѣ этихъ статей въ
литературѣ разбросаны еще мелкія статейки, содержащія глав¬
нымъ образомъ описанія новыхъ видовъ изъ Малой Азіи. .
Но прежде чѣмъ перейти къ критическому обзору всѣхъ
этихъ статей, необходимо условиться, что нужно понимать подъ
именемъ Малой Азіи, точнѣе—гдѣ нужно принять ея сѣйеро-во¬
сточную границу? Обыкновенно границею здѣсь принимали поли¬
тическую русско - турецкую границу, но съ 1877 года она значи¬
тельно отодвинулась къ юго-западу и такимъ образомъ Карсская
область, наприм., которую раньше относили къ Малой Азіи, стали
теперь относить къ Закавказью. Отсюда хорошо видна непригод¬
ность политическихъ границъ для зоогеографическихъ цѣлей. На¬
сколько я могу судить по моимъ собственнымъ, къ сожалѣнію
весьма кратковременнымъ изслѣдованіямъ, Карсская область по
своей фаунѣ - относится уже къ нагорью Малой Азіи. Если прове¬
сти здѣсь естественную границу, то придется захватить большую
часть западнаго Закавказья, что я по многимъ причинамъ считаю
неудобнымъ, а потому принимаю слѣдующую искусственную: по
р. Чороху и Ольты-чаю до г. Ольты, а отсюда на юго-востокъ по¬
чти по современной русско-турецкой границѣ до Аракса й хребта
Агри-дагъ. Затѣмъ по Агри-дагу на востокъ до Арарата, а оттуда
къ югу по пограничному между Турціей и Персіей хребту.
Послѣ этого необходимаго отступленія, вернемся, къ разсмо¬
трѣнію фауны Малой Азіи.
По послѣдней редакціи (1880 г.), списокъ Дэнфордащ
Эльстона содержитъ 46 видовъ.
Я долженъ предпослать ему слѣдующія критическія замѣчаніи:
3.54) Сгосісіига Іеисосіоп—вѣроятно СгосШига дйШепзіаеШ,
которая найдена мною по Араксу. Другая СгосШига найдена мною
въ Ольтинскомъ округѣ, отлична отъ этой и еще не описана.
4. Егіпасеж еигораеиз—несомнѣнно Егіпасеиз еигораеиз сопсоіог Мактш, весьма близкій къ Е. еигораеиз ігапзсаисазісиз 8ат.
5. Ееііз раг&из—Ееорагйиз раЫгіз іиіііапиз.
6. 'Ееііз еаЬыз, По Матчи (8іі2. Вег. Пев. паішТ. БТ. я. ВецЦи,
5І) №№, подъ которыми
Эльстона.

■

Л,

стоятъ

эти

виды

" о '. ■ ?

въ

сочиненіи

Дэнфорда

•: ...Т лшАйсетА 'Г;

и

—
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1895, р. 192) относится къ подвиду Геііз саіиз тогеа Кеіснехвасн.
Мнѣ не удалось къ сожалѣнію выяснить въ какомъ отношеніи
стоитъ эта форма къ моему Неііз саіиз саисазісиз,
8. Ееііз Іупх. По краткому описанію авторовъ невозможно
рѣшить, что это за видъ, поэтому обозначаю Ьупх зрес.?
9. Реііз рагсііпа. Судя по географическому распространенію
думаю, что эта рысь тожественна съ закавказской, описанной'
мною подъ именемъ Ьупх рагсііпа огіепіаііз.
11. Нуаепа зіѵіаіа 2імм. По изслѣдованіямъ Матчи 55) въ
Малой Азіи водится Нуаепа ѵиідагіз Безмавезт, а въ Сиріи—опи¬
санный имъ видъ, Нуаепа зугіаса Матзсніе. Послѣдняя вѣроятно
заходитъ и въ южные предѣлы Малой Азіи, почему я и привожу
въ своемъ спискѣ оба эти вида.
15. Сапіз ѵиірез Бшх. Я не могъ найти никакихъ новѣй¬
шихъ указаній на то, какой видъ лисицы живетъ въ Малой Азіи,
поэтому обозначаю ее «Ѵиірез зрес.?». Въ сѣверо-восточной части
ея вѣроятно встрѣчается и Ѵиірез Ітгсіізіапіса 8ат.
16. Меіез іахиз. Малоазійскій барсукъ упоминаемый Дэнфордомъ и Эльстономъ по мнѣнію Барретъ - Гамильтона относится къ
установленному послѣднимъ, подвиду Меіез теіез тесіііеггапеиз.
Но въ восточной части Малой Азіи несомнѣнно живетъ и Меіез
теіез тіпог. Формы эти очень близки, но описаніе Барретъ-Га¬
мильтона черезчуръ ужъ кратко 5б).
17. Магіез рота. По БАРРЕТЪ-Гамильтону57) малоазійская куни¬
ца не отличима отъ испанской, названной имъ Мизіеіа тесШеггапеа.
18. Мизіеіа ѵиідагіз. Та ласка, которая найдена мною въ
Карсской области и безъ сомнѣнія встрѣчается по крайней мѣрѣ
въ сѣверо-восточной части Малой Азіи, должна называться Риіогіиз Ъоссатеіа саисазіса Ваккетт - Наміьтох (см. соотвѣтствующую
главу этого сочиненія). Весьма вѣроятно однако, что въ западной
части Малой Азіи встрѣчается и другая разновидность ласки.
24. Сегѵиз еіарішз. По Лидеккеру 58) малоазійскій благород¬
ный олень относится къ подвиду Сегѵиз еіарішз тагаі Ооіьву, какъ
и кавказскій.
55) Матзсніе, 8іІ2.-Вег. БезеШсй. паішТогзсІі. Гг. гиВегІіп, 1900,
р. 52. См. также: Изв. Кавк. Муз., т. И, вып. 1. Сатунинъ, Гіены передн.

Азіи.
56) Вавеетт-Наміілчш, Апп. Ма§\ Каі. Нізіогу, (7), VI, р. 384 (1899).
”) Вавеетт-Наміьтоы, ІЬійеш (7), I, р. 442 (1898).
58) Ьубеккев,

ТЬе Беег о4 АН Ъапйз, р. 75. (1898).
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29,. Оѵіз дшеііпі ~ Оѵіз огіепіаііз по Лидеккеру 69).
32. Муохиз сігуаз. Нерингъ 60) относитъ малоазійскую соню
къ тому же подвиду, какъ и закавказскую, т. е. Муохиз пііеЛиіа
рісіиз Вь аировъ.
34. Сгісеіиз /гитепіагіиз. Какъ ни сомнительно нахожденіе
обыкновеннаго хомяка въ Малой Азіи, я, послѣ того какъ Нерингъ
описалъ изъ Мезопотаміи весьма близкаго къ нашему виду Сгісе¬
іиз ѵиідагіз ЪаЪуіопісиз 61), категорически отрицать его не могу, хотя
и думаю, что могло быть смѣшеніе съ однимъ изъ Мезосгісеіиз.
35. Сгісеіиз підгісапз. Въ Малой Азіи встрѣчаются вѣроятно
два представителя рода Мезосгісеіиз: Мезосгісеіиз коепіді 8атшш 62)
въ сѣверной части, а можетъ быть еще и Мезосгісеіиз аигаіиз
63), описанный изъ Сиріи, въ южной.
40. Миз зуіѵаіісиз. Барретъ - Гамильтонъ 64), подробно разо¬
бравшій географическія расы лѣсной мыши, называетъ малоазій¬
скую расу—Миз зуіѵаіісиз іаигісиз. Этотъ подвидъ установленъ
\Ѵатекнои8е

по экземплярамъ изъ Зебиля, Булгаръ-дага.
44. Враіах іурМиз. Въ Малой Азіи водится не менѣе двухъ
видовъ слѣпцовъ: Зраіах пеіггіпді, описанный мною 65) съ русско¬
турецкой границы и распространенный вѣроятно въ сѣверной части
Малой Азіи, и 8раІах іпіегтесііиз, описанный Нерингомъ 66) изъ
сѣверной Сиріи и вѣроятно встрѣчающійся и въ южной части на¬
шей страны.
45. Нузігіх сгізіаіа. Было бы весьма важно убѣдиться въ спра¬
ведливости этого опредѣленія. Оно можетъ быть и вѣрно, такъ какъ
этотъ видъ найденъ въ близлежащихъ странахъ Южной Европы и
Сѣверной Африки. Съ другой стороны въ Закавказьи, въ Талышѣ,
водится Нузігіх кігзиіігозігіз, а для Палестины Тристрамъ указы¬
ваетъ оба вида, и Кавказскій Музей получилъ оттуда черезъ Шлютера вмѣсто заказанныхъ Н. сгізіаіа,—Н. кігзиіігозігіз (или Іеисига?)•
5Э) іб. ѴѴіІП Охеп, 81іеер апй Сгоаѣз оі АН Ьапйз, р. 159. (1898).
60) Хенешб, Віе §-ео^гар1іІ8ске ѴегЪгеіІшщ йез Вашіізсіііаіегз
еіс., 2оо1. Апгещ. Вй. ХХУІІ, р. 45. (1903).
и1) Ій. 8Нг.-Вег. ВезеИзск. паіигі. Ггешій. ш Вегііп, 1903, р. 360.
62) 8атішш, Віе каиказізсЪеп Мезосгісеіиз - Агіеп еіс., 2оо1. Апгеі&. Вй. ХХШ, р. 301. (1900).
вз) ЛУатекноибе, Апп. Ма^. Хаі. Нізіогу, 1839, ІУ, р. 445; Хенешб,
2оо1. Ап2еі§5 1902, р. 57.
64) Ваееетт-Наміетсш. Ргос. 2оо1. 8ос. Бопй., 1900. р. 412.
65) 8атішш, 2оо1. Апгещ., 1898, р. 314.
66) ХенешСг. 8іі2. Вег. паіигі. Ггешій. 2. Вегііп, 1897. р. 181.
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46. Еериз еигораеиз. На основаніи всего извѣстнагд о гео¬
графическомъ распространеніи этого вида, я не могу допустить на¬
хожденія его въ Малой Азіи, а потому обозначаю «Еериз арес.?».
Для дополненія списка, я беру только то, что вполнѣ точно
и опредѣленно указано, придерживаясь, какъ и всегда, правила,
что лучше пропустить что нибудь сомнительное, чѣмъ давать невѣр¬
ныя свѣдѣнія.
Въ нижеприведенной таблицѣ распространенія малоазійскихъ
млекопитающихъ приняты слѣдующія рубрики.
I. Западная часть Малой Азіи до Антитавра.
II. Киликійскій Тавръ.
III. Юго-восточная часть, между юго-восточными скло¬
нами Киликійскаго Тавра и сѣверной Сиріей.
ІѴѴ Сѣверо-восточная горная область.
V’. Горная область юго-западнаго Закавказья.
VI. Юго-восточное Закавказье (Талышъ)
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Я нисколько не сомнѣваюсь, что послѣ детальнаго изслѣдо¬
ваніи Малой Азіи число видовъ млекопитающихъ, обитающихъ въ
ней окажется по крайней мѣрѣ въ два раза большимъ, но пока
надо довольствоваться извѣстнымъ.
Какъ видно изъ этой таблицы, фауны Малой Азіи и Закав¬
казья имѣютъ очень большое сходство, такъ какъ изъ 62 видовъ
74) Въ Талышѣ—Н. Ыгзгііігозігіз.
15 > Слѣдуетъ замѣтить тоже, что и о № 17.
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малоазійскихъ млекопитающихъ—39 общихъ обѣимъ странамъ. Если
мы даже исключимъ двухъ космополитовъ (Мп8, погѵе&ісив и М.
тизсиіиз) и два сомнительныхъ вида (Уиірез 8р.? и ѣериз 8р.?),
то все же получимъ 35 общихъ видовъ, т. е. болѣе половины все¬
го количества. Правда, нѣкоторые виды не идентичны, и пред¬
ставлены разными географическими расами, но для нашихъ цѣ¬
лей это не такъ важно, ибо они все же очень близки. Таковы виды:
Малая Азія.
Егіпасеиз еигораеиз сопсоіог.
Ееііз саіиз тогеа.
Муохиз дігз огіепіаііз
Миз зуіѵаіісиз іаигісиз
Нузігіх сгізіаіа?

Закавказье.
Е.
Е.
М.
Ж.
И.

е. ігапзсаисазісиз
с. саисазісиз
дііз сазрісиз.
з. агіапиз еК Ж. 8. зііѣвр.?
Ыгзиіігозігіз

Далѣе изъ этой таблицы видно, что юго-западная часть За¬
кавказья имѣетъ, какъ и слѣдовало ожидать въ виду ея близости,
больше сходства съ Малой Азіей, чѣмъ юго-восточная ея часть.
Именно, юго-западное Закавказье и Малая Азія имѣютъ 29 общихъ
видовъ, а юго-восточное Закавказье имѣетъ съ нею лишь 26 об¬
щихъ видовъ.
Общихъ же только юго-восточному Закавказью и Малой Азіи
всего шесть видовъ. Но это происходитъ лишь потому, что я
взялъ для сравненія только нагорную часть восточнаго Закавказья,
въ низменной же его части встрѣчаются 2 изъ этихъ недостаю¬
щихъ видовъ, именно: Нуаепа ѵиідагіз и Саіоіупх скат.
Наконецъ мы видимъ изъ этой же таблицы, что фауны сѣ¬
веро-восточнаго угла Малой Азіи и западнаго нагорнаго Закав¬
казья тожествены. Небольшихъ различій, вродѣ отсутствія въ запад¬
номъ Закавказьи ЕІІоЫиз Іиіезсепз, нельзя принимать во вниманіе,
потому что онѣ могутъ происходить отъ недостаточности изслѣдо¬
ванія страны. Къ тому же, я видѣлъ въ Карсской области, у го¬
ры Кабахъ-тапа (Ардаганскій округъ) норы, которыя по моему
могли принадлежать только этому виду. Что касается видовъ не¬
достающихъ въ Закавказьи, то они принадлежатъ отчасти запад¬
ной части и Тавру, главнымъ же образомъ юго-восточной части
Малой Азіи, пограничной съ Сиріей, гдѣ мѣстность уже носитъ
пустынный характеръ.
Упомяну изъ послѣднихъ:
Всаріоскігиз сІаѵШапиз.
Лгзиз агсіоз зугіасиз.

Лезокіа туозига.
Сгісеіиз ѵиідагіз зііЪзр.?
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Мезосгісеіиз аигаіиз.
Місгоіиз диепіііегі.
8раІах іпіегтесііиз.
Сгазеііа сіогсаз.

Ѵиірез (атеіісиз
Нуаепа зугіаса.
Сагасаі сагасаі
Жиз депШіз.

Какъ видно изъ таблицы, это уже совсѣмъ особая фауна,
рѣзко отличающаяся и отъ фауны остальной части Малой Азіи.
Изъ характерныхъ для этой мѣстности животныхъ только малень¬
кая летучая мышь
Рірізігеііиз МіМі была найдена въ пустынной
мѣстности у Арарата, въ пескахъ около Аралыха.

Персія.
Въ основу списка млекопитающихъ Персіи я кладу превос¬
ходное сочиненіе Блэнфорда: «Еавіегп Регвіа. Ѵоі. II. 2оо1о§у апсі
Иео1о§у Ъу \Ѵ. Т. Ъьлотовъ». Относительно списка Блэнфорда я
долженъ сдѣлать слѣдующія замѣчанія.
1. Супопусіегіз атріехісаисіаіа Оеоее. = Ропззейиз атріехісстсіаіиз. Малайская форма; держится по берегамъ моря, питается молюсками и является такимъ образомъ морскимъ животнымъ, имѣю¬
щимъ иное распространеніе, чѣмъ животныя наземныя. Да и най¬
дена она лишь на пустынномъ о-вѣ Кишмѣ.
2. Вкіпоіорітз /еггит-едиіпит ? 8снеев. Это указаніе осно¬
вано на ошибкѣ, уже разобранной мною въ статьѣ о Шііпоіоркиз
(стр. 101 этого сочиненія).
Мёррей 76) приводитъ этотъ видъ для Мезопотаміи, ссылаясь
на списокъ Шмарды 77), но послѣдній приводитъ въ своемъ спис¬
кѣ лишь «Шііпоіоркиз врес. іпсіеі.».
Вѣроятно, это указаніе должно быть поэтому отнесено къ
одному изъ южныхъ видовъ, а Шь. (еггит-едгіітітЩвъ Персіи
нѣтъ.
6. Ѵезрегиз зегоііпиз Вснвев.; 7. V. зкігазіепзіз Боввох и
8. V. тггш Бе Еіыррі, всѣ ~ Еріезісиз зегоЫпиз ізаЬеІІіпиз,
по Добсону.

9. Ѵезрегидо (Рірізігеііиз) тагдіпаіиз Кёрр. и 11. V. (Р.)
Іеисоііз Боввох, по позднѣйшвхму изслѣдованію Добсона, = РірізЬгеИаз ШЫі Каттееее.
7е) Мъекау, А. Тііе §ео^гар1ііса1 БійІгіЪиііоп оі Маттаій, р.
375. (1866).
77) 8онмаеъа, 2. Сг. Біе

(1853).

^ео^гарѣівсііе ѴегЪгеіІшщ йег Тѣіеге
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10. Ѵезретдо (Р.) соготапсіеіісиз. Е. Сиѵ. — Рірізігеііиз аЬгатиз

Теммшск.

13. Таіра еигораеа Ь. Какъ я показалъ въ своемъ мѣстѣ
нахожденіе крота въ Ленкорани не доказано. Въ самой же Персіи
онъ также нигдѣ не былъ наблюдаемъ.
15. 8огех ризгііиз (тмгъш и 16. 8. дтеііпі Раььав. См. стр. 105
этого сочиненія.
19. Геііз іідгіз Ь. —Прикаспійскій тигръ — Тідгіз зеріепігіопаІіз 8ат.
20. Ееііз рагсіиз Ь. несомнѣнно Ьеорагйиз рагсіиз ігШіапиз
Ѵаъе^.

21. Реііз ипсіа. Нахожденіе ирбиса около Шираза болѣе
чѣмъ сомнительно; но мнѣ извѣстно нахожденіе его въ Копетъдагѣ.
29. Ѵиірез ѵыідсігіз

Скат,

и 30. Ѵиірез кагадап Екх —при¬

ведены на основаніи литературныхъ данныхъ Эйхвальда, Менетріе и Де Филиппи. На самомъ дѣлѣ ихъ нѣтъ въ Закавказье а
слѣдовательно, подавно, и въ Персіи.
31. Ѵиірез регзісиз Вьахрокб. Редуцировано позднѣе къ Ѵиі¬
рез іеисориз Вьттн, описанной изъ сѣв. Индіи78). Мнѣ это кажет¬
ся сомнительнымъ, но не имѣя возможности сравнить персидскихъ
и индійскихъ лисицъ, я долженъ придерживаться принятаго теперь
мнѣнія. Что же касается до высказаннаго мною ранѣе мнѣнія
о тожествѣ Ѵиірез Іеисориз съ закавказской степной лисицей, то
послѣ сравненія въ этомъ году въ Зоологическомъ Музеѣ Имп.
Академіи Наукъ нашихъ закавказскихъ лисицъ съ индійскимъ
экземпляромъ, я долженъ категорически отвергнуть его, такъ какъ
типичная Ѵиірез Іеисориз отличается меньшимъ ростомъ и иной
окраской.
32. ? Ѵиірез согзак Ілкх. Блэнфордъ сомнѣвается въ нахож¬
деніи этого вида въ Персіи, и дѣйствительно его нѣтъ ни на пу¬
ти Де Филиппи, ни тамъ, гдѣ его указывалъ Шмарда. Но онъ обы¬
кновененъ въ Закаспійской области по Атреку, слѣдовательно, вѣ¬
роятно, встрѣчается и въ степяхъ сѣверо-восточной Персіи.
34. Нусіепа зігіаіа 2імм. Въ Персіи живетъ но крайней мѣ¬
рѣ три вида гіенъ: Нуаепа ѵиідагіз Бевманезт въ сѣверо-западной
части страны: Нуаепа Ыікіегѵісві 8атшш въ Хорасанѣ и Нуае78) Міѵавт, Мопо^арѣ о-Г Ніе
таііа оі Іпйіа, р. 151.

СапЫае, р. 123; Вьашюіш, Маш-
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па ѵиідаѵіз тгисіпуі 8атшш

бъ персидской Мезопотаміи. Гіены

встрѣчаются во всей Персіи, но какъ распредѣлены въ ней вы¬
шеупомянутые виды—пока неизвѣстно. Особенно любопытно было
бы узнать, что за гіена живетъ въ Белючистанѣ.
35 Негрезіез регзісиз Бкау—Н. аигорипсіаіщ Новозох.
39. ІІгзиз агсіоз. Темныхъ медвѣдей Закавказья и Персіи я
принимаю за ІІгзиз агсіоз тегШіопаІіз Миш.
41. «Л. зр. (?? Меіигзиз ІаЫаіиз)». Это предположительное
опредѣленіе было въ послѣднее время подтверждено Н. А. Заруднымъ.

42. Ркоса уііиііпа Б. — Ркоса кізрісіа сазріса N114,8.
43. Ваіаепоріега іпсііса Вьття. Обоихъ этихъ животныхъ какъ
чисто морскихъ, я исключаю изъ таблицы.
48. ? Сазіог рЪсг Г. Существованіе бобра на Араксѣ кате¬
горически опровергается всѣми послѣдними изслѣдователями.
52. Миз егуікгопоіиз Вьахеоев = Миз агіапиз Вьахеоев.
54. Миз зуіѵаіісиз Б. относится къ этому же виду.
57. Сгісеіиз підгісапз ВііАШТ — Мезосгісеіиз Ъгапсііі Иенеіхо.
59. Агѵісоіа атркгЫгЩ Б. = Місгоіиз регзісиз Бе Гіыррі.
67. СгегЫПгіз іатагісіпиз Раы.—пропускаю въ моемъ спискѣ
въ виду сильнаго сомнѣнія въ точности опредѣленія.
69. ІНриз тасгоіагзиз? ДѴаохек = Іасиіиз Ыап^огсіі Встіььу.
72. Аіасіада сіесшпапа?—Какъ я доказалъ уже раньше, на
основаніи сравненія измѣреній, это Аіасіада іѵііііатзі Тномаз.
73. Нузігіх сгізіаіа Б. Несомнѣнно ошибочно. Это Нузігіх
кігзиіігозігіз. Интересно, что Блэнфордъ нашелъ у него краніологи¬
ческія отличія отъ Нузігіх Іеисига 8укез.
74. Ьериз сгазресіоііз Вьахе. Я не считаю возможнымъ слѣ¬
довать за позднѣйшими авторами, редуцировавшими этотъ видъ къ
Іериз іоіаі Раььаз, и сохраняю его.
75. Іериз сазріиз? Немрк. ет Еикехв. Въ Персіи нѣтъ это¬
го вида.
77. Единз кетіопиз Раьь. По Труссару и др. въ Сиріи и Мезопотаміи живетъ Азіпиз кетірриз І8. Сеоеее., а въ Афганистанѣ
и въ Персіи—Азіпиз опадет Веіззох.; слѣдовательно во всей Пер¬
сіи водится не одинъ, а два вида. Блэнфордъ соединялъ ихъ въ одно.
79. Оѵіз сусіосегоз Нттттох. По Л и деккеру 79) въ Афганиста7Э) Бувеккее, ЛѴіісі Охеп, 81іеер апй бгоаія оі А11 Бапйз, рр.
172а., 174 (1898 .
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нѣ и южной Персіи жилетъ Оѵіз ѵідпеі сусіосегоз Ниттох, а въ
Белючистанѣ—Оѵіз ѵідпеі Ыап{‘огсІі Ними.
Горнаго барана сѣверной Персіи, съ Коиетъ-дага, Лидеккеръ 80) называетъ Оѵіз ѵідпеі агкаі ВвАкпт. но я считаю за О.ѵ.
агкаі горнаго барана живущаго много сѣвернѣе на Усть-Уртѣ и
плоскихъ возвышенностяхъ около Аральскаго моря, откуда онъ и
былъ описанъ Брандтомъ. Поэтому копетъ-дагскахо барана я пе¬
реименовалъ въ Оѵіз ѵідпеі ѵагепізоѵі пош. пот.
Такимъ образомъ въ Персіи
этой группы.

живетъ три подвида барановъ

80. Оѵіз дтеііпі Бьттн. Въ Персіи имѣются двѣ расы этого
барана, котораго слѣдуетъ правильнѣе назвать Оѵіз огіепіаііз Омеь.
Типичная форма въ сѣверо-западной Персіи, и Оѵіз огіепіаііз
ттіапа Бштнек на островахъ озера Урміи 8г).
85. Ссазеііа /изсфопз Вьахеоеб. Склэтеръ
дуцировали этотъ видъ къ Сгаяеііа Ъеппеііі Вукез.

и

Томасъ

82) ре¬

88. Сегѵиз сазріиз Веооке. Какъ указано въ соотвѣтствую¬
щемъ мѣстѣ этого сочиненія, этотъ сомнительный видъ причисленъ
къ прикаспійской фаунѣ по недоразумѣнію.

Хотя со времени опубликованія сочиненія

Блэнфорда

(1876)

прошло почти 80 лѣтъ, наши знанія маммологической фауны этой
страны подвинулись еще очень мало. Обработка коллекцій, приве¬
зенныхъ Н. А. Заруднымъ изъ его многократныхъ путешествій по
Персіи, вѣроятно значительно подвинула бы дѣло впередъ. Я надѣюсь,
если мнѣ удастся обработать этотъ матеріалъ, дать новый списокъ
персидскихъ млекопитающихъ; до сихъ поръ же я воспользовался
изъ коллекціи Н. Н. Заруднаго только ежами и гіеной. Все это
оказалось новымъ прибавленіемъ къ списку Блэнфорда.
Въ заключеніи замѣчу объ этомъ сочиненіи, что заглавіе его
«Восточная Персія» меня удивляетъ, ибо все время въ немъ
идетъ рѣчь о западной Персіи.

ѵоі. I, р. 102.
81) Бёшщее, К. Т. Соп1гіЪи1іоп8 Іо Ніе Хаі. НІ8Іогу о! Баке
Бпш, Х\Ѵ. Регзіа. Ъіппеап 8осіе1у’8 Лоигпаі, 2оо1о^у, у. XXVII, р. 374,
рі. (1899).
82) 8сьатее апй ТяомА8, ТЬе Воок о1‘ Апіеіорез, ѵ. III, р. 120
(1898).
80) Ьубеккее, Ргос. 2оо1. 8ос. Ьопйоп, 1903,
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Зоологическія провинціи Персіи.
Въ нижеприводимой таблицѣ распространенія персидскихъ
млекопитающихъ, я принимаю, съ небольшими лишь измѣненіями,
зоологическія провинціи, установленныя Блэнфордомъ въ вышеразсмотрѣнномъ сочиненіи.
Провинціи эти слѣдующія:
I. Каспійская провинція.
Сюда я отношу: Талышинскую низменность, Гилянъ и
Мазаядеранъ, и, наконецъ, окрестности Астрабада.
Такимъ образомъ, принятая мною сѣверная граница не сов¬
падаетъ съ сѣверной политической границей Персіи. Но персид¬
ская Мугань съ одной стороны, и окрестности Чикишляра съ
другой уже не имѣютъ ничего общаго по своей природѣ съ по¬
крытымъ роскошной растительностью побережьемъ южной час¬
ти Каспійскаго моря. Первая относится всецѣло къ восточному
Закавказью, а вторая мѣстность—къ пустынямъ Закаспійской об¬
ласти. Однако, чтобы дать полный списокъ млекопитающихъ Пер¬
сіи, я счелъ нужнымъ перечислить и тѣ виды, которые найдены
пока только и въ этихъ мѣстностяхъ, не отводя имъ однако еще
особыхъ графъ, такъ какъ это еще увеличило бы и безъ того
большую таблицу, а распространеніе ихъ ясно видно и безъ того
изъ текста.
II и III. Западная и восточная части Иранскаго плоско¬
горья.
Оба эти мои дѣленія соотвѣтствуютъ «Ше Регзіап ргоѵіпсе
ргорег» Блэнфорда. Я нашелъ, что болѣе удобно раздѣлить ее
на двѣ части.
Къ первой, западной, я отношу Адербейджанъ, Курдистанъ
и другія части Персіи до Великой соляной пустыни на
востокъ. Ко второй, восточной,—Хоросанъ и Сеистанъ.
Считаю не лишнимъ однако замѣтить, что разница между
фаунами этихъ двухъ провинцій вѣроятно не такъ велика, какъ
можно думать, судя по таблицѣ. Вѣроятно она болѣе зависитъ отъ
неизслѣдованности того пространства, которое лежитъ между на¬
шими закавказской и закаспійской границами.
IV*. Луристанъ.
Сюда относятся лѣсистые склоны Загроса вмѣстѣ съ дубо¬
выми лѣсами въ окрестностяхъ Шираза.
О фаунѣ Загроса почти что ничего неизвѣстно.
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V. Персидская Мезопотамія.
VI. Южная провинція Персіи.
Низменности по берегу Персидскаго залива и Белючистанъ.
Слѣдующія двѣ графы, предназначенныя для сравненія пер¬
сидской фауны съ кавказскою, слѣдующія:

VII. Западное нагорное Закавказье.
VIII. Восточное Закавказье.
Къ этой послѣдней графѣ я отношу и всю долину Аракса до
самаго Арарата, т. е. до крайняго пункта проникновенія низмен¬
ной арало-каспійской фауны. По таблицѣ, показывающей распре¬
дѣленіе млекопитающихъ въ Талышѣ, читатель можетъ отдѣлить
горныхъ животныхъ отъ животныхъ низменностей, которыя по не¬
обходимости въ этой послѣдней графѣ смѣшаны.
Маммологическая фауна Персіи вѣроятно очень богата. Не¬
смотря на то, что она только затронута изслѣдованіемъ, въ нашемъ^спискѣ мы насчитываемъ уже 121 видъ, не считая мор¬
скихъ млеко пит аю щи хъ.
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Персидская Мезопотамія.
РегзізсК Мевороѣатіеп.
Восточное Закавказье.
ОвІ-Тгапзкаиказіеп.

Млекопитающія Персіи.

п.

Каспійская провинція.
Каврівсйе Ргоѵіпг.
Западная часть Иран¬
скаго плоскогорья.
ЛѴезНеіІ сі. ІгапівсЬеп
НосЫапйв.
Восточная часть Иран¬
скаго плоскогорья.
ОвНеіІ й. Ігапізсѣеп
Носіііапйв.

1.

1.
2.
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83) Эти четыре летучія мыши найдены мною въ Закавказья, на самой
русско-персидской границѣ, на Араксѣ, такъ что несомнѣнно принадлежатъ
и къ фаунѣ Сѣверной Персіи Я причисляю обоихъ подковоносовъ къ восточ¬
ному Закавказью на основаніи общаго характера мѣстности, хотя они и
найдены въ самомъ центрѣ его (Ордубадъ, на Араксѣ).
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УН. УИІ
Восточное Закавказье.
Озѣ-Тгапзкапказіеп.

Восточная часть Иран¬
скаго плоскогорья.
Озііеіі сі. Ігапізсііеп
Носіііапсіз.

6. ШррозЫегиз
ігісіепз
тиггауапа А^еезок . —
7. Ріесоіиз аигііиз Епш. —
8. Оіопусіегіз реіегзі і)е
\Ѵштсш84).
9. Еріезісиз
зегоігпиз
ЗСНЕЕВЕЕ.
10. Еріезісиз зегоігпиз ізаЬеШпиз Теммшск.
?
11. Рірізігеііиз рірізігеііиз
ЗСНЕЕВЕЕ . —
12. Рірізігеііиз ЫШі ИатТЕЕЕЕ.
13. Рірізігеііиз
паііьизіі
КЕУ8. ЕТ ВЬА8. 84) . . —
14. Муоііз сіезегіогит Бов8ок
. —
15. МуОІІЗ ВЕСН8ТЕШ . . —
16. Муоііз тузіасіпиз Ъеі8ьее85). —
17. Міпіоріегиз зсІггеіЪегзі
^ТТЕЕЕЕ85; .
. . . 418. Тікіпорота тісгорііуі—
Іит Е. СгЕОЕЕЕОУ.
19. Еусііпотиз
іаепіоііз
ВАЕШЕ8СІІІЕ
. .
+
20. Егіпасеиз
еигораеиз
ігапзсаисазісиз 8атиЫШ 86). —
21. Егіпасеиз регзісиз 8 атішш 87). —
22. Егіпасеиз аІЬиІиз іигапісиз 8атішш88) . . . —

У1

'

Персидская Мезопотамія.
Регзізсіі Мезороіатіеп.

НІ.

Западная часть Иран¬
скаго плоскогорья
ѴѴезІІеіІ сі. Ігапізсііеп
Носіііапсіз.

Мащтаііа Регзіса.

П.

каспійская провинція.
Казрізсііе Ргоуіпя.

Млекопитающія ІІерсіи.
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84) Акбеезсш апсі Бе \Ѵштсш, МаішпаІ8 оі‘ Е^урі.
85) Блэнфордъ не отличалъ Р. аЫатиз отъ Р. паікизіц такъ что не¬
извѣстно о какомъ именно видѣ идетъ рѣчь.
86) Я нашелъ его на Персидской Мугани и въ долинѣ Аракса; тоже
относительно землеройки.
87) Описанія этого ежа еще не опубликовано. Найденъ Заруднымъ
въ Сеистанѣ.
88) Найденъ около Яикишляра и на персидской сторонѣ
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Маштаііа Регвіса.
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90) На Кавказѣ замѣненъ близкой разновидностью Неііз саіиз саисазгсиз 8атшш.
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91) Въ окрестностяхъ Чикишляра.
92) И на Мугани.
93) Въ окрестностяхъ Чикишляра.
94) Можетъ быть заходитъ и въ Каспійскую провинцію; во всякомъ
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96) На Мугани.
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Магаіпаііа Регзіса.
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ЛУезіТеіІ Л. Ігапізсііеп
НосЫапйз.
Восточная часть Иран¬
скаго плоскогорья.
ОзіТеіІ (1. Ігапізсііеп
НосЫапйз.

I.

4
і

4

—
і — |

4

—

4

?
»

!

+

—

+ і —

—

— !

—

—

+ ■ —

—

— і • '4

4

- ;

—

—

—

4
4

!
I
і

■

—

|

, ?, \ —
і
; — -' — і —
—

—

—
—

4

4

я

■

—

+

—

_
—

— ; —
—

—

—

—
4
—

+
4

—

1
4
+

і

—-

97) Тоже, но заходитъ и въ Каспійскую провинцію.

' **

і

—

240
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110. Вата сіата Ілш.
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117. Оѵіз огіепіаііз иппіапа
(КЩтнек.
118. Оѵіз ѵідпеі Ыап/'огВі
Нпме.
119. Оѵіз ѵідпеі ѵагепізоѵі
8атішш
.
120. Оѵіз ѵідпеі сусіосегоз
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IV.

Каспійская провинція. :
Казрізсйе Ргоѵіпя.
Западная часть Иран¬
скаго плоскогорья.
\УезИеП й. Ігапіясйеп
Носйіаікіз.
Восточная часть Иран¬
скаго плоскогорья.
ОзНеіІ (і. Ігапізсйеп
Носйіаікіз.

Млекопитающія Персіи.

Ниттокг. . . . . .

ПІ.

Восточное Закавказье.
Озі-Тгапзкаиказіеп.
Западное Закавказье.
ѴѴезІ-Тгапзкаііказіен. |
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Изъ разсмотрѣнія этой таблицы видно:
1) что фауна лѣсной полосы Талыша. всецѣло отно¬
сится къ установленной Блэнфордомъ Каспійской лровилщіи
Персіи.
и 2) что фауна Иранскаго плоскогорья проникаетъ
въ верхній поясъ Талы ши иск йхъ горъ, а по сѣверно-пер¬
сидскимъ горамъ—и въ нагорье западнаго Закавказья.
Первое настолько ясно изъ таблицы, что еще болѣе распро¬
страняться объ этомъ совершенно излишне. .Относительно же вто¬
рого положенія отмѣтимъ слѣдующее. Изъ млекопитающихъ Иран¬
скаго плоскогорья въ Закавказье, именно гористую его часть ;распространяюся слѣдующіе виды:
ВЫпоІорІіиз Ыазіі.

Муоііз сіезегіогит,

Ш. еигуаіе.
Еріезісиз зегоііпиз,

М. туоііз.
.
Егіпасеиз еигораеиз ігапзсаисазісиз.

РірізігеПиз ЫіЩі..

СгосШига дйЫепзіаМі.
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ІЗгзиз дгсір8 тегМьопаЦз. .
Жеіез теіез тіпог.
Жизіеіа рота пекппді.
1'иіогіиз загтаіісиз.
Р. Ъоссащеіа саисазіса.
Іиіга Іиіга.
Сапіз Іириз.
ТЫз аигеиз.
Ѵиірез арес.?
Нуаепа ѵиідапьз.
Ьеорагсіиз рагЛиз ШШапиз.
Саіоіупх с/гаиз.
Ьупх рагсЦпа огіепіаііз.
Муохиз пііесіиіа рісіиз.
бпегЫІІиз регзісиз.

(х.Лиггіапае..
Жиз зуіѵаіісиз агіапиз.
Жезосгісеіиз ЪгатІЫ.
Сгісеіиіиз ркаеиз.
Жісгоіиз тузіасіпиз.
Ж. регзісиз.
ШІоЪіт іаіріпиз.
Аіасіада тііттзі.
Пцяігіх кігзиіігозігіз.
$из зсго/а.
Сегѵиз еіаркиз тагаі.
(х агеИа зиЪдиііигоза.
Сарга аедадгиз.
Оѵіз огіепіаііз.

Итого 37 общихъ видовъ. При дальнѣйшемъ изслѣдованіи
Персіи число это еще увеличится, да еще слѣдуетъ замѣтить, что
многіе другіе виды обѣихъ этихъ странъ стоятъ въ весьма близ¬
комъ сродствѣ.
Изъ этого очевидно, что фауна этихъ странъ имѣетъ несомнѣнно общее происхожденіе. Изъ таблицы также легко
замѣтить, что число общихъ видовъ убываетъ по мѣрѣ движенія
къ юго-востоку, но еще довольно много общихъ формъ можно про¬
слѣдить и до самой Индіи, сѣверо-западная провинція которой
имѣетъ много общаго съ этой фауною.

Закаспійская область.
Въ текущемъ 1905 году вышла моя статья «Обзоръ млеко¬
питающихъ Закаспійской области» («Записки Кавказскаго Отдѣла
Импер. Русскаго Географическаго Общества», кн. XXV), а въ 1-мъ
выпускѣ И-го тома «Извѣстій Кавказскаго Музея» и дополненіе
къ ней. Поэтому здѣсь я могу быть краткимъ и привожу только
таблицу распредѣленія закаспійскихъ млекопитающихъ параллельно
съ распространеніемъ таковідхъ въ Закавказьи и на Сѣверномъ
Кавказѣ.
Для моихъ цѣлей мнѣ совершенно достаточно раздѣлить За¬
каспійскую область на три района:
1. Сѣверная часть области, до линіи идущей прибли¬
зительно по южной границѣ Усть-Урта и южному берегу
Аральскаго моря.
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2. Южная низменная часть отъ
скаго моря до пограничныхъ горъ.

побережья

Каспій¬

3. Горы Копетъ-Дагъ.
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Изъ разсмотрѣнія этой таблицы вытекаютъ слѣдующіе выводы.
Изъ 12 летучихъ мышей Закаспійской области, въ предѣлахъ
Кавказскаго края найдено 7. Эти животныя обладаютъ гораздо
лучшими способами распространенія, чѣмъ другія млекопитающія
и могли распространяться съ одной стороны въ другую даже пря¬
мо черезъ неширокое Каспійское море, а поэтому въ дальнѣйшемъ
разсмотрѣніи фаунъ обѣихъ этихъ странъ я касаться ихъ не буду.
Изъ 70-ти остальныхъ млекопитающихъ Закаспійской обла^
сти въ восточномъ Закавказья встрѣчаются только 17, именно:
Раскута еігизса.
Риіогіиз загтаіісиз.
Ъиіга Іиіга.
Сапіз Іириз.
Тігоз аигеиз.
Тідгіз зеріепігіопаііз.
Реорагсіиз рапіиз іиШапиз.
СаШупх скаиз.
Ьупх рагсііпа огіепіаііз.

Жуохиз дііз сазргсиз.
Ъіуохиз пііесіиіа рісіиз.
О-егЫІІиз регзісиз.
Сгісеіиіиз ркаеиз.
Нузігіх Ыгзиіігозігіз.
виз зсго(а.
Сегѵиз еіаркиз тагаі.
Оагеііа зиЬдиііигоза.

246
Какъ видно изъ предыдущаго 12 изъ нихъ характерны для
«Каспійской провинціи»., которая включаетъ въ себя юго-западный
уголъ Закаспійской области; волкъ распространенъ чрезвычайно
широко и географическія формы его еще не выяснены.
Четыре вида: Риіогіиз загтаіісиз, ОегЫПпз регзіеиз, СгісеЫІМ рЬдецз и Сг-агеііа шЪдиііпѵѳва распространены широко и по
Иранскому плоскогорью.
Такимъ образомъ можно сказать, что общею у фаунъ восточ¬
наго Закавказья и Закаспійской области является только фауна
«Каспійской провинціи» заходящая въ обѣ эти страны.
Но изъ 27 видовъ сѣверной части Закаспійской области, въ
Закавказьи не встрѣчается ни одного характернаго вида, и толь¬
ко широко распространенные волкъ и кабанъ, тогда какъ въ сте¬
пяхъ сѣверо-восточнаго Кавказа имѣются слѣдующіе общіе съ этой
фауной виды:
Егіпасеиз аигііиз.
Сапіз Іириз.
Ѵиірез теіапоіиз.
V. согзас.
Саіоіупх сігаиз.
(тегЬШиз тегісііапиз.

СгісеШиз агепагіиз.
О. рііаеиз.
ЕЛоЫиз Шріпиз.
Аіасіадиіиз асопі'ьоп.
8из зсго/а.
8аіда іаіагіса.

Кромѣ того, многіе виды обѣихъ этихъ фаунъ стоятъ очень
близко другъ къ другу, какъ напр. Аіасіада заііенз Сѣвернаго
Кавказа и Аіасіада заііенз ѵехШагіиз Усть-Урта.

Волжско-Донская и Волжеко-Уральекая степи.
Чтобы выяснить происхожденіе фауны Мугани и прослѣдить
распространеніе ея характерныхъ млекопитающихъ далѣе къ сѣ¬
веру необходимо разсмотрѣть и фауны степей лежащихъ между
Дономъ и Ураломъ. Какъ это ни странно, но фауна Волжско-Донск$й степи изслѣдована гораздо хуже самой Мугани и за неимѣ¬
ніемъ другихъ источниковъ я долженъ и здѣсь опираться опять
на свои собственныя весьма поверхностныя изслѣдованія этой
мѣстности.
По природѣ своей, Мугань представляетъ несомнѣнно недав¬
но обнажившееся дно моря и имѣетъ почти ту же физіономію, что
и Волжске-Уральская глинистая степь, почему и сравненіе ихъ
фаунъ является особенно интереснымъ.
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Млекопитающія степей.

Степи сѣверо-восточнаго
Кавказа.
81ерреп й. N. О.-Каиказия.

Донская степь, наоборотъ, покрыта роскошной травянистой
растительностью и рѣзко отличается и по своей фаунѣ отъ пу¬
стынныхъ степей Арало-Каспійской низменности. Однако и въ нее
проникли нѣкоторые сѣверно-кавказскіе виды. Подробности объ
этомъ см. въ моемъ сочиненіи «Млекопитающія степей сѣверо-вос¬
точнаго Кавказа». (Извѣст. Кавк. Музея, т. I, вып. 4).
Въ нижеслѣдующей таблицѣ я исключаю изъ списка СЫгоріега и паразитовъ человѣческихъ жилищъ. Подъ именемъ степей
сѣверо-восточнаго Кавказа я понимаю здѣсь только прикаспійскія
пустынныя степи.
Волжско-Уральскую степь я считаю нужнымъ разбить на двѣ
графы: глинистыя полынныя степи и пески. Какъ видно изъ этой
таблицы и, какъ я показалъ это ранѣе въ моей статьѣ «Млекопи¬
тающія Волжско-Уральской степи» (Труды Казанскаго Общ, Есте¬
ствоиспытателей, Прилож. къ протокол, засѣд. № 158, 1896), обѣ
эти станціи имѣютъ различныя фауны.
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а#) Исключительно по долинамъ рѣкъ, внутри же степи не встрѣчена.
") Какая форма барсука встрѣчается въ степяхъ сѣверо-восточнаго
Кавказа еще не выяснено, почему и стоятъ знаки (?).
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") Какая форма барсука встрѣчается въ степяхъ сѣверо-восточнаго
Кавказа еще не выяснено, почему и стоятъ знаки (?).
10°) Внутри Волжско-Уральской степи обыкновенный хорекъ встрѣченъ
мною только въ человѣческихъ жилищахъ.
101) Горностай добытъ мною только въ дельтѣ Волги.
102) Вѣроятно это синонимъ С. Ъгеѵісаисіиз Вкаябт; но, пока этотъ
вопросъ не выясненъ, я оставляю это широко распространенное въ литера¬
турѣ названіе.
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1оа) Въ Волжске - Уральской степи—только на обработанныхъ поляхъ.
Въ послѣднее время проф. Нерингъ разбилъ этотъ видъ на нѣсколько под¬
видовъ, но, за неимѣніемъ у меня въ настоящее время экземпляровъ, я не
могу сказать, къ которому изъ нихъ принадлежатъ хомяки разсматривае¬
мыхъ мѣстностей.
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64. С-аяеИа зиЪдиііигоза СК)ьБЕН8ТАБТ

104) По Карелину. (Разборъ статьи Рябинина. Труды С.-Петербург.
Общ. Естествоиспытателей, т. УІ, 1875).
105) Въ сравнительно недавнее время, приблизительно въ срединѣ прош¬
лаго столѣтія кабанъ совершенно истребленъ въ Волжско-Уральской степи,
гдѣ водился по Камышъ-Самарскимъ озерамъ, но еще сохранился въ дельтѣ
Волги.
106) Въ Кизлярскихъ камышахъ въ дельтѣ Терека. Экземпляровъ от¬
туда я, однако, лично не изслѣдовалъ.
10Т) Въ недавнее время невидимому окончательно истреблена въ при¬
донскихъ степяхъ.

Если мы будемъ разсматривать разспространеніе видовъ, не
различая близко стоящихъ другъ къ другу подвидовъ, что для вы-
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ясненія вопроса о происхожденіи фауны конечно гораздо справед¬
ливѣе, то изъ вышеприведенной таблицы увидимъ, что изъ 20 млеко¬
питающихъ Мугани, два распространилось къ сѣверу отъ нея оче¬
видно съ юга; это: Риіогіиз загтаіітз и Саіоіупх скат. Девять же
видовъ широко распространены къ сѣверу или къ востоку по средне¬
азіатскимъ степямъ, и потому мы вправѣ заключить, что они по¬
пали на Мугань съ сѣвера, и три изъ нихъ являются типичными
арало-каспійскими животными, къ которымъ мы еще вернемся въ
слѣдующей главѣ. Девять видовъ достигаютъ на этой долготѣ сѣ¬
вернаго предѣла своего распространенія.
Съ другой стороны, какъ видно изъ таблицы, многія степныя
формы, обыкновенныя еще въ степяхъ сѣверо-восточнаго Кавказа,
не проникли на Мугань. Таковы: Егіпасеиз ангііиз, Врегторкііиз
тизісиз, СгегЪШиз тегМіапиз, ЕІІоЫиз іаіріпиз, Аіасіада заііепз,
Аіасіадиіыз асопііоп и др. Объяснить это явленіе неподходящими
условіями для ихъ существованія—нельзя.
Съ несомнѣнностью изъ разсмотрѣнія этой таблицы можно
сдѣлать тотъ выводъ, что заселеніе Мугани шло и съ сѣвера, но
главнымъ образомъ, съ юга.

Глава У.
НѢКОТОРЫЯ СООБРАЖЕНІЯ О ПРОИСХОЖДЕНІИ
МАММОЛОГИЧЕСКОЙ ФАУНЫ ТАЛЫША И МУ¬
ГАНИ.
Предыдущая глава служитъ вступленіемъ къ настоящей. Ея
цѣлью было сгруппировать нѣкоторые факты изъ географическаго
распространенія млекопитающихъ странъ, окружающихъ разсматри¬
ваемую нами мѣстность и подготовить почву для нѣкоторыхъ пред¬
положеній о происхожденіи ея фауны.
Конечно, всѣ тѣ выводы, которые я дѣлаю, болѣе или менѣе
гипотетичны, тѣмъ болѣе, что окрестныя страны изслѣдованы очень
плохо, а ископаемая плейстоценовая ихъ фауна и вовсе еще не-'
извѣстна. Тѣмъ не менѣе я считаю эти выводы полезными уже
потому, что они даютъ путеводныя нити для будущихъ фаунисти¬
ческихъ изслѣдованій Кавказа и Передней Азіи и дѣлаютъ ихъ
болѣе осмысленными. Матеріала за послѣднее время накопляется
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все болѣе и болѣе и, если не дѣлать вовсе попытокъ разобраться
въ немъ,—онъ грозитъ задавить будущихъ и слѣдователей.
Всѣ мои разсужденія относятся къ заселенію разсматривае¬
мой нами мѣстности только въ послѣднюю, т. е. уже послѣледни¬
ковую, геологическую эпоху.

Степи.
Какъ мы видѣли изъ главы III, разсматриваемое нами про¬
странство заключаетъ въ себѣ степи двоякаго рода: 1) низменную,
Мугань, и 2) нагорную. Эти степи имѣютъ одинаковый фаунисти¬
ческій характеръ и, помимо нѣсколькихъ общихъ видовъ, имѣютъ
нѣсколько параллельныхъ формъ. Такимъ образомъ можно совер¬
шенно основательно предположить, что фауны ихъ имѣютъ общее
происхожденіе

А. Мугань.
Какъ видно изъ предыдущей главы, фауна Мугани слагает¬
ся изъ трехъ различныхъ элементовъ:
A. Виды широко распространенные къ югу и имѣющіе, вѣ¬
роятно, южное происхожденіе.
B. Виды эндемическіе.
C. Виды невыясненнаго (сѣвернаго?) происхожденія.
Разсмотримъ отдѣльно каждую изъ этихъ группъ. Замѣчу
предварительно, что широко распространенныхъ животныхъ, за не^*
возможностью причислить ихъ ни къ первой, ни ко второй группѣ,
приходится оставить здѣсь безъ вниманія.
А. Виды широко распространенные къ югу.
СгосЫта дйМепзіасШ.
РасЬуига еігизса.
Риіогіиз загтаіісиз.
Тігоз аигеиз.
Нуаепа ѵиідагіз.
Ьеорагйиз рагсіиз іиіііапиз.

Саіоіупх скаиз.
О-егЪШиз Ыггіапае.
Жиз зуіѵаіісиз агіапиз
8из зсго/а.
С-аяеИа зиЪдиііигоза.

Всѣ эти виды или доходятъ въ своемъ распространеніи къ
югу-востоку до Индіи, или имѣютъ тамъ близкихъ родственниковъ.
Въ спискѣ Блэнфорда (\Ѵ. Т. Врагом), Еаипа о! ВгШзѣ Іпбіа,
Сеуіоп апб Вигта, Маттаііа), не различавшаго близкихъ между
собою формъ, мы находимъ слѣдующіе, соотвѣтствующіе перечис¬
леннымъ здѣсь, виды:

Сгосісіига {итідаіа Бе Еіьіррі (~С. дйШепзШсШ Раьь.).
Васкуига косідзопі йекбох.
Виіогіиз загтаіісиз Раьь.
Ткоз аигеиз Ьшк.
Нуаепа куаепа БіШ., весьма близкая къ Н. ѵиідагіз Безм
Ееорагсіиз рагсіиз Ьшн.
Саіоіупх скаиз Стшлъ, хотя и въ видѣ особой географиче
ской расы.
СегЫІІиз киггіапае.
Миз зуіѵаіісиз агіапиз.
Виды родовъ 8из и СазеИа близкіе къ нашимъ.
Относительно Васкуига я долженъ замѣтить, что, руковод¬
ствуясь не экземплярами, а одними только описаніями, я даже не
могу рѣшить, принадлежитъ ли наша Васкуига къ индійскому ви¬
ду, или къ европейскому.
Проф. Ноакъ въ Брауншвейгѣ, сравнивавшій черепа закав¬
казскихъ шакаловъ съ индійскими, не нашелъ между ними разницы.
Наши кабанъ и джейранъ еще въ неизмѣненномъ видѣ идутъ
на юго-востокъ до сѣверной границы Белючистана. Принимая кро¬
мѣ того во вниманіе, что большинство вышеперечисленныхъ ро¬
довъ, (въ болѣе широкомъ смыслѣ), достигаютъ въ Индіи чрезвы¬
чайнаго богатства видовъ, мнѣ кажется весьма вѣроятнымъ пред¬
положить южное происхожденіе всѣхъ этихъ животныхъ, переселив¬
шихся сюда черезъ Иранъ.
В. Эндемическіе виды Закавказья.
Ближайшіе родственники ихъ.
Егіпасеиз еигор. ігапзсаисазісиз.
Жеіез теіез тьпог.
Жизіеіа пекгіпді.

Риіогіиз Ьоссатеіа саисазісиз
Ѵиірез аірііегакуі.
О-егЫІІиз саисазісиз.
Еериз сугепзіз.

Е. е. сопсоіог и др. подвиды Е. еигораеиз.—Мал. Азія и Западная Европа.
Ж. т. тесіііеггапеиз и Ж. теіез іур.
Средиземноморская обл., Европа.
Ж. /оіпа и разновидности ея.—Среди¬
земноморская обл. и Передняя Азія
до Индіи
Средиземноморская область.
V. Іеисориз, Белючистанъ, Индія.
6г. егуікгтиз. Южн. Закаспійская обл.
Персія, Индія.
Ь. еигораеиз и близк. къ нему. Европа.

Какъ видно изъ этого параллельнаго списка, два вида, (Ѵиіре.з аіркегакуі и ОегЬИІиз саисазісиз), имѣютъ вѣроятно также про-
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исхожденіе съ юго-востока, какъ и виды первой категоріи. Другіе-же
широко распространены главнымъ образомъ въ странахъ около
Средиземнаго моря и, вѣроятно, проникли въ Европу черезъ Малую
Азію по бывшей здѣсь нѣкогда сушѣ. Что переселеніе азіатскихъ
животныхъ шло именно такъ, я уже показалъ на примѣрѣ распро¬
страненія Мезостісеіиз и Зраіах. («Млекопитающія степей сѣверовосточнаго Кавказа», стр. 83). Здѣсь же я ограничусь лишь ука¬
заніемъ на то, что на Сѣверномъ Кавказѣ, какъ я могу заключить
послѣ изслѣдованія черепа, любезно присланнаго мнѣ изъ Ставро¬
поля Н. Я. Динникомъ, водится не Егіпасеиз еигораеиз, а Егіп.
сІапиЫсиз. Такимъ образомъ закавказскіе ежи стоятъ ближе къ малоазійскому и западно-европейскому, чѣмъ къ сѣверно-кавказскому,
что еще разъ подтверждаетъ высказанное мною предположеніе о
пути переселенія въ Европу азіатскихъ животныхъ.
Особнякомъ стоятъ Ліасіада еіаіег саисазісиз, ближайшій род¬
ственникъ котораго, А. еіаіег Ыскі., живетъ въ степяхъ Аралокаспійской низменности, и именно сѣверной ея части, начиная
отъ Волжско-Уральской степи и до Балхаша.
Къ югу отъ Закавказья онъ нигдѣ не найденъ, такъ что не
сомнѣнно является пришельцемъ съ сѣвера, какъ и Місгоіиз зосіаііз.
Спсеіиіиз ркаеиз распространенъ очень широко и къ сѣверу
и къ югу огъ Закавказья.
Наконецъ, волкъ и выдра имѣютъ такое громадное распро¬
страненіе, что совершенно не имѣютъ значенія для выясненія про¬
исхожденія фауны нашей мѣстности. Изъ всего вышесказаннаго
можно съ несомнѣнностью заключить, что современная маммо¬
логическая фауна Мугани получила большее число состав¬
ляющихъ ея видовъ съ юго-востока. Изъ 22 видовъ (исклю¬
чая СЫгоріега и паразитовъ), какъ мы видили, 15 имѣютъ не¬
сомнѣнно происхожденіе съ юго-востока. Средиземноморскій эле¬
ментъ представленъ гораздо слабѣе. Оттуда, т. е. съ юго-запада,
вѣроятно проникъ сюда ежъ (Е. е. ігапзсаисазісиз).
Сгісеіиіиз ркаеиз, родоначальникъ Ьериз сугепзіз, волкъ и
выдра могли придти и съ сѣвера и съ юга.
С. Загадочнымъ остается нахожденіе въ Муганской фаунѣ
Місгоіиз зосіаііз и Ліасіада еіаіег саисазіса. Что касается перваго
вида, то хотя я и высказался выше за возможность проникновенія
его сюда съ сѣвера, но долженъ и здѣсь повторить уже сказанное
мною раньше въ другомъ мѣстѣ, именно, что никѣмъ не доказана
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тожественность между Місгоіиз зосіаііз юго-восточной Россіи и кав¬
казской. Возможно, что Далласъ назвалъ этимъ именемъ совер¬
шенно другую полевку, но мнѣ не удалось найти ея экземпляровъ
въ Зоологическомъ Музеѣ И м и. Академія Наукъ въ С.-Петербургѣ,
поэтому пока вопросъ этотъ остается открытымъ. За сѣверное про¬
исхожденіе этой полевки говоритъ нахожденіе ея на низменности
южнаго Дагестана. Однако въ степяхъ сѣверо-восточнаго Кавказа
мною найденъ уже другей, хотя и весьма близкій, видъ Місгоіиз
рагтіз. Я долженъ повторить, что говорю все время о заселеніи
Мугани современной фауной въ послѣледниковый періодъ, послѣ
поднятія ея изъ подъ моря, и не касаюсь въ настоящій моментъ
первоначальнаго возникновенія населяющихъ ее нынѣ видовъ.
Наиболѣе загадочнымъ является распространеніе вида АіасІада еіаіег съ его подвидами. Онъ не встрѣчается нынѣ на Сѣвер¬
номъ Кавказѣ и мы встрѣчаемъ его вновь лишь по ту сторону
Волги, откуда онъ идетъ на востокъ до Балхаша. Мнѣ кажется
однако, что нижеслѣдующіе факты проливаютъ нѣкоторый свѣтъ
на это странное современное распространеніе этого животнаго.
Въ 1900 году я открылъ въ Закавказья чрезвычайно инте¬
ресный уголокъ съ характерной арало - каспійской фауной и фло¬
рой. Это лежащіе у подножья Арарата Аралыхскіе пески и при¬
легающая къ нимъ степь.
Здѣсь найдены мною слѣдующіе характерные виды: Егіпаееиз саііідопі 8атшш, представляющій миніатюру Е. аІЪиІиз іигатсиз 8атшш юга Закаспійской области. Сгосісіига зр. п., Сгісеіиіиз зр. п. близкій къ Сг. ркаеиз и Аіасіада еіаіег агаіускепзіз 8атшш. Кромѣ млекопитающихъ здѣсь найдено и много общихъ съ
Закаспійскою областью жуковъ.
Сѣверный Кавказъ и Мугань, откуда могла бы проникнуть
сюда эта фауна, отличаются въ фаунистическомъ отношеніи отъ
Закаспійской области гораздо больше.
Ботаники также подтверждаютъ, что флора Аралыхскихъ пес¬
ковъ представляетъ уголокъ арало-каспійской области.
Какъ объяснить это странное сходство Аралыхской фауны, и
отчасти флоры, съ Закаспійскою? Гдѣ было то соединеніе между
этими мѣстностями, которое позволяло животнымъ распространяться
изъ одной въ другую?
Съ юга онѣ раздѣлены въ настоящее время непроходимыми
для разсматриваемыхъ нами степныхъ животныхъ горами и лѣ¬
сами вдоль южнаго берега Каспійскаго моря.

— 256 —
Можно предположить, что или лѣса южнаго берега Каспій¬
скаго моря сравнительно недавняго происхожденія и геологически
недавно этотъ берегъ былъ проходимъ для степныхъ животныхъ;
или, что соединеніе шло вдоль сѣвернаго берега моря. Наконецъ
можно предположить былое существованіе моста поперекъ Каспій¬
скаго моря отъ Апшеронскаго полуострова къ Красноводскому за¬
ливу, такъ какъ Копетъ-дагъ можно разсматривать, какъ продол¬
женіе Кавказскаго хребта.
Но ни одного изъ этихъ предположеній невозможно доказать
въ настоящее время неоспоримыми фактами и каждое имѣетъ факты
и за, и противъ.
За недавнее происхожденіе лѣсовъ «Каспійской провинціи»
говоритъ бѣдность ихъ фауны настоящими лѣсными животными.
Вообще же противъ очень тѣснаго, такъ сказать непосред¬
ственнаго, соединенія юго-восточнаго Закавказья и Закаспійской
области говоритъ то обстоятельство, что при существованіи такого
соединенія сходство между обѣими фаунами было бы гораздо больше*
Послѣднее обстоятельство и заставляетъ остановиться на предпо¬
ложеніи, что сообщеніе между этими двумя фаунами шло только
кружнымъ путемъ, вдоль сѣвернаго берега Каспійскаго моря. Од¬
нако скудость нашихъ свѣдѣній заставляетъ насъ удержаться отъ
предположеній, когда и какъ это происходило.
Для меня представляется несомнѣннымъ только то обстоятель¬
ство, что аралыхская фауна представляетъ собою остатокъ той
фауны, которая нѣкогда населяла низменность восточнаго Закав¬
казья и сѣверное побережье Каспійскаго моря и вѣроятно была от¬
тѣснена сюда съ сѣвера наступленіемъ ледниковъ. Какія то причи¬
ны, вѣроятнѣе всего затопленіе этой низменности моремъ, оттѣснили
въ Закавказьи эту фауну далеко на западъ и отдѣлили ее отъ ея
сѣверовосточной части. Несомнѣнно, что долина Аракса была въ
то время гораздо шире и представляла удобный путь для степныхъ*
животныхъ и растеній до самаго Арарата, у подножія котораго въ
Аралыхскихъ пескахъ эта фауна и сохранилась до сего времени въ
наиболѣе чистомъ видѣ. Позднѣе связь между Аралыхскими песка¬
ми и низменностью восточнаго Закавказья была какимъ то обра¬
зомъ прервана. Вѣроятнѣе всего здѣсь дѣйствовали вулканическія
силы, превратившія широкую долину Аракса на нѣкоторомъ протя¬
женіи въ узкую трещину. Отрѣзанная такимъ образомъ отъ дру¬
гихъ степей Аралыхская фауна успѣла уже значительно обособить¬
ся, что указываетъ на значительную давность ея изолированности»
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При отступленіи на западъ Муганской, т. е. восточно-закав¬
казской степной фауны и произошло раздѣленіе Ліасіада ёіаіег на
два подвида. При этомъ однѣ изъ особей отступили вверхъ по те¬
ченію р. Куры и здѣсь выработался Ліасіада еіаіег саисазіса;
другія—вверхъ по теченію р. Аракса и сдѣлались родоначальни¬
ками Ліасіада еіаіег агаіускепзіз.
Послѣ обнаженія Мугани и отступленія моря, Ліасіада еіаіег
тисазіса могъ безпрепятственно подвигаться на востокъ по долинѣ
Куры. Я не находилъ его западнѣе Елисаветпольскаго уѣзда, но
море, вѣроятно, и не доходило такъ далеко на западъ.
Аралыхскому же тушканчику путь былъ уже отрѣзанъ.
Весьма интересно прослѣдить элементы этой фауны въ Сред¬
ней Азіи.
Въ Павлодарскомъ уѣздѣ Семипалатинской области (между
50° и 52° параллелями С. ІП. и 75°-85° Воет. долг, отъ Гринвича)
найденъ маленькій ежъ, названный мною Егіпасеиз аІЪиѣз тіпог.
По черепу онъ не отличимъ отъ аралыхекаго Егіпасеиз саііідопі
8атшш.

Сгісеіиіиз рТгаеиз, въ видѣ географической расы — Сгісеіиіиз
ркаеиз дгізеіѵепігіз 8атшш, идетъ до южнаго Алтая. Вѣроятно этотъ
же хомячекъ, т. е. С. ркаеиз фигурируетъ и у Сѣверцева 108) и Ни¬
кольскаго (1. с. р. 89) подъ именемъ «Сгісеіиз ассейпіа», ибо по¬
слѣдняго вида въ дѣйствительности не существуетъ.
Ліасіада еіаіег прослѣженъ на востокъ до сѣвернаго берега
озера Балхаша (см. Никольскій. О фаунѣ позвоночныхъ дна Бал¬
хашской котловины, стр. 90).
Сгазеііа зиЬдиііигоза доходитъ въ Акмолинской области до
Петропавловскаго уѣзда, откуда я имѣю рога добытаго тамъ эк¬
земпляра.
Изъ другихъ млекопитающихъ восточнаго Закавказья въ во¬
сточной части Киргизскихъ степей встрѣчаются еще: перевязка
(Риіогіиз загтаіісиз Раьь.) выдра (Еиіга Іиіга Б.), волкъ (Сапіз
Іириз Б.), тигръ (вѣроятно Тідгіз зеріепігіопаііз 8атшш) и обыкно¬
венный кабанъ (8из зегорка Б.).
Конечно,, тѣ животныя, которыя встрѣчаются и въ южной части
Закаспійской области и въ Иранѣ, могли проникнуть въ Закавказье
108) Сфверцевъ. Вертикальное и горизонтальное распространеніе турке¬
станскихъ животныхъ. Изв. И. Общ. Любит. Естествознаніи, Антропол. и
Этнограф., т УШ, вып. 2, стр. 61 (1873).
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и съ юга. Но относительно тѣхъ, распространеніе которыхъ къ
югу не идетъ дальше сѣверной части Закаспійской области не оста¬
ется предположить ничего другого, какъ то, что та фауна, остатокъ
которой мы встрѣчаемъ съ одной стороны около Аралыха, съ дру¬
гой—въ восточной части Киргизскихъ степей, была разорвана
какими то геологическими явленіями противъ сѣвернаго берега
Каспійскаго моря. Но тутъ мы сталкиваемся съ противорѣчіемъ,
которое выставляютъ извѣстныя мнѣ данныя геологіи. Именно,
судя по картамъ различныхъ геологическихъ эпохъ, помѣщенныхъ
въ извѣстной статьѣ проф. А. Карпинскаго «НеЪегзісііѣ бег РЬузіко-Сео^гарІіізсйеп Ѵегкаіпіззе без Еигорйізсііеп Киззіапбз тѵаЬгепб бег ѵегДоззепеп ^еоіо^ізскеп Регіобеп 109), сѣверный заливъ
Каспійскаго моря вдававшійся къ сѣверу до впаденія рѣки Бѣлой
въ р. Каму, имѣлъ весьма древнее происхожденіе, и для переселе¬
нія азіатскихъ животныхъ въ Европу путь и въ началѣ послѣ¬
третичнаго періода былъ очень еще узокъ и круженъ. Тоже видимъ
мы и на картахъ проф. Джемса Гейки (йамез Ѳеікіе), приложен¬
ныхъ его статьѣ «Тйе Типбгаз апб 8іеррез оі Ргеѣізіогіс Еигоре110)».
Въ послѣдней статьѣ даны карты всѣхъ четырехъ, принимаемыхъ
этимъ ученымъ, ледниковыхъ эпохъ, но сѣверный заливъ Каспій¬
скаго моря имѣетъ на всѣхъ нихъ одинаковое протяженіе на сѣ¬
веръ, какъ и на картѣ проф. Карпинскаго. По мнѣнію послѣдняго
настоящее переселеніе послѣтретичныхъ животныхъ могло начаться
только послѣ исчезновенія этого залива.
Зоологическія данныя заставляютъ насъ сомнѣваться въ
справедливости послѣдняго и предполагать, что въ одну изъ меж¬
ледниковыхъ эпохъ этотъ заливъ былъ много меньше и тогда то и
жила здѣсь та фауна, представителями который являются въ на¬
стоящее время въ Закавказья Егіпасеиз саШдопі, Сгісеіиіиз ркаеП8, Аіасіада еіаіег и, быть можетъ, и нѣкоторые другіе виды.
Палеонтологическія данныя къ сожалѣнію отсутствуютъ и
одно, что мы можемъ сказать вполнѣ опредѣленно въ этомъ отно¬
шеніи, это то, что фауна степей восточнаго Закавказья не имѣетъ
почти ничего общаго съ фауною послѣтретичныхъ степей сред¬
ней Европы (см. О млекопитающихъ степей Сѣверо-восточнаго
Кавказа стр. 86—88).
109) Веііга^е гиг Кеппіпіз8 без Ки88І8с1іеп Кеісѣез шіб бег ап^гепгепбеп Баибег Азіепз. 3-іе Гоі^е, Вб. ІТ (1888).
ио) ЗшШізопіап Вероіѣ Іог 1898. ЛѴазЫп^І. (1900).
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В. Нагорная степь.
Какъ мы уже видѣли выше, нагорная степь имѣетъ ту же
фаунистическую физіономію, что и низменная; мы встрѣчаемъ здѣсь
изъ грызуновъ тѣхъ же песчанокъ, хомячковъ, полевокъ и туш¬
канчиковъ. Виды тутъ частью иные, но общей физіономіи фауны
это не мѣняетъ и мы не можемъ отказаться отъ мысли, что фау¬
ны обѣихъ этихъ степей имѣютъ общее происхожденіе. Паралле¬
лизмъ обѣихъ фаунъ достаточно выясненъ на стр. 215.
Сравнивая фауны Закавказскихъ степей, Закаспійскихъ пу¬
стынь и Иранскаго плоскогорья, т. е. странъ, входящихъ въ вос¬
точную часть «Пустынной подобласти» Палеарктической области
Склэтера, («Егешіап 8пЬ-Ке§іоп» ш), невольно приходишь къ за¬
ключенію, что первоначальною родиною арало-каспійской
фауны, которая выработалась въ современное свое состояніе ко¬
нечно лишь въ геологически недавнее время, могло быть только
Иранское плоскогорье, а, можетъ быть, и сѣверо-западная
Индія. Еще задолго до наступленія перваго ледниковаго періода
эта фауна распространилась отсюда въ западную Азію и юговосточ¬
ную Европу. Когда же подъ напоромъ ледниковъ въ послѣдующіе гео¬
логическіе періоды ей приходилось отступить, она оказалась уже
сильно обособившеюся, но сохранила еще тотъ же общій характеръ,
какъ и первоначальная фауна. Этимъ объясняю я и нахожденіе ря¬
домъ такихъ фаунъ, какъ фауна Мугани и фауна нагорной степи
Талышинскихъ горъ. Съ одной стороны видна общность ихъ про¬
исхожденія, съ другой видно, что разъединеніе ихъ произошло уже
давно;
Принимая эту гипотезу, нетрудно объяснить и рѣзкую раз¬
ницу между фауною сѣверной части Закаспійской области и кир¬
гизскихъ степей съ одной стороны и фауною южной части Закас¬
пійской области.
Врядъ ли можно допустить-, что первая изъ этихъ фаунъ
могла существовать и въ ледниковую эпоху къ сѣверу отъ АралоКаспійскаго моря. Гораздо вѣроятнѣе, что она произошла отъ жи¬
вотныхъ переселявшихся вдоль восточнаго берега этого моря. Это
предположеніе вполнѣ подтверждается и тѣмъ обстоятельствомъ,
что свойственные ей виды распространены на востокъ дѣйствит) ДѴ. Ь. апй Ріі. Ъ. 8сьатее, ТЬе Ѳео^гарЬу о? Маттаіз, р. 196
(1899).

тельно до самой восточной границы бывшаго Арало-Каспійскаго
поря, и даже до озера Балхаша, не бывшаго съ нимъ въ соединеніи.

Лѣсъ.
Выяснить происхожденіе лѣсной фауны Талыша гораздо труд¬
нѣе и главнымъ образомъ по той причинѣ, что лѣсистая часть
Персіи, именно горы Загроса (Луристанская провинція Блэнфорда)
еще совершенно не изслѣдована. Въ таблицѣ распространенія Пер¬
сидскихъ млекопитающихъ соотвѣтствующая графа (Луристанъ)
остается по большей части незаполненною именно по причинѣ пол¬
наго нашего невѣденія этой фауны.
Такъ какъ палеонтологія тоже не даетъ намъ никакихъ дан¬
ныхъ по вопросу о происхожденіи лѣсной фауны Талыша, то я
долженъ отказаться отъ мысли рѣшать вопросъ представляетъ ли
она остатокъ доледниковой фауны Кавказа или пришла сюда съ
юга или юго-востока уже позднѣе, и ограничусь только указаніемъ
на ея сродство съ фауной Индіи, которую всетаки и здѣсь нужно
разсматривать какъ первональный центръ возникновенія мно¬
гихъ здѣшнихъ животныхъ.
Талышинскій лѣсъ.
СгосЫига дйЫепзіМіі.

Индія.
Тотъ же, или весьма близкій видъ,
СУ. /итідаіа арий Вьаотоеб.
Р. /ьосідзопі.
РасНуига еігизса ?
Тідгіз зеріепігіопаііз.
Тідгіз іідгіз іурісиз.
Ь. р. рапіЫга.
РеорагЛиз рагсіиз іиіііапиз.
Т/юз аигеиз.
Т/юз аигеиз.
СаШупх сЫиз іур.
С. скаиз а^іпіз Бкау.
Рупх ізаЪеШпа (обѣ относятся къ од¬
Рупх рагсііпа огіепіаііз.
ному подроду Сегѵагіа).
Миз зуіѵаіісиз агіапиз.
Ж. з. агіапиз.
Н. Іеисигиз (оба можетъ быть тоже¬
Лузігіх Ыгзиіігозігіз.
ственны другъ съ другомъ).
Итого 9 изъ 20, или 45°/0-

Млекопитающія широко распространенныя въ средиземноморской области, но не идущія далеко на востокъ.
Егіпасеиз еигораеиз ігапзсаисазісиз.
Меіез теіез тіпог.
Риіогіиз Ъоссатеіа саисазісиз.
Муохиз дііз сазрісиз.
Муохиз піШиІа рісіиз.
Сегѵиз еіаркиз тагаI.
Саргеоіиз саргеоіиз.
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Какъ видно изъ этого списка, средиземноморскіе виды по
6. ч. замѣнены другими, хотя и весьма близкими, формами. Если
мы добавимъ къ этому списку тѣ виды первой категоріи, которые
также имѣютъ широкое распространеніе въ Средиземноморской фау¬
нѣ, именно: СгоМта, Раскуига, Ткоз, СаШупх, Ьупх и Миз зуіѵаііспз, и кромѣ того широко распространенныхъ и не характер¬
ныхъ для какой нибудь одной провинціи Тиіга и Сапіз Іириз, то
число общихъ видовъ Талыша и Средиземноморской подобласти до¬
стигнетъ 15, т. е. 75%.
Этими краткими указаніями на отношеніе Талышинской фау¬
ны съ одной стороны къ Средиземноморской, а съ другой къ Индій¬
ской я и ограничиваюсь.

АсЮепйа еі Соггі^епсіа.
в1. Таіра еоеса

8аѵі.?

Кротъ слѣпой.

Матеріалъ.
№ 35,г. 1 (]Чіѵ. въ спирту. Ленкоранскій у. 12. I. 1906. 1е^. А. Ко¬
вылинъ. Мн8. Саисаз.

На страницѣ 111 настоящаго сочиненія я, приведя показа¬
нія Менетріе и Радде,, высказалъ сомнѣніе въ нахожденіи крота
въ Ленкоранскомъ уѣздѣ и, слѣдуя принятому здѣсь мною прави¬
лу, оставилъ «Таіра врес.» безъ №, такъ какъ экземпляровъ отту¬
да я не видалъ. Наконецъ я замѣтилъ, что во всякомъ случаѣ въ
Ленкоранскомъ уѣздѣ не будетъ найденъ указываемый Менетріе и
Радде видъ Таіра еигораеа Ь., ибо вида этого нигдѣ не только въ
Закавказья, но повидимому и на Сѣверномъ Кавказѣ, нѣтъ.
Уже во время печатанія послѣдней главы этого сочиненія
Кавказскій Музей получилъ отъ А. М. Кобылина, помощника лѣс¬
ничаго Ленкоранскаго лѣсничества, молодой экземпляръ крота въ
спирту со слѣдующею этикеткой: «Ленкоранскій уѣздъ. Рвинская
казенная лѣсная дача, бассейнъ р. Ленкоранки, верстъ 15 выше
устья этой рѣки и версты 3 влѣво отъ нея. Найденъ мертвымъ на
крутомъ склонѣ въ старомъ дубовомъ лѣсу 12/25. I. 1906».
Экземпляръ къ сожалѣнію молодой и притомъ съ раздроблен¬
ною головой. Строеніе рѣзцовъ, изъ которыхъ два средніе гораздо
больше остальныхъ, и глаза столь совершенно закрытые кожей,
что даже не просвѣчиваютъ черезъ нее,, заставляютъ меня отнести
этого крота къ группѣ Таіра соеса 8аѵі.

262
Я думаю, что онъ представляетъ однако особую форму, но не
могу высказаться болѣе опредѣленно по одному молодому и при¬
томъ сильно поврежденному экземпляру, а потому ограничиваюсь
здѣсь приведеніемъ наружныхъ измѣреній этого экземпляра.
Измѣренія.
Отъ конца носа до анальнаго отверстія.—Ѵон бег ВсѣпаигепзрВге Ъіз гиг Апаібйпип^.
Длина хвоста, безъ волосъ.—Зсігѵѵапгіап^е оѣпе біе Іеѣгіеп Нааге.
Концевые волосы на хвостѣ.—ЬеШе Нааге без Зсігѵѵапгез.
Отъ конца носа до основанія хвоста.—Ѵоп бег 8сѣпаигепзрііге ЪІ8 гит Аи^е.
Отъ конца носа до уха.—Оііо Ъіз гиг ОЬгбйпип^.
Длина хоботка отъ рѣзцовъ.—Ьап^е без Ші88еІ8 ѵоп йен
йсѣпеібегаѣпеп.
Ширина его у рѣзцовъ.—ВгеЯе беззеІЪеп ап беп 8с1іпеібегаѣпеп ^етеззеп.
Длина раіпіае съ когтями.— Ьап^е бег Раіта тЯ б. Кгаііеп.
Тоже безъ когтей.—БЯо ойпе Кгаііеп.
Ширина ея.—ВгеНе бегзеІЬеп.
Длина когтя на 3-ьемъ пальцѣ.— Бап^е б. Кгаііе аиѣ бет
34еп Гіп^ег.
Длина рІаіЯае съ когтями.—Ьап^е без НЯЯегіиззез шЯ беп
Кгаііеп.
Тоже безъ когтей.—БЯо оѣпе Кгаііеп.
Длина когтя на 3-ьемъ пальцѣ.—Ьап^е бег Кгаііе аиѣ бет
34еп Кіп^ег.
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9. Мизѣеіа пеВгіпёД 8атішш (Ъопа зресіез!)
Закавказская куница бѣлодушка.

На стр. 120—125 этого сочиненія я характеризовалъ закав¬
казскую бѣло душку и предложилъ отличить ее, какъ подвидъ Мизіеіа {оіпа. При дальнѣйшемъ изученіи черепа этой куницы, я на¬
шелъ и въ строеніи зубовъ много весьма крупныхъ отличій, кото¬
рыя раньше ускользнули отъ моего вниманія, а поэтому долженъ
признать ее совершенно самостоятельнымъ видомъ. Таковы осо¬
бенности въ строеніи хищнаго и третьяго ложнокоренного зуба
верхней челюсти. Я подробно разбираю эти особенности при опи¬
саніи куницы бронзоваго вѣка—Мизіеіа Іаіфопв 8атшш въ моей
статьѣ уже сданной въ печать.
Тифлисъ.
Мартъ 1906 г.

ВІЕ 8АШЕТІЕКЕ ВЕ8 Т А ЬУ80 іIОЕВІЕТЕ8 ІШ>
ВЕК МШАМ8ТЕРРЕ.
Ѵоп

К. А. 8АТ1ШШ (Т1ЯІ8).
[Мі4 4 Таіеіп шіб Кагіе].

Ѵотогі.
Киззізск Таіузск (Кгеіз Ьепкогап, Сгоиѵ. Ваки) ізѣ еіпе (іег
еі&епШтІіскзіеп иікі зскбпзіеп Ьапбзскаііеп, тѵеіске шап ап (іег
8йб^геп2е (іез Киззізскеп Веіскез ги зеііеп Ъекотті. Біе йррі&е
^іиг біезез кеггНскеп Егбетѵіпкеіз тіі зеіпеп зикігорізскеп \У&1(іегп, лѵеісііе (ііе бет Мееге ги&екекгіеп Вег&аЪкйп§е Ъекіеібеп,
каі ѵоп іекег баз Ъезопбеге Іпіегеззе бег Баіигіогзскег аиі* зіск
^еіепкі ипб бакег ізѣ біезез ѲеЪіеі §е§ешѵ&гіі& еіпез бег іп коіапізскег ипб гооіо^ізскег НіпзісЫ; ат Ъезіеп егіогзскіеп без Каиказиз. Ат еіігі^зіеп ѵтгбе Таіузск ѵоп беп ОгпШюІо^еп ипб Епіотоіо^еп Ъезискі.
Еіпе 2изаттепзіе11ип§ аііез беззеп, чѵаз гиг Егібгзскип& бег
Раипа ипб Ріога ѵоп Таіузск ипб бег Ми&апзіерре Ъіз гит бакге
1886 §езскекп ізі, йпбеп шг іп бет 2\ѵеііеп Вапбе без \Уегкез:
«Біе Раипа ипб Ріога без зйбутзШскеп Сазрі^еЪіеіез» ѵот ѵегзіогкепеп Бігесіог без Каиказізскеп Мизеитз Бг. О. Баббе, еіпез
\Уегкез, баз ипіег бег ВеікіІГе гакігеіскег аизіапбізскег СгеІеЬгкег ги
Віапбе кат.
Бег егзіе Вапб
беп Тііеі: «Таіузск ипб зеіпе Вежікпег»
ипб ѵегГоІ^і §ео§гаркізске 2\ѵеске; баз §апге \Ѵегк іп г\уеі Вйпбеп
Іаиіеі: «Кеізеп ап бег Регзізск - Киззізскеп Ѳгепге. Ьеіргі& 1886».
8еіі біезег 2еіі \ѵигбе біезез іпіегеззапіе СтеЪіек ѵоп піскі ѵѵепі^еп гиззізскеп ипб аизі&пбізскеп Воіапікегп ипб 2оо1о§еп ЪезисМ,
акег біезе \ѵагеп шебег бег Мекггакі паск Огпіікоіо^еп ипб Епіотоіо^еп. Ьеігіеге зеігеп аиск поск екеп ікге АгЪеіі Ъезопбегз
еіігі§ іогі.
Біе Гаипізіізскеп Уеггеіскпіззе бег Ѵо^еі, Іпзесіеп ипб Соп12
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сЪуііеп ЪаЪеп зісіі зеііЪег Ъейеиіепсі ѵег^гбззегі ип<1 тѵегйеп посЪ
еЪеп іттег §гб8зег, ЪіпзісЪШсЪ сіег 8аи§еііеге аЪег ЬаЪеп аисЪ (ііе
пеиезіеп ЕогзсЪег Ъіз 1897 пісЪіз ги (Іет ѵоп Бг. 6. Каббе ѵегОі{епИісЪіеп УеггеісЪпіззе Ъіпги^еіи&і. Міг ізі ез тѵаЪгеші теіпег §еІе^епШсЪеп ЕогзсЪип&еп Ъеі теіпеп атШсЪеп Кеізеп іп ТаІузсЪ
іп (Іеп ТаЪгеп 1897, 1898 шісі 1899 §еіип§еп, пісЪі пиг еіпі&ез гиг
Кеппіпізз (Іег Зйи^еііегіаипа (Иезег Ое§еп(1 Ъеігиіга^еп, зопсіегп
аисЪ еіпі^е чѵезепШсЪе ЕеЫег іт УеггеісЪпізз О. Каббез ги соггі^іегеп. Баз капп пісМ \Уипсіег пеЪтеп, ѵтпп тап Ъейепкі, сіазз
Ъеі (Іег ЕгіогзсЪип^ ѵоп ТаІузсЪ Бг. Каббе, &апг аЪзогЪіегі ѵоп
(Іеп ВетйЪип&еп тб^ІіеЪзі итіаззепйе огпШюіовізсЪе ип(1 ЪоіапізсЬе 8аттіип§еп гизаттепгиЪгт^еп, (іеп 8Ёлі§еііегеп зеЪг лѵепі§
Аиітегкзаткеіі зсЪепкіе, ѵеззіѵедеп ег аисЪ зеіЪзі іп зеіпет оЪеп^епаппіеп \Уегк зсЪгеіЪі: «Баз УеггеісЪпізз аііег Ъіз іеЫ іп Та¬
ІузсЪ пасЬ&ешезепеп 8&и§еШеге шизз ІсЪ зеіЪзі аіз еіп зеЪг шап^еІЪаЙез ЪегеісЪпеп (1. с. р. 3).
8сЬоп ат 23 Аргіі 1900 тасЪіе ісЬ іп (Іег ТаЪгеззіігип^ (Іег
гооіо&ізсЪеп 8есііоп (іег Каіз. ОезеіізсЪаП (іег Егешкіе Г. КаіигкипАе, АпШгор. ип(і ЕіЪпо^г. іп Мозкаи еіпе ѵогіапГі^е МіМеіішщ йЪег
(ііе 8&и$еііеге (іез ТаІузсЪ ипсі (іег Ми&апзіерре. ІсЪ ЪоШе посЪтаіз
(ііезеп ѵгипсіегѵоііеп БапйзігісЪ ги ЪезисЪеп иші теіпе ІМегзисЪип^еп 2И ѵегѵоіізіапсіі&еп ипсі ѵегзсЪоЪ (іаЪег іттег лѵіесіег (іеп Бгпск
(Ііезег АгЪеіі. ІсЪ епізсЫіеззе тісЪ іеМ ЪеппосЪ сіаги, ѵтіі ІсЪ еіпегзеііз пісЪі Ъіе АиззісМ ЪаЪе іп аЪзеЪЪагег 2еіі ТаІузсЪ ги Ъези¬
сЪеп, апсігегзеііз (ііе ВеагЪеііип^ (іез ги теіпег Уегіи§ип& зіеЪеп(іеп Маіегіаіз зоѵіеі пеие ипсі іпіегеззапіе Везиііаіе ег^аЪ, (іазз
еіп 2игйскЪаііеп сіег РиЪіікаііоп йЪег сііезе теіпе ІМегзисЪип^еп
кеіпеп 8іпп теЪг ЪаВе.
ІсЪ ііі^іе іп (ііезег АгЪеіі (іет ТаіузсЪ&еЪіеІ аисЪ (ііе Ми^апзіерре Ъіпги, пісМ зоѵтЫ, ит Ка(і(іе8 Веізріеі ги іоі^еп, аіз ѵіеітеЪг сІеззЪаіЪ, ѵѵеіі (ііе Еаипа (Ііезег 8іерре еіпеп аиззегзі іпіегеззапіеп Рагаііеіізтиз тіі (іег Еаипа (іег аіріпеп НосЪзіерреп (іез
ТаіузсЪег ВеЪіг^ез аиВгазк Багаиз ізі егзісЪШсЪ, (іазз (ііе ВеігасЪіип§ сіег Еаипеп Ъеі(іег, іп іЪгеп рЪузікаіізсЪеп ВесІіп§ип§еп зо
^гшкіѵегзсЪіесІепеп, Башіег^еЪіеіе гизаттеп Ъесіеиіепсі теЪг Іпіегеззе Ъіеіеі, аіз іЪге ВеЪапс11ип§; еіпгеіп.
ТіЙіз, БесетЪег 1904.

К. А.

8атшш.

БІЕ ЫАТШ БЕЗ БАШЕ&
А. 0\е Ми^аизіерре.
Міѣ Ліезет Nатеп шгЛ ]едег Теіі сіег озіігадзкаиказізскед
ШеЛегшщ ЪедаддГ, Лег аш гескіед Шег Лег Ийззе Кига идЛ Агахез &е1е§ед ізѣ идЛ Лигск Ліезе Ийззе ѵоп Лед йЪгі^ед Теііед іЬгег
угеіІаиз^еЛекдГед ШеЛегид&ед аЪ^е&гедг! шгЛ. Кига идЛ Агахез
^гедгед тіі еідет таскіі^ед Во§ед Ліезе 8іерре даек \Ѵезіед, КогДеп идЛ Озіед аЪ, іт 8йЛед кід§е§ед зідЛ ез Ліе Таіузскег Вег&е,
Ліе Шгег АизЛекдид^ еід 2іе1 зеігед. Бег §г0ззеге Теіі Лауод §екОгГ КиззІадЛ идЛ ЬіІЛеі Ліе Кгеізе БяеѵйГ идЛ Ьедкогйд Лез Боиѵ.
Ваки. Бег зйЛ^езШсЬе Теіі Лег 8іерре, ѵоп Лет йЬгі&ед пиг Лигск
еіпе кйдзШске—Ліе зо^едаддіе КогЛодІідіе—аЪ^еГгедді, зіекі идіег
Лег ОЪегЬоЬеік Регзіепз.
Ід Ліезег АизЛекдид^ гергазедііегі Ліе Ми^адзіерре еіде еЪеде
Паске, Ліе са. 85 Иізз идіег Лет Шѵеаи Лез ЗсКѵѵаггед Меегез
Ііе&і идЛ Лед Скагакіег Лег іурізскед агаіо - казрізскед \Ѵйзіедзіерре аиГхѵгеізк.
Іт 8оттег зіеі§і Ліе Тетрегаіиг кіег ід Лег 8одде Ьіз аиі
45° С, ад ШеЛегзсЫа^ед Ла^е^ед ГаШ ^акгііск каит Ліе Мед^е
уод ЗОО Мт. аиз. Бдіег Ліезед ВеЛід^ид^ед Гад$і Ліе 8іерредЙога зіск Ъегеііз ЕдЛе ТеЬгиаг ад ги едішскеід идЛ ізі ЕдЛе Аргіі
зскод ѵегѣгадді.
Ба кадд ез діскі ^ѴидЛег дектед, Лазз §е§едчуйгіі§ Ліезе
§адге ид^екеиге 8іерре Газ! ^агдіскі Ъеуткді ізі идЛ ід ікгег гіезі^ед АизЛекдид^ ІеЛі&Ііск аіз \ѴЪііепуеіЛе Гйг Ліе ід Лег ІІт§еЪид& уткдедЛед Ѵіекгйскіег Ліеді. Ід аІГед 2еііед Ла§е§ед жыс,
Ладк еідег кйдзШскед Іггі^аііод, Ліезе 8іерре Ліскі ЪеѵОІкегі идЛ
§а1і аіз еіде Лег ГгискіЪагзіед идЛ геіскзіед Бе^едЛед, туаз аиск
Лигск итГад^геіске, Ьіз дѳМ егкаііеде, Киідед аііег 8іеЛ1ид§ед
ЪезШі^і ууігЛ.
Бег ВоЛед Лег Ми^адзіерре §екбгі ги Лед §ео1о§ізскед ВііЛид^ед деиезіед Ваіитз, утз зіск аиск уод зеіѣзі ѵегзіекі, тѵедд
тад ЪеЛедкі, Лазз уог доек киггег 2еіі—^еоіо^ізск §езргоскед—Ліе
§адге ШеЛегид§; у от Мееге ЪеЛескі туаг идЛ Лакег Лег ВоЛед аиз
1екті§ - задЛі^ед 8скіск1ед тіі гіетііек ^гоззет 8а1г&ека1і Ьезіекі.

Іск зргаск зскоп йаѵоп, йазз сіег аіі^етеіпе Скагакіег сіег
Ми^апзіерре геіп агаіо - казрізск ізі. ЛѴіе іп аііеп Зіерреп йіезег
ип^екеигеп ЕЪепе, ^еІсЬе еіпзі; (Іеп Войеп йез агаіо - казрізскеп
Меегез Ъіійеіе, зріеіі іп сіег Йога сііе егзіе Коііе сіег ЧУегтиІк
(Агіетізіа тагіііта Везз.). АиГ чуеііе Зігескеп кіп ізі каи% (іег
§гаи-&е1Ъе Войеп уоп (іеп еіпгеіп зіекепйеп, кіеіпеп, &гаи§гйпеп
Вйзскеп йіезег Рйапге Ъейескі. Іп гіетііскег Апгакі тізскі зіск ікг
Ьоііит регеппе Б. Ъеі. Аиззег йіезеп йотіпіегепйеп Скагасіегрйапгеп ізі аиск йіе Мекггакі (іег йЪгі^еп іурізск Гііг еіпе йегагіі^е
8іерре.
Ез І8І кіег піскі йег Огі еіпе ВезскгеіЪип§ (іег іокаіеп Йога
ги ИеГегп ипй еіпе Бізіе сіег кіег ^еГипйепеп Рйапгеп ги §еЪеп; іск
Ъезскгапке тіск йакег аиі (ііе Ветегкип^, йазз іп (іеп егзіеп ИйкПп^зіа^еп зіск йіе 8іерре тіі еіпет Терріск Ъійкепйег 2шеЪеі&етгаскзе Ъейескі, сііе зскпеіі уепѵеікеп, тгакгепй іт 8оттег, \ѵо
зскоп аііез каЫ ипсі ѵегкгаппі; ізі, йіе зрехгі^еп Вйзске йез Катееійогпз (АШаді сатеіогиш Різсн.) ипй йез Карегпзігаискез (Саррагіз кегЪасеа Б.) тіі зеіпеп кгіескепйеп 2туещеп йіе Бапйзскаіі
скагакіегізіізск ЪееіпЙиззеп. Ваипшискз йпйеі зіск пиг іап^з (іеп
ИиззиГегп ипй Ъеі сіеп тепзскііскеп 8іейеіип§еп, іп (іег 8іерре
кіп§е§еп І8І (іег еіпгі&е, йаЪеі аиск поск зеііепе, Ѵегігеіег сііе Татагізке (Татагіх раііазіі Безе.). Біе гакігеіскеп 8а1гаизЪ1икип§еп
іга^еп ікге еі^епе, зресШзске Йога.
Епйііск ізі поск ги егтѵаЬпеп, сіазз ап йеп гакігеіскеп, йѣег
(ііе &апге Ми^апзіерре ѵегзігеиіеп, 8ееп, іп сіеп 8йтріеп, іап&з йеп
\УаззегіаиГеп йез Агахез ипй апйгег кіеіпег Ийззе зісіі аиз^ейекпіе
Кокгйіскіскіе Ъейпйеп, чуеіске чѵакгепй йег Вгиігеіі еіпег Меп^е
ѵоп \УаззегѵО§е1п: Ѳапзеп, Епіеп, МОѵеп и. з.
еіп гиуегіаззі^ез Азуі Ъіеіеп ипсі йакег ип&екеиге Уо^е1зс11^агте ЪекегЪег^еп.
Ніег каизеп паШгІіск аиск (ііе аиі ікге Козіеп ІеЪепйеп КаиЪііеге,
ше (іег ЗитрЙискз, (іег Зскакаі ипсі, аіз ігіейіегіі§ег Велѵокпег, йаз
\Уіійзскѵеіп.
Іт \Уіпіег зіпй (ііе Кйкгіскіе (іег еіпгі^е 2ийисМзог1 (іег 2и§ѵО^еі ипй (іег пісЫ сіеп \УіпіегзсЫаГ Ьаііепсіеп 8аи^еііегев Ап (іеп
8ееп йЪепуіпіегп ипгаЫще 8сЬаагеп уоп Оапзеп ипй Епіеп; іпі
КоЪг аЪег §езеШ зісЬ ги 8итрЙисЬз ипй 8сЪакаі йег \УоК, йег
Ьіпіег йеп 8сЬайіегйеп Ьеггіекепй, Ыег \Уіпіегдиаг1;іег §епоттеп Ьаі.
8сЫітт ег§екі ез йет Уіеіі аиГ йег 8іерре, 'ѵѵепп еіп Зекпее-
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зіигт кегаиМеЫ. 8о$аг сііе СЫгеііеп зіпсі (іапп ^ешип^еп $гоззе
\Уапсіегип&еп апгиігеіеп, ит зісіі Каіігип§ ги зисЬеп ипсі пакет
зісіі ги сііезег 2еіі каиіі$ сіеп тепзсЪПсЬеп \УоЫтп§еп.
Іт Уег^іеісіі тіі сіет Воітсііі 8іп(і сііе ойшіеп Паскеп (іег
Ми^апзіерре ѵіеі утпі&ег ЪеІеЪІ:.
Ап Ѵо^еіп ігіій тап ^гОззІепѣеіІз Ыег ап (ііе ^гоззе ипсі
кіеіпе Зіеррепіегсііе (Меіапосогурка ЫшасиШа Мймйтк. ипсі СаІапсігеііа різроіеііа Раьь.) зоше Захісоіа ізаЬеІІіпа Кіірр.; уоп 8аи§еііегеп еіпе Меп^е ѵегзсііібсіепег Ка^ег, сііе іп ЕгсШсЬегп іеѣеп,
ше 2. В.@ Ріегсіезргіп^ег, Кеппшаизе, Натзіег ипсі РеЫтаизе.
ЕЬепзо &іеЪі е8 йогі зеііг уіеіе Еісіесіізеп ипсі ЗсЫап^еп,
сіаги Мугіасіеп ѵоп Іпзесіеп, Ъеі сіепеп ѵоп РгйЩаЫзЪе^тп Ъіз гит
НегЬзі, еіпе Гаипа сііе апсіеге аЫсЗзі.
Іт \Уіпіег егзіігѣі Ыег сіаз ТіегіеЪеп §апг, лѵеісііез аиі сіеп
пісЫ гиГгіегепсіеп 8ееп ипсі іт ѲегОііг зісіі зо геісЪ. епііаііеі. МеІапсЬоІізсіі ііеиіі пиг сіег \Уіпсі, ууеісііег, оіте еіпеп \УЫегзіапсІ
ги Гіпсіеп, йЪег сііе Еѣепе Ыпіе^’і; ]есЫз Ьеѣелѵезеп аѣег Ъееііі зісЬ
ѵог зеіпет егкаііепсіеп НаисЬ ги ШеЬеп; епітѵесіег, ше сііе Ѵо&еі,
сіигск РГеЪегзіесіІип^ ап еіпеп апсіегп Огі, осіег аѣег сііе Тіеге уегГаііеп іп \УіпіегзсЫаГ, пасМет зіе зісіі, ше 2. В. Ріегсіезргіп^ег
ипсі аііе Керііііеп ііеіег іп сііе Егсіе ѵег^гаЬеп Ьаѣеп. Киг зеііеп
іаззі зісЬ іп сіеп ІЖіеп еіп ^еііесіегіег КаиЪег зеЬеп, сіег зог^ГаШ^
ЬегитзраЫ, оЪ пісЫ іг&епсііѵо еіпе ипегтМНсЬе РеЫтаиз зісіі
геі§і, сііе аисЬ іт \Уіпіег посЬ Шге Ьбсііег §гаѣі, осіег ез ІаиЙ
еіп Кисіеі егзсЫескіег Ѳагеііеп уогѣеі ипсі гіп^зитЬег ізі лѵіесіег
аііез шізі ипсі іоі....

В. ТаІузсИ.
Ипіег сіет ^теп Таіузсіі ізі сіег Шегзігеііеп іап§:з сіет \Уезі^езіасіе сіез Казрізскеп Меегез Ъекаппі, сіег, ѵот ЖеегЪизеп Кігуіа§ас Ъе^іппепсі, зісіі гшзсЬеп сіет Мееге ипсі сіет СгеЪіг§зги§е
ЫпгіеЫ, ууеісііег, N0141—8и<і зігеісЬепсІ, еіпеп Аизіаиіег сіез АІЬигз
Ъіісіеі ипсі сіеп Катеп Таіузсііег ВеЪіг&е йіЬгі. ВетуоЬпИсЪ. ѵегзіеЬі
тап ипіег ТаіузсЬ аііе Рогтаііопеп сііезег Ве&епсі, аізо Вег&е ипсі
Шесіегип^. 8о іуоііеп аисіі шг іп уогііе^епсіег АгЪеіі сііезе Вепеппип& аийаззеп; шг тйззеп аѣег, ит §егесМ ги зеіп, Ыег Ъетегкеп, сіазз сііез пісЫ §епаи ізі; сіепп сііе Еіп^еЪогепеп ѵегзіеЬеп
ипіег ТаіузсЬ пиг сііе Шесіегип^ сіез Шегзігеііепз.
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ТаІузсЬ. ізѣ ОГіегз аизГйЬііісЬ ЪезсЬгіеѣеп шігіеп, іаЬег кбппеп шг пп8 Ьіег аиГ еіпе §апг кигге 8кігге ііезег в-е§епі Ъе^
зсЬг&пкеп, шІсЬе аЪег поітуепіі^ ізѣ шп ііе УегЪгеі1ип§; іег 8йи$еІіеге Ьіег ги уегзІеЬеп.
Ап88ег (Іеш ЛУегке Бг. Сг. Каббез кбппеп шг іеп]епі&еп, (Не
зісЬ паЬег тіі ііезет іпіегеззапіеп Ьапі Некаппі тасЬеп утііеп,
аиГ Гоі&епіе Агіікеі Ьішуеізеп, шкЬе іт Лоитаі: «Каіигкипір
ипі Сгео^гарЬіе» (гизз.) егзсЬіепеп зіпі:
К. А. Океуй. Ьепкогап. 1896, р§. 281—287.
Аг. Іт йиззегзіеп 8йіеп (іез Каиказиз. 1903, № 9,^, 1—17;
№ 10, р. 1—14.
Біе Ми^апзіерре §еЫ оЬпе іе^ПсЬе зсЬагГе Огепгеп аІІтаЬПсЬ йѣег іп сііе пОгіІісЬе Шеіегип$ ТаІузсЬз ипі (Іеп зсЬтаІеп
ШегзІгеіГеп. Ьеігіегег Ьаі (Ііе Гогш еіпез зеЬг 1ап& ^езігескіеп
Бгеіескз, (Іаз зісЬ пасЬ 8йіеп ѵегеп^егі, тѵо (ііе Вег&е Газ! &апг ап
(іаз Меег Ьегапігеіеп. КасЬ \Уез1еп зіеі^і сііезе Шеіегип§; аІІтаЬПсЬ ап гит ТаІузсЬег ѲеЬіг^е, (іеззеп тіШеге ГОЬе са 7000 Гизз
Ъеіга&і. АиГ сіет Катт сііезез БеЬіг^ез ѵегІйиГі (ііе гиззізсЬрегзізсЬе Ѳгепге.
8йсШсЬ уоп (іег ТаІузсЬег Шеіегип§ Не§іпп1 (іаз ІгапізсЬе
НосЬріаіеаи, пасЬ Когіеп іеЬп! зісЬ (ііе ЕЬепе (Іег Ми^апзіерре.
Баз ТаІузсЬег ОеЪіг^е Ьаіі аііе Аизійпзіип^еп гигйск, (ііе
уот Мееге Ьегап^еігіеѣеп туегіеп ипі іаз егкіагі аисЬ іеп ип§еЬеигеп ІІпіегзсЬіеі гшзеЬеп іет ТаІузсЬег ШегзІгеіГеп ипі іеп
ЬГегІапізсЬаГІеп погііісЬег іаѵоп, ут пісЫз ііе ГеисЬІі&кеіІ уот
Мееге Ьег гигііскЬаІІеп капп. Богі М'йзіепзіерреп тіі посЬ йгтегег Йога аіз ііе іег Ми^апзіерре, Ьіег йррі&е зиМгорізсЬе 'ѴУаііег.
^аЬгепі ііе 8итте іег іаЬгіісЬеп ШеіегзсЫа&е іп іег
Ми^апзіерре, ше шг заЬеп, каит ЗОО Мт. еггеісМ, зІеЬІ зіе
Ьіег каит іет ГеисМеп ЗсЬутггтеегиГег пасЬ ипі Ъеіга^і іп Ьеп¬
когап 1312 Мт. №асЬ іеп Ап^аЪеп іег Ми§ап - Ехреііііоп ізі ііе
Міііеііетрегаіиг іез Ьеіззезіеп Мопаіз іез Аи^изіз—іп іег Ми&апзіерре + 26, 7° С., іез аІІегкШезІеп аѣег, іез Ппиагз-О, 75° С.
Іп Ьепкогап іа§е&еп Іаиіеп ііезе 2Шегп Гйг ПН +25,8° С.
ипі Ппиаг +3,5° С. Ез ізі аізо Ьіег іег ЬГпІегзсЬіеі гшзсЬеп іет
каііезіеп ипі Ьеіззезіеп Мопаі пісМ зеЬг §гозз, еіп Бтзіапі, іег
паШгІісЬ зісЬ зеЬг луоЫіаіі^ Гиг ііе Уе^еіаііоп егшізі.
Сггоззе Нііге ізі іп Ьепкогап зеііеп. Іп АЪЬйп&і^кеі! уоп еіпег зо §йпз!і§еп Уегіеііип^ ѵоп Тетрегаіиг ипі ШеіегзсЬІа&еп
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Ъейпбеі зіск біе йррі^е Епішскішщ бег кіезі^еп Уе^еіаііоп. Іп
ікгет пОгбііскеп Теіі, лѵо сііе Вег^е поск іѵеіі уош Шѳг аѣзѣеЬп^
Ъезіекі сііе Таіузскег Шебегип^ аиз ргаскіі^еп У^іезеп ипб ЪеагЪеііеіеп Реібегп ипсі ізѣ ап ^Уаібегп зекг агщ, (ііе егзі аиГ беп Вег§еп 2іі йпбеп зіпб. Ніег зіекі тап гакігеіске, паійгііске Кіеешезеп. Иаск Иогбеп Мп ууігсі (ііе \Уіезепѵе§еіаііоп іттег агтег ипсі
&екі иптегкЪаг іп (ііе 8іерре йЪег. Іт зйбііскеп Теіі (іег Шебегип§ Ъе&іппеп сііе \Уаібег ат Мееге зеіЪзі ипб каи% ипіегзрйіеп
сііе Меегезші^еп гіезі&е Вайте без Шегутібез ипб Ъгіп&еп зіе ги
Еаіі. АНеіп §е&ешѵаг% каЪеп зісіі біезе ЛУйібег зсіюп зекг &еііскіеі ипб ѵіеіе Віеііеп зіпб .Гйг Аиззааіеп ^егобеі лѵогбеп. Ніег
шгб кеіп ЛУеігеп ап^еЪаиі, зопбегп аііе ^еііскіеіеп \Уаібрагііеп
зіпб ѵоп Кеізріапіа^еп еіп^епоттеп. Біезе 6-е§епб каі еіпе &гоззе Меп&е ѵоп Рійззеп ипб Ба^ипеп, біе кіег «Могізу» §епаппі
іѵегбеп.
Ап бег Сггепге гшзскеп беп утібі&еп ипб утібіозеп Теііеп
бег Шебегип^ тѵо. бег зсіітаіе ШегзігеіГеп зісіі еіѵтз ѵегЪгеііегі,
аізо ѵоп бег 8іабі Ьепкогап пЪгбііск Ъіз гиг 8іаііоп КитЪазскі, ізі
зіе ѵот Мееге Ъіз гиг беп \Уаібегп бег УогЪег^е уоіізіапбі^ Ъебескі тіі гизаттепкап^епбет Визскбіскіскі, туеісііез зісіі аиз
ВготЪеегеп, шібеп 6-гапаіарГеіп, \УіібЪігпеп ипб посіі еіпі&еп апбегеп Рйапгеп гизаттепзеігі; ап беп Шегп бег Могізу ^езеііі зісіі
поск Кокг кіпги. АПез баз зіеііі еіп ипбигскбгіп^ііскез Біскіскі
баг, іп баз тап пиг еіпбгіп§еп капп, утпп тап зісіі беп \Уе§
тіі бет Визсктеззег Ъакпі.
Біезе Ѵе§еіаііопзГогтаііоп, біе зісіі еіпегзеііз ап біе Вокгбіскіскіе бег Могізу, апбгегзеііз паск Шгбеп кіп ап біе \Уаібег
апіекпі, Ъіібеі беп ЬеііеЪіезіеп АиГепікаіізогі Гйг беп 8итрйискз,
8скакаі, Баскз, Назеп ипб зо^аг Гйг баз УШбзскіуеіп; ип&еаскіеі
бег 8іабіпаке. 8еііепег коттеп кіег 8іаскеізскіуеіпе ѵог.
Уоп бег Шебегип^ ^екеп біе \Уаібег йЬег аиГ біе АЪкап^е
бег Вег^е ипб кебескеп зіе &апг Ъіз гиг Нбке уоп 6000' за зо§аг
Ъіз 7000 Ризз.
Біезе біскіеп \Уаібег Ъезіекеп аиз зекг ѵегзскіебепагіі&еп Ваитеп, аиззскііеззііск з'ебоск зіпб ез БаиЪЪаите. Іп бег ипіегп 2опе
геіскпеі зіск бег \Ѵа1б Ъезопбегз бигск зеіпе Біске ипб Шги^ап^Исккеіі аиз. Наи% зіпб Везіапбе уоп ВготЪеегеп ипб 8скііп§рйапгеп, ипіег апбегп бег тіі ГигскіЪагеп Накеп Ъезеігіе Втііах,
угеіскег §гоззе Вайте біскі йЪеггіекі ипб ѵоп оЪеп те еіп №еіг

кегаШШ. АПез ііезез І8ѣ зо ііскі тіі еіпапіег ѵегйоскіеп/ іазз
ез ѵоіізШпіі^ ипіигскйгіп§Ъаг ізі ип(і еіп АЪѵтіскеп ѵот АУаІірМе еіпіаск піскі тО^Ііск ізѣ- Іп зоіскет \Уа1іе коттеп Назеп
^атіскі уог, іа^е^еп ѵіеі ЗитрЙискзе, Зскакаіе иікі \Уі1ізсклтапе.
НОкег кіпаиі туіг(і іег \Уа1і НсМег ипі ез ігеіеп геіпе ВискепЪезШпІе аиі. АЪег аиск Ыег ізі ѵт^еп іег зіеііеп АЪкйіще ипсі
(іег ііЪегаП аиз іет Воіеп кегѵогігеіепіеп Реізеп іаз Векеп зекг
зскшегі^. 8о1ске \Уа1іег йпіеі тап егзк ѵоп ЗООО Ризз ВМе ап.
Іп еіпег Нбке ѵоп 6—7000’ Ъе§іппі зскоп (Ііе ѵтіііозе аіріпе 2опе, ѵт \Уіезеп ипі Реііег ѵоп шііеп паскіеп Реізеп аЪ^еІізі утгіеп. 8іе11ешгазе ізк іег Воіеп &апг Ъеіескі ѵоп аЪ^езійггіеп 8іеіптаззеп, ііЪегаП зігеЪеп зіеііе Реізеп гит Ніттеі етрог ипі (ііе &апге Ве^епі каі еіп ійзіегез, Шез ипі ипігеипіііскез Аиззекп.
ЧУіг кбппеп аізо іаз §апге ѵоп ипз іп Веігаскі §его§епе ОгеЪіек іп Гоі^епсіе Расіез іеііеп:
1) 8іерре.
2) \Уа1і.

a) Біскіе \Уа1іег іег Шеіегип&еп ипсі іег ѴогЪег^е Ъіз 3000* НОке.
b) Веіпе, коскзіатті^е Вег^тѵаЫег ѵоп 3000’ Ъіз
7000’ НОке.
3) Аіріпег Огйгіеі іез БеЪіг^ез, Носкзіерре.
Еі^епШск тйззіе тап ііе ігискіЪаге, ѵѵаісііозе №еіегип& іез
пбгіііскеп Теііз іез Ьепкогапег Кгеізез ѵоп іег ѵтзіеп Ми§апзіерре аЫгеппеп, аЪег аиГ Вгипі іег УегЪгеі1;ип§ іег 8аи§еііеге
капп іск ііезез піскі іип ипі гѵтг аиз іет еіпіаскеп Огипіе угеіі
іск кеіп Маіегіаі аиз (Зіезег Ве&епі гиг УегГй^ип^ каке. БаЪеі
аЪег каі зіе еіпеп зо ещепагіі^еп Скагакіег, іазз тап зіе зіскег
Іеіскі іигск ііе УегЪгеііищ: §е\ѵіззег 8аи&еііеге кеппгеіскпеп кбппіе.
Біе Уегіеііищ* іег 8йи§еііеге паск іеп океп ^епаппіеп Вйгіеіп каііе іск ійг ѵогіеіікаі'іег ат 8ск1изз іез зузіетаіізскеп Каіаіо^з іег 8аи&еііегіаипа ипзгез ВеЪіеіз ѵоггипектеп, паскіет іег
Ьезег зіск зскоп тіі ікгет Везіапі Ъекаппі ^етаскі каі.

ІіеЪегвісМ йег Защ^ейегГогзсЪшщ* (іез Ьепкогапег Кгеізез шиі (іег Ми§*апзѣерре.
Ез ізі піскі іаз егзіе Маі, іазз іск іікег ііе Везскіскіе іег
ЕгГогзскип^ іег Заи^еііегіаипа Каиказіепз Ъегіскіе, ипі зо капп
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іск сіаііег тісіі веііг кигг Гаввеп. Вег егвіе Ег Гог веке г сіев КаврівсЬеп ІЛегвігеіГепв мтг 8амішь Омеьш, лѵеісііег 1774 іп сіег ОеГап§еп8с1іаГі Ьеі каикавівсііеп Вег^ѵОІкегп вГагЪ. Ег веІЬвГ &аЪ Гаві пісЫв
гиг Кеппіпівв сіег 8&и&еііеге (Иевев Ьашіев, \ѵоЫ аЬег ЬгасМе ег
еіпі^е Заттінп^еп гиваттеп, сііе апсіегп РогвсЬегп ги віаГГеп катет
Вав аііегегвіе \Ѵегк, іп сіет іп еіпег ТаЬеІІе гиг ѴегЬгеіШп^ (1ег
ѴегІеЪгаІа сіев Каикавив еіпе Ъевоікіеге 8іе11е Ьепкогап ипсі сіет
КавріиГег еіп^егаиті лѵигсіе, лѵаг: Мёхётшёв, СаЫо^ие гаівоппё сіев
оЩеГв сіе гооіо&іе гесиеіііів (Іапв ип ѵоуа^е аи Саисаве еі іивди*
аих Ггопііёгев асГиеПев сіе Іа Регве епігергів раг огсіге (іе 8. М.
ВЕтрегеиг раг Е. Мёмёткіев, Сопвегѵаіеиг сіи Мивёе гооіо^іфіе
(Іе ГАсасІётіе Ітр. сіев Зсіепсев (Іе 81. РёіегвЬоиг^ еіс. Іп (ііевет
ЛѴегк, лѵеіскев іт ^кге 1832 егвсЫеп, лѵагеп Гйг (Зав Шег (Іев
Каврі Гоі&епсіе 8&и§еііеге ап&е&еЪеп.
Егіпасеиз еигораеиз Ъ.
Егіпасеиз аигііиз Ом. Раьь.
Сапіз аигеиз Ь.

Саіосерііаіиз ѵііиііпиз? Рк. Сігѵ.
Віриз уасиіиз Вмеь.
АпШоре зиЪдиііигоза СЮьп.

Рііг Ьепкогап ипд сіав Таіувскег ОеЬіг^е віпсі §епаппі:
Таіра еигораеа Ъ.
Сапіз аигеиз Ь.
Сапіз ѵиірез Ъ.
Сапіз Іириз Ь.
Нуаепа ѵиідагіз Вевм.

Ееііз іідгіз Ь.
Миз зуіѵаіісиз к.
Агѵісоіа зосіаііз Ревм.
Ьериз іітЫиз Ь.
Саргеоіиз ѵиідагіз Ь.

Іт ^Ьге 1837 тасЫ іп веіпет \Ѵегк «Епитегаііо апітаііит,
диае іп Ргоѵіпсіів Ггапвсаисавісів КагаЪаск, ЗсЫгмтп еі Таіувсѣ,
пес поп іп Іеггііогіів ЕІіваЪеіІіроІепзі оЬвегѵаѵіі К. Рк. Нонехаскек1)», сіег Равіог сіег сіеиівсііеп Коіопіе НеІепепсІогГ Ьеі ЕІіваЬеГѣроі Ап^аЬеп йЬег (Іав Ѵогкоттеп уоп Гоі^епсіеп 8йи&еІіегеп іп
ТаІувсЬ.:
Нуаепа зігіаіа Ре^.
Ееііз саіиз Ь. Гегив.
Ееііз іідгіз Ь.
Е. рагйиз Ь.
Е. сііаиз ОСьбе^т.
Мизіеіа тагіез Ь.
Мизіеіа ѵиідагіз Ь.
Меіез ѵиідагіз Вгізз. „ІІЪЦие Гге^иеп8“.
Егіпасеиз еигораеиз Ь. Ыет.
Егіпасеиз аигііиз Раьь. „Іп ргоѵіпсіа Та1узсІі“.
Сарга аедадгиз Раьь.
Еі іп топШтз Таіузск каЪііаге (Исііиг.
АпШоре зиЪдиііигоза Мьбекзт.

Сегѵиз еІарНиз Ь. „ІІѢЦііе“.
Сегѵиз рудагдиз Раьь? „ІЛЬЦие“.
8из зсго/а Ь. {егиз „ІІЪіцие44.
Миз тизсиіиз Ъ.
Миз сіеситапиз Ь. Іп (Шіопе ТаІузскепзі.
Нурисіаеиз атрЫЫиз Іьь. „..,еі
ргоре Ьепкогап іп рг. Та1узс1і?“.
Ьериз іітісіиз Ь. „Іп Ыз ге^іопіЬиз иЪЦие оЪѵіиз“.
Нузігіх сгізіаіа Ь. Р^е^иеп8 ргоре
ра^иш Азіага іп рг. Та1узсЬ“.
Ркоса Іогзап п. зр. „Іп тагі Сазріо ргоре Ьепкогап“.
Ѵезрегііііо тигіпиз Іи „ІІЪідие“.

4) Виіі. 8ос. Каіигаі. Мозсои 1837, VII, р. 136—138.
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АиГ йіезе \Уеізе І8І аізо <ііе 2ак1 йег Гйг ипзеге Сге^епй ап^еШіігіеп Зйи&еНеге аиГ 29 ап&ечѵаскзеп. \Уіе \ѵіг акег аиз сіеп ^УогГеп Ноне^скекз зеІЪзѣ егзекп, ізі; ѵіеіез пиг паск Нйгепза^еп іп
(Іаз Уеггеіскпізз аиГ^епоішпеп ѵтгйеп ипй ѵіеіез ЬейигГіе зеііг еіпег КопГгоНЪезНттипд. Баз іт йакге 1841 егзсЫепепе \Уегк РгоГ.
Е. Еісепѵаьбз, Раипа Сазріо - Саисазіса и. з. \ѵ. каі Гйг ипз зеііг
тѵепід ВейеиГип^, йепп, аііез, чѵаз (Не Заи&еНеге иікі Уй^еі апЪеГгШ зГеШ пиг еіпе §гоке КотріІаПоп (іаг. Уоп \Уіс1іН§кеіГ ізГ пиг
Гйг ипз (Не АЪЫ1йип§ еіпез ТщегетЪгуопеп, йег зскоп іп (Лезет
Зіайіит йіе Гйг йеп казрізскеп Ті§ег скагакГегізіізске Апогйпип^
(іег зск\ѵаггеп ЗГгеіГеп аиВѵеізі
8о іѵаг ез ит ипзеге КеппГпіз йег Заи^еНегГаипа йез зйййзіНскеп Тгапзкаиказіепз кезГеШ, Ъеѵог йаз окепепѵакпГе \Уегк йез
ѵегзГогЬепеп Вігекіогз йез Каиказізскеп Мизеитз Бг. 6. Каббе
егзскіеп.

2ит егзГеп Маі кезискіе Каббе Бепкогап іт йакге 1886 ипй
ѵегкгаскіе Ыег 7 \Уоскеп. 2ит гѵтііеп Маі ЫіеЬ ег кіег 8 МопаГе, ѵот ІЯЪѵетЪег 1879 Ъіз гит Аи^изГ 1889. Аіз Ег&екпізз йег
ІеМеп Кеізе егзскіеп йаз \Уегк (іп 2 Вапйеп): «Кеізеп ап йег
Регзізсіі - Киззізсііеп б-гепге». Еіп апйегез КезиНаГ йіезез 8-топаШскеп АиГепГкаКз Каббе’з іп ТаІузсЬ. ѵѵагеп итГап^геіске ЗаттІипдеп, Ъезопйегз огпШюІо^ізске ипй ЬоГапізске.
Уоп Уй^еіп чѵагеп Ъезопйегз гакігеіск (Не ЗитрГ-ипй Зскшттѵй^еі ѵегігеГеп, йепп Ьепкогап ізГ йег \Уіп1егаиГепІкаК ѵіеіег АгГеп йаѵоп. Іп (іет Уеггеіскпізз йег Заи&еИеге, йаз Каббе 1886
§іеЫ, зіпй 51 АгГеп аи%е2акК. Вейаиегііскепѵеізе тизз тап зісіі
Ъеі йег ЕгГогзскипд йег Таіузскег Заи^еНеге йаѵоп йЪеггеи&еп,
йазз, ип^еаскГе! йег Уегзіскегип^ йез АиГогз, пйтііск йазз пиг
йаз §епаи ВекаппГе 2) іп йет Уеггеіскпізз Аи{'пакте ^еГипйеп ЬаГ,
йіезез ІеГгГеге гит ^гйззГеп Теііе еіпе йег КгіНк Ьааге КотріІаИоп
Ггйкегег Ѵеггеіскпіззе ізГ; йакеі поск ЪейеиГепй епГзГеШ ипй тіГ
НіпгиГй^ипд зоіскег ТіегагГеп, йіе іп Таіузск піетаіз §е1еМ какеп,
ше 2. В. Сегѵт ахіз. Веі йіезег КотріІаГіоп каГ Каббе зіск ѵіеі
йез ЛУегкез ѵоп Вьаэтовб 3) кейіепГ, йеззеп Рекіег аиск іп ГоГо іп
йаз Гаипізіізске Уеггеіскпізз В. Каббез йкег&іп^еп.
^УеіГегкіп тѵегйе іск кеі іейег Огйпип§ §епаиег йіезез Уег¬
геіскпізз кезргескеп; кіег ш11 іск пиг Ъетегкеп, йазз ѵоп йеп
г) <Ніег ^еке іск пип йаз, \ѵаз тН ЗіскегкеН Гезізіекі.*, 1. с. р. 3.
3) Вба^окб, \Ѵ. Т.—Еазіегп Регзіа, ѵоі. II, 1876.
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51 Агіеп сііезег Ілзіе іш ѵогііе&епсіеп \\Ыгке (іег Безег пиг 24 Аг¬
іеп ѵогГіпсІеі, ипсі аисЬ <1іе тіі Ъейеиіепсіеп Коггекіигеп. Ѵоп (ііезеп 24 Агіеп аізо Ііак Каббе 5 Агіеп гит егзіептаі Гйг ТаіузсЬ
ап^е^еЪеп. Ез зіпсі: Ѵезрегидо рірізігеМиз, Мизіеіа загтаііса, Муохиз
дііз, М. сігуаз иікі Миз зуіѵаіісиз.

\Ѵаз тісЪ апЪеігіГГі, зо ЬаЪе ісЬ аиГ сіет ЪезсЬгіеЬепеп СгеЪіеіе Гоі^епсіе Кеізеп гигйск§еіе§і:
Іт 4аЬге 1894, ѵот 17—28. Маі ІиЬг ісЬ уоп сіег Зіаііоп
АсШ-КаЪиі Ыз ЗаЦапу ипсі ѵоп Ьіег аиз (Не К ига аиВѵагіз Ъіз Бяеѵаі, сіет Огіе сіез ХизаттепЙиззез (Іег К ига ипсі сіез Агахез, йапп
уѵеііег 1&п§з сіет Ппкеп КигаиГег Ыз гит БогГе АЪйиІіап ипсі гиг
Зіаііоп За&ігу. 1895 тѵаг ісЬ ѵот 7—27. М&гг \ѵіесІег іп ЗаЦапу,
ехсигзіегіе іп сіег Ми&апзіерре, йапп Гиііг ісіі Іап^з (іет гесЬіеп
КигаиГег Ыз Бяеѵаі ипсі сіет БогГе Коіокаіпу ат Агахез, ѵоп \ѵо
аиз ісЬ ѵѵіесіег іп сіег Ми^апзіерре заттеііе ипсі кеЬгіе шейегит
ІіЬег сііе Зіаііоп За^ігу Ьеіт.
1897 \ѵаг теіпе Кеізегоиіе ѵот 6. Аргіі Ыз гит 18. Лит Гоі§епсіе. БеЪег ЗаЦапу Гиііг ісіі пасЬ Ьепкогап, ЬегеізіеЫеп ^апгеп зМНсЬеп Теіі сіез Ьепкогапег Кгеізез (зо&епаппіег Азіага-МаЬйі), ЪезисМе сііе Іпзеі Загі; зисМе сіеп Ъег&і^еп Теіі сіез Кгеізез - 2иѵапі
ипсі БогГ Ілгік—аиГ; сіапп Гиііг ісЬ йЪегсіаз БогГ РгізіЪ гит Бгепгрозіеп Веіазиѵаг, ехсигзіегіе іііег аиГ сіег Ми^апзіерре ипсі кеЬгіе
йЪег ЗаЦапу ипй Ваки гигйск. 1898лѵаг ісіі шейег іп сііезег 6е§епсі ѵот 12. Аргіі Ыз гит 8. Липі. БеЪег АсШ-каЪиі §іп& ез пасЬ
За^апу ипсі ѵоп сіогі пасЬ Вепкогап. \ѴіееІегит Ъегеізіе ісЬ итзі&псіНсЬ сіеп МаЬаі Азіага, іеіБѵеізе аисЬ сіеп пбгсііісЬеп Теіі сіез Кгеі¬
зез, Ъезііе§ сіаз ВеЪіг^е Ъіз гиг Огепге, ѵѵо ісЬ Ъезопсіегз егГо!§геісЬ Ъеіт Огепгрозіеп ЩаГуіаг заттеііе, геізіе ѵоп сіогі пасЬ Регзіеп—Катіп ипсі АгсіеЪіі—ипсі, гигйск&екеЬгі пасЬ Кіа1ѵ]аг,. ГцЬг
ісЬ йЪег Ьепкогап ипсі ЗаЦ-апу пасЬ сіет Кгеіз КиЪа.
Біезез \ѵаг теіпе ^гбззіе Ехсигзіоп Гйг гооіо^ізсЬе 2лѵеске
іп сіет ѵогі ипз ЪеігасЬіеіеп СгеЪіеі. 1899 Гиііг ісЬ шесіег аиГ сіетзеіЪеп \Уе^е пасЬ Ьепкогап, ѵт ісЬ тісЬ ѵот 7. Мйгг Ъіз гит 3.
Аргіі ЬаирізйсЫісЬ іп сіег Шесіегип^ аиГЬіеіі. Аи&епзсЬеіпІісЬ, ѵпе
тап пасЬ сіеп аиГ^егйЫіеп Кеізегоиіеп зсЫіеззеп капп, Ъіп ісЬ Іап&е
§епи§ іп сііезег Ое&епсі ^еѵтвеп, ит сііе ОгііісЬе З&и^еііеіТаипа $епаи егГогзсЬеп ги кбппеп; ісЬ тизз аЪег Ъетегкеп, сіазз ісЬ іп
(ііепзііісЬеп Ап^еіе^епЬеііеп Ьіег \ѵаг ипсі Гйг ГогзсЬип^згтсеске пиг
зеЬг \ѵепі& 2еіі егйЪгі^еп коппіе.

Іск зргеске ап (ііезег 8іе11е теіпе Ііеггіісіізіе ] іапкЪагкеіі аііеп сіепеп аиз, сііе тіг Ъеі теіпеп гооІоАзскеп Рогзскип&еп ГгеипсіИск §еко1Геп ІіаЬеп, Ъезопсіегз (іеп Неггп РОгзіег Р. О. Ѵазіыеѵзкі,
Вагоп Тіезеынаіівек, (іеззеп §тйпсі1іске Кеппіпіззе ѵоп Таіузск тіг
80 зекг 2іі зіаМеп катеп, зоѵѵіе КіМтеіаІег А Квяіѵовьоскі, тсеісііет іск аизвегеіскпеіе Ватшіип^еп аиз К]а1у)а2 ипсі \ѵіскіі§е Ваіеп
ѵегсіапке.
1901 Ьезискіе (ііевев Ьаікі (іег зіисі. гег. пак А. М. Хаѵабзкі,
ѵѵеісііег іп Таіузск ипсі сіег Ми&апзіерре Ъесіеиіепсіе 8атт1ипдеп
гизаттеп Ъгаскіе, сіагипіег аиск Маттаііа.

Маііегіаііеп.
Еіи#е§еп теіпеп Епѵагіип&еп епѵіезеп зіск сііе 8атт1ип§:еп
(іез Каиказізскеп Мизеитз аІ8 зекг агт ап 8йи&еііегеп аиз Та
Іѵзск ипсі аиззег еіпі^еп аііегеп 8Шскеп тсагеп ѵоп сіег §апгеп
Ьепкогапег Соііесііоп Бг. 0 Каббе’з іт Мизеит пиг еіпі^е 8рігіІизехетріаге сіег ^едѵоітіісіізіеп Песіегтаиз (Рірізігеіігіз рірізігеіІиз) ипсі рааг іинде 8ріІ2тйизе ѵогкапсіеп, аЪег, аиззег еіпет Назеп ипсі еіпі&еп 8гаске1зскттпеп, кеіп еіпгі§ег кіеіпег ^§ег.

.

Ѵоп теіпег 8еііе аиз дѵаг ез еіп ипѵеггеіЫісІіег Еекіег, сіазз
ісіі піскі ігйкег тіск тіі сіеп 8атт1ип&еп Каббез Ьекаппі ^етаскі
каМе ипсі сіеззтсе&еп, іп сіег НоіТпип^ іт Мизеит зеіпе «геіскеп
8аттІип§еп» 2и Йпсіеп, тіск пісМ кетйкіе еіпі&е сіег сіогі §елѵоііпіісіівгеп Тіеге ги егЬеиіеп, ше г. В. Муохиз, Маз зуіѵаіісиз и.
а. Меіпе Гакгіеп егдакеп еіпе $гоззе Апгакі кіеіпег Тіеге, Ъезопсіегз №а§еііеге ипсі Іпзесіепігеззег, золѵіе еіпе Іап^е Кеіке ѵоп ВеоЬаскіип§еп ипсі Ап^акеп. ЕОгзіег Р. 0. Ѵазіыеѵзкі ^ѵаг зо ПеЪепзлѵигсіі^ гпісіі Ьеіт 8аттеіп кіеіпег 8аи§ег ипіегзШігеп ги лѵоііеп,
аЪег іск ІіаЬе Ьіз &Ы поск піскіз ѵоп ікт егкаііеп.
А. М. Хаѵабзкі Ъгаскіе ипіег апсіегет ѵоп зеіпег Кеізе 1901
еіпе ЪеігаекШске АпгакІ Ка§ег паск Мозкаи, сііе сіаз 2ооіо§І8ске
Мизеит сіег Каізегі. Мозк. ЦпіѵегзіШ егкіеік 8іе чѵигсіеп тіг ігеипсіІіскзі ѵоп сіет Бігесіог сіез Мизеитз РгоГ О. А. Койеѵшкоѵ гиг
ВеагЬеііип^ йкегзапсік
Ба іск тіск йЬеггеивІ каке, сіазз сііе Тіеге сіег ^апгеп Шесіегип^ Озі-Тгапзкаиказіепз ипіег §Ыскеп ВесНп^ип&еп ІеЪеп ипсі
іп сіеп ѵегзскіесіепеп Теііеп сііезег Ке§1оп кеіпе ^ео^гаркізскеп Каззеп ЬіИеп, зо кіеіі іск тіск Гііг Ьегескіі§1, аиз Мап^еі ап Маіегіаі іпЪегіщ аиГ іг§епс! оіпе Агі аиз сіег Ми^апзіерре осіег сіез пбгсі-
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НсЬеп ВГерреп^еЫеГез сіез Ьепкогапег Кгеізез, Ъеі ВезсЬгеіЪип^
зоіскег АгГ тісЪ МаГегіаІз Шевег Рогт аиз апсіегп Огіеп ги Ьесііепеп; лѵіе 2. В. сііез (Іег Раіі тіѣ Мизіеіа пекгіпді и. а. ізі.

АЪкйггип^ѳп.
Мёкётеіёз, С АТ. Еаі8.—Мёеётеіёз, Саіаіо^ие Наізоппё сіез ОЪ^еГз
сіе 2оо1о^іе гесиеіИіз сіапз ип ѵоуа^е аи Саисазе еі ^изди’аих ГгопІіёгез асіиеііез сіе Іа Регзе епігергіз раг огсіге сіе 8. М. Б’Етрегеиг.
81. РеІегзЪиг^. 1832.
Навое, 8аи^е11і. Таіузск.—Навве, Бг. О. Неізеп ап сіег РегзізсЪНиззізсЪеп Огепге. Раипа ипсі Ріога (Іез ВисЬѵезШсІіеп Сазрі-ОеЪіеІез. ѴѴіззепзсЪаГіІісЪе Веі1г%е ги сіеп Неізеп ап (Іег РегзісЪ-НиззізеЬеп Отепге, ипіег Мі1\ѵігкип^ ѵоп Бг. О. ВОттоее, Е. Неіттее,
Бг. Ерреьзнеш, А. Снеѵеоьат, Ь. Оакѳьвавее, Бг. Ѳ. Кеаатя, На^
Бевее, Ншю Снеізторн ипсі Бг. О. ѵоп Ноеѵатн. Беіргі^. 1886.
8атішш, Ваи^еіЪ. Каиказизіапсіег.—8атшш, К(Ш8Т. ѴогШий^е
МіШіеіІип&еп йЪег сііе 8аи&е1ЫегГаипа Йег Каиказизіапсіег. 2оо1о^ЗаІігЫісЪ. 8уз1ет. IX, 1896.
Навве, Миз. Саисаз.—Мизеит Саисазісшп. I. Біе 8атт1ип^еп
сіез Каиказізскеп Мизеитз іт Ѵегеіпе тіі 8ресіа1-Ѳе1е1іг1еп ЪеагЬеіІеі ипсі Ііегаиз&е&еЪеп ѵоп Бг. Об8ТАѴ Навве. Вапсі I. 2оо1о&іе ѵоп
Бг, Оввтаѵ Навве. ТШіз. 1899.
8атшш, ІІеЪегзісМ. 8атшш, К, А. БеЪегзісЫ <Іег 8аи&е1іегГогзсііип^ сіег КаиказизШісІег (гизз.). 2арізкі Каѵкаг. Оісі. Ітрег.
Низз. Сео&г. ОЪ. XXIV. ТШіз. 1903.

Аптегкип^. НіпзісЬШсЬ сіез ѵіегіеп ѴѴегкез
Саисаз.), гаизз ісіі Гоі^епсіез Ъетегкегі.

(Навве,

Миз,

Ба сііе МеЪггаЫ (Іег 8йи§'е1іеге іт Мизеит ѵоп тіг итЪезіітті \ѵипіе, аЪег еіпет Теіі сіаѵоп іггШтІіскег'ѵѵеізе сііе аііеп
Еіікеііеп Ьеіаззеп ѵтгсіеп ипсі лѵеіі, Гегпег, сіег Бгиск сіез Каіаіо^з
іп теіпег АЪ\ѵезепЬеі1 ѵог зісЪ §іп&—зо ег^аЪ зісіі зсЪИеззІісЪ еіпе §апг ипѵегзІ&псНісІіе Ѵегшггип^ ипсі еіп ипсі сІаззеІЪе Тіег %игіегі ги\ш1еп ипіег 2\ѵеі Иатеп, осіег ит&екеЪіі зіпсі ипіег еіпет
Nатеп теіігеге Агіеп еіпЬе^гіЯеп. Шп Веізріеіе ги пеппеп, егѵѵаЬпе ісіі ійг егзіегеп Раіі: еіпе ВріІгтаиз-АгГ Ъеіззі ЪаМ Сгосійига
агата ЪаМ Сг. (ишідаіа; Гйг Оеп 2\ѵеііеп Раіі: ипіег сіет Хатеп
Егіпасеиз аигііиз йпсіеп ѵѵіг зо\ѵоЫ Ег. аІЪиІиз те аисіі апсіеге
Рогтеп. АПез сііезез ізі аиззсЫіеззІісІі БпасМзаткеН гигизсІігеіЪеп
ипсі теіпе Везііттип^еп сііезег Тіеге зііттеп ^агпісЪІ тіі сіеп іт
Каіаіо^ депаппіеп йЪегеіп. ТсЬ Ъаііе сіаз Гйг пОіід Ъіег ги ег'ѵѵйііпеп, тіі сііезе Везііттип^еп Ъеі теіпеп Коііе&еп еіпі^еп ХіѵеіГеІ
ЪегѵоггіеГѳп. Біе Ветегкип&еп йЪег еіпі§е АгГеп зіпй ѵоп тіг шМ

276

егзіеге зіпй. «8ат.» ^егеіскпек ІеШеге—«К.» Біезе Ветегкшщеп тсагеп ѵоп тіг 2 Йакге ѵог (іет Егзсііеіпеп йез КаіаІо&з піейег^езскгіеЪеп лѵогйеп,, теіпе зраіегеп шігйеп ѵоп Кабве
пісМ теііг апрепотшеп «аиз Мап^еі ап Каши»; аисіі сііезез ііікгіе
1еі(іег ги еіпі^еп МіззѵегзШпйпіззеп.
Кабве,

ВузіетаШсЬег Каѣаіо^ йег Ваи&еМеге йе§ ТаІувсЬ&еЪіеі;8 ипй йег Жи^апвѣерре.

1. СШВОРТЕВА.
Іт оѣеп сШегйеп АѴегк О. Кавве’з йЪег сііе Раппа сііезег Ое&епй за&1 (іег Аиіог ѵоп йеп Ріейегтаизеп Ыозз іоі^епйез:
^Ѵезрегидо зегоііпиз 8снеев. №ск Мёкётеіёз»
„
рірізігеііиз 8снеев. Іт Тіекапйе, патепШск ап ипй ит
„
йеп Киіпеп йег кбігегпеп Кігске ѵоп Ьепкогап.
„ . №. I №ск Мёкётеіёз. Веійе №. зіпй Аиіог ялѵаг аіз
„
N1. I ѵегзскіейеп егкаппі, аЪег піскі ЪезіітпВ лѵогйеп.
7Шпоіоркиз /'еггиш-едиіпит 8снеев. Ѵоп Рабъаз паск СгМЕЬШ 1‘ііг
Шіап аиі'^еКікгі;. Меіпе бзШсІізІеп Рипйогіе Ііе^еп іп йег Бт^еЪип^
ѵоп ТШІЗ“.

АиГ Йіезе Ѵ^еізе йікгі Бг. Кабве, аиззег Ѵезрегидо рірізігеі¬
лѵеіске ѵоп ікіп зеІЪзі $еіап§еп лѵигйе, йіе апйегп Агіеп пиг
аиГ Огипй йег Ап^аЪеп Раббаз ипй Мёыётеіёз ап; лѵепп Піап зіск
аЬег тВ йіезеп ()ие11еп зеІЬзІ ЪезскаВі^І, зо тизз тап т йег
ЦеЪег2ещ>ищ? §е1ап&еп, йазз йіе оЪепепѵакіВеп №склѵеізе йшхкаиз
пісІВ гіс1Ві§ зіпй.
іиз,

Ѵезрегидо зегоііпиз. Мёкётеіёз зеІЪзі (Сак Каіз.) зМВ Ъеі йіезег Вегеіскпип^ еіп Гга&егеіскеп (?) ипй ійкгі еіпе ВезскгеВтп^ ап,
паск йег ез зекг зсклѵег ізі ги ЪезВттеп, лѵеіске Агі ег ѵог зіск
каВе, іейоск йеиШ зеіпе Ап^аЪе, йазз йіезе АгІ іп \Ѵа1йет ІеЫ,
йагаиГ кіп, йазз йіезез пісІВ V. зегоііпиз ізі, йіе Віерреп^е^епйеп Ъеѵогги&к НіпзіскШск йег Ьеійеп апйегп, ипЪезИтпВеп Агіеп
§іеЬІ Меиетвіез §аг кеіпе Бгзаске апгипектеп, йазз зіе іп шізгет
ОеЪіеіе ѵогкоттеп. Веігей'з Екіпоіоркиз (еггит- едиіпит каі Бг.
Кабве йеп Рекіег Вбаотоевз лѵіейегкоВ, лѵеіскеп Аиіог ег йаЬеі
сВіеій, аіз оЬ Раббаз’ \Ѵегк еіпе зоіске 8еВепкеВ лѵаге, йазз ез
еіпе Цптб^ПсккеВ ізі шітВМЪаг іп ікт паскгизскіа^еп.
Вбаотоевз СВаІ аиз Раббаз ІаиШ аізо: ѴезрегіШо кірросгеріз... Міпогет ѵагіеіаіет сеі. Оіібве^таевт іп апігііз гиріиіп
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еі аеЛШсііз рег Саисазшп раззіт еі тахіте а<і Рказіп окзегѵаѵіі... Ѳмешшз .іип. е топіікиз МеЛіае тізіі».
Багаиз декі гит егзіеп Ііегѵог, сіазз ѵоп Та! у зек піскі (Ііе
КеЛе ізі ипЛ гит гтеііеп, (іазз ез зісіі Іііег піскі ит Вкіпоіоркиз
/!еггит-ециіпит Ііапсіеіѣ зоікіегп ит В. кіррозісіегоз Веснзт., еіпе
Агі, (Ііе ісіі лѵігкііск—-\ѵепп аиск пиг іп еіпет Зіііске—іп Ъепкогап ГапЛ.
АиГ сііезе \Уеізе ІеЪѢ топ БІеЛеппаизеп іп ипзгет ѲеЬіеі
паск Елббез Ап&аЪеп пиг еіпе Агі: Ѵезрегидо рірізігеііиз — Рі¬
різігеііиз рірізігеііиз.
ВАМ.

КНІШ.ОРНЮАЕ.

1. Кіііпоіорітз ЫррозШегов Веснзт.

8 у по пут іе:
ѴЫпоІорЫіз
щ. 50 (1903).

кіррозісіегоз

Веснзт.

8атішш,

ІІекегзіскК № 1,

Маіегіаі:
1 8ргііехр1г. Ъепкогап, V, 1897. 8ат. СоП. Миз. Саис. № 19, і.

Іп (Іеп Огепгеп сіез Каиказиз&еЪіеіез ізі сііезе ЕІеЛегіпаиз
зекг лѵеіі ѵегкгеііеі ипЛ ізі зоѵѵоЫ іт NогЛ-Каиказиз, лѵіс аиск іп
Тгапзкаиказіеп ^еі'ипЛеп , тог (Іеп. Айз егзіегег Ое^епЛ ізі зіе шіг
тот КиЪап-ѲеЬіеі ипсі Лет Кгеіз Огогпу Лез Тегек-ѲеЪіеіез Ьекаппі (ЕѵЛокітоѵзкоіе). Іп Тгапзкаиказіеп ізі зіе иЬегаІІ іт \Ѵезіеп ^еГипЛеп тогЛеп, іт Озіеп аЪег іт Агахезіаі (ЮоіТ Мі§гу), іп
Тііііз, ат МіііеІІаиГе Лег Кига (Кгеіз Агёзск) ипЛ аиі“ Лег ШеЛегип^
Лез Кгеізез КиЬА. 2ит Іеігіегеп РипЛогі тизз ісіі кетегкеп, Лазз,
оЬ&Іеіск Ліезег Кгеіз зсіюп погЛПск Лег Арзскегоп-НаІЪіпзеІ ипЛ
Лакег аисіі аиі Лег КогЛзеііе Лег Каиказізсііеп Наирікаттез §еІе&еп ізі, зеіпег Каіиг паек &апг ипЛ &аг т Тгапзкаиказіеп ^екСЗгі.
Егзі іп Лег Вгеііе ѵоп Реігоѵзк Ъе^іппі Ліе погЛкаиказізске Каипа; Мег ѵегіаиіі егзі Ліе шгНіске Вгепге гтізскеп Сізкаиказіеп
ипЛ Тгапзкаиказіеп. Іск зргеске кіег паійгііск ѵоп Лег ШеЛегищ*.
Ехетріаге Лег кіеіпеп НиГеізеппазе аиз Леп ѵегзскіеЛепеп
Ое^епЛеп Лез Каиказиз ипіегзскеіЛеп зіск іт Накііиз тегкііск
ѵоп еіпапЛег Лигск еіпгеіпе кіеіпе 2іі§е, дѵеіске акег зсктег ги
ргаесізіегеп зіпЛ.
\Ѵаз Ліе Уегкгеііип^ Ліезег Агі іт Кгеізе Ъепкогап апкеігШі, зо ізі зіе аидепзскеіпііск гіетііск зеііеп ипЛ ѵоп тіг пиг
еіп Маі іп Лег 8іаЛі Ъепкогап зеікзі ^еіап^еп тогЛеп.
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Біе АЪтеззип^еп сііеаев Ехетріагз (Миз. Сапе. № 19д) зіпй
Гоі^епйе:
Уоп сіег 8скпаигепзрііге Ъіз гиг Айегбйпип^ (тіі (і.
Игкеі). . ....40 т.т.
Ьап^е 0.68 8с1і\ѵапгез (ѵоп О. Айегбійтп^ Ъіз гит Епйе). 27 „
Ьап^е йез Ѵогйегагтез.38,5 „
Окгкбке (ѵоп <і. Вазіз Й. Аиззепгапйз ЪІ8 гиг 8рііге). . 14 „

ГАМ. ѴЕ8РЕВТНЛ0ШАЕ.
2. РірізЪгеІІив рірізігеііиз 8снеевее.

8упопутіе:
и.

Ѵезрегидо рірізігеііиз, Кабве,
Вавве,

Миз. Саисаз., р. 50.

8аи^еі1і. Таіувск., р. 3. 8атішщ
ІІеЪегзіскі, № 8, р. 15.

8атішш,

Маіегіаі:
4 8ргііехр1ге. Ьепкогап, 1866,
»
»
» 1^* 1866

Вавве.

„

„

Соіі. Миз. Саис. № 8, й.
„
„
№ 8, <р

Кавве ва^І §ап2 окпе бтипй (1. с.), йазз йіезе Пейѳгтаиз
іт Каиказиз ат аііегк&ий^зіеп іп Йег Таіузскег Шейегшр* ѵогкотті. Ісіі тизз йаги Ъетегкеп, Йа88 йег Кгеіз Ьепкогап ііЬегкаирі зекг агт ап Иейегтйизеп ізі ипй йіезе Агі кіег іп зекг
ѵіеі &егіп§егег Апгакі аиіігііі аіз 2. В. іп Тійіз. Віезе Егзскеіпип^
І&ззі зіек ѵіеііеіекі йигск йіе іп Ьепкогап епйепіізске зіагке Маіагіа егкійгеп, лѵеіеке йіе Еіейегшйизе Іеіскі йигск Мііскепзііске ег-

\ѵегЬеп кбппеп.
Баббе Іапй йіезе Пейеппаиз іп йег 8іайі Ьепкогап, іп йеп
Киіпеп йег аііеп кбігегпеп Кігске, ѵоп йег кеіпе 8риг текг ѵогІіапйеп ізЬ Іск Гапй йіезе Агі, іп йеп Сггепгеп йез Ьепкогапег
Кгеізез, апззсііііеззІісЬ аиГ йег Шейегип^: (8іайі Ьепкогап,
ВогГз.скаіІеп Ѵеі], Виіазйг и. а.) оЪ^Іеіск зіе йигскаиз піекі йіе
Вег§е теійеЬ Біе Мп&апзіерре, \ѵіе іікегкаирі аііе 8іерреп, Ье§ііпзіір;і піекі йаз ЬеЬеп йег Еіейегтаизе, йеппоск ІіаЬе іск
йіезе Агі 1894 ап ікгег Ѳгепге, іт ВогГе Ве^тапіу, Кгеіз ВаеЪгаіі, ат Агахез ^еГітйеп, \ѵо зіе тіі йег іоі&епйеп Агі гпзаттеп
ѵогкат. Біе іт Ьепкогапег Кгеізе егЪеиіеіеп Р. рірізігеііиз ипіегзскеійеп зіек іп §аг піекіз ѵоп йеп Ѵегігеіегп йіезег Агі апз апйегп Ое&епйеп Тгапзкаиказіепз.
АЪтеззип^еп:
№ 8, й, ^рт.
Ѵоп йег 8скпаигепзрВге Ьіз гиг АБегбйпип^ . 36 т.т.
Ь&п^е Йез 8ск\ѵапгез. . ..
.... 28
Ьйп^е Йе8 Уогйегагтез.30
Окгкбке ..
9 „

№ 8, д.
41 т.т.
33 „
31,5 „
10

„„
„

— 279 —
Біезе Ріебегтаиз Йіе§і гиг Какгищ*88иске гесМ ігйк аиз,
зеЬг Ъаіб паск 8оппепипіег§ап§', поск Ьеі ѵоііет Та^езНсМе, Ікге
Кйсккекг гит ХиіІисМзогі ЪеоЪасМеіе ісіі ат 24. У. 1898 іт
Богіе Тап^еѵап (Кг. Ьепкогап) ит 41/2 Шіг тог§епз. 8іе ІеМе
Мег ипіег бет Баске.
Еіпще топ тіг Мег еіп^еГац^епе Ехетріаге ЪгасМе іск іеЬеп(1 гит Огепгрозіеп К^аБдаг кегаиі, коппіе аЪег кеіпз бег ігеі&еІаззепеп ттеікег ЬеоЪасМеп, (Іа зіе ат зеікеп АЪепб ѵегзсМѵапбеп.
3. МуоЪіз тувІасіішБ

Ьеізьев.

Зупопутіе.

ѴезрегШіо тузіасіпиз,

8атішш

іп Миз. Саисаз., р. 20. И. Бе-

ЪегзісМ, № 15, р. 51.
Маіегіаі.
1 Зргііехріг. Бгеѵаі, 1894, 8атішш. Соіі. Миз. Саис. № 16,с.

Біезе Ріебегтаиз ізі біе аііегѵегЪгеііезіе іп сіеп Шебегип^еп
(Іез бзШскеп Тгапзкаиказіепз. Іп (Іеп Ѳгепгеп (ІезКгеізез Ьеп¬
когап каЬе іск зіе піскі ЪеоЪаскіеі, тѵокі аЬег кп§ іск зіе іп
§тоз8бг Апгакі іп (іеп Кгеізеп Бяеѵаі ип(і Бхеѵапзіг (Ббгіег Бйеѵаі,
Ве^тапіу и. а.). Бег ^еіѵбкпііске ХикисМзогі біезег Агі зіпб (ііе Іоскегеп Кокгб&скег аиГ (іеп ОеЬ&ибеп (іег Еіп§еЬогепеп. \Уепп іск аиГ
(іеп кокеп 8ск1аі$егизіеп іп (іеп Ббгіегп і&п&з (іег Кига йѣегпасМеіе,
кбгіе іск Ъезіапбі^ ііЪег теіпет Коріе (іаз Ріерзеп біезег Ріесіег¬
таиз ипб коппіе зоіѵокі ікгеп аЪепбііскеп АизГ1и§, аіз аиск ікге
Кйсккекг паск Наизе ЬеоЪасМеп. 8іе Ше&еп егзі паск ЕіпігШ сіег
Бипкеікеіі аиз; аиі беп Бегизіеп, егзі пасМеп іск теіпе Ьаіегпе
аиз&еібзсМ каКе. 8іе кекгеп іп сіег Мог§епбйттегип@; гигйск, іт
Маі 1904, іт Богіе Еп^ікепЬ геі&іе (ііе Бкг ит (ііезе 2еіі */а 4
Бкг тог^епз.
Біе
Іоі&епбе:

АЪтеззип&еп еіпез іп Біеѵаі егкеиіеіеп Ехетріагз зіпб

№ 16,с.

Ѵоп сіег Зскпаигепзрііге Ъіз гиг АКегбйпип^.42 т.т.
Ьап^е без ЗсМѵапгез .
Ьап^е без Ѵогбегагтез
Окгкбке.

Аиззег (іеп оЬепап^еГйкгіеп 3 Ріебегтаиз-Агіеп, ттіске іппегЬаіЬ (іег Огепгеп без ѵоп ипз ЪеігасМеіеп ѲеЪіеіез ІеЪѳп, тгегбеп
зекг тѵакгзскеіпііск поск іоі^епбе Агіеп багіп ѵогкоттеп, біе іп
бег п&скзіеп КаскЪагзскаП §еіипбеп ттгбеп зіпб»
13
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Ѵезрегііііо (Еріезісиз) зегоііпиз

8снвевек

8упопутіе: Ѵезрегііііо зегоііпиз?, Мёкётвіёз, СаГаІ. КаІ8. р. 17.
Ѵезрегидо зегоііпиз, Каббе, Ваи^еГЪ. ТаІузсЪ, р. 1.
Ѵезрегиз зегоііпиз, Ватішш, БеЪегзісЪГ, № 14, р. 51.

МЁЫЁТШЁ8 ГйЪП Ліезе Агі Гйг ТаІузсЪ тіі Лет Ега^егеісЪеп
(?) ап ипЛ §іеМ еіпе ВезсЪгеіЪип& Ліезег ЕІеЛегтаиз, аиГ Огипсі
угеІсЬег ісіі пісЪГ еггаГеп капп, ги дѵеІсЪег АгГ зіе §еЪ0П.
Каббе ЪезсЪгапкГ зісЪ Ъіоз аиГ сііе Ч/ѴогГё: «пасіі Мёмётшёз» .
Біезе Агі іѵигЛе ѵоп тіг іп Лег пйсЪзГеп №Ъе Лег Ми&апзГерре, іп Лег Кига-ШеЛегип§, Кгеіз ЕІізаЪеГроІ, ^еГипЛеп.
Ѵезрегііііо (Ріегудізіез) посіиіа

8снкевек.

Вупопутіе: Ѵезрегидо посіиіа, Ватішш, БеЪегзісЪІ, № 7, р. 50.

Біезе ЕІеЛегтаиз іѵигЛе ѵоЪ тіг еЪепГаІІз іп Леп Кгеізеп
ЕІізаЪеГроІ ипЛ АгезсЪ ^еГипЛеп.
Муоііз етагдіпаіиз (іезегіогит Бовзок.
Вупопутіе: Ѵезрегііііо іезегіогит, Ватішш, ІІеЪегзісІіГ, № 17,
р. 51.

Біезе, Ъеі йпз гіетІісЪ зеІГепе, АП \ѵигЛе ѵоп тіг іп Лег
ЕЪепе §еГипЛеп, патІісЪ: ат ТегГег-ЕІиззе, Кгеіз Бяеѵапзіг,
ипЛ іт Кгеізе АгезсЪ; ЪеіЛе іт боиѵ. ЕІізаЪеГроІ.

11. Ш8ЕСТІѴОКА.
БеЪег Ліезе ОгЛпип^ за^Г Бг.

Ог. Каббе

ГоІ^епЛез:

„Таірі еигораеа Ь. Іп Леп Кіеелѵіезеп Лег ЕЪепе ипЛ іп Ог&гГеп
пісЪГ зеІГеп, теіЛеГ Лаз \Ѵаззег.
4 ВеіЛе Гііг Оііап пасЪ^елѵіезеп, ЛйгГеп зісЪ
8°гех ризШиз 8. Б. От. I ѵіеІІеісІіЪ аиГ 8. тіпиіиз Ъ. яигйскГйЪгеп
„ О-теІгт Раіі.
|
,
Т
Іаззеп *)*
Егіпасеиз еигореиз Ъ. Веі Ьепкогап пісЪГ зеІГеп, аисіі ЪбЪег іт
БеЪіг^е.
Егіпасеиз аигііиз 8. Ог. Бт. Іп Леп пбгЛІіск ^еіе^епеп ЕЪепеп
Лез ТіеЙапЛез.
*) Ез ізГ лѵаЪгзсЪеіпІісЪ, Лазз Сгосііига /ишідаіа бе Еіь., лѵеІсЪе
Лег С. агапеиз ВсЪгеЪ. паке зГеЪГ, аисіі іп ТаІузсЪ ѵогкотіпГ, Ла зіе
Гііг Теііегап еіпегзеіГз ипЛ Гііг Тійіз апЛегегзеіГз ГёзГ^езГеІІГ лѵигЛе"'.
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Біе Ехізіепг Лев гиегві аиГ^егакІіеп іп Таіузск іві лѵігкіісіі егзі
пеиегсііп&з Ьежезеп іѵогсіеп^ дѵогиЬег жейет ипіеп щекг. \Ѵав Вогех
ризіііиз Омеь. ипЛ >8. дшеігпі Раьь. апкеігШ, зо тизз тап зіе \ѵакгзскеіпііск, піскі ше Ваббе теіпі, аиГ 8. тіпиіиз, (Ііе Ъіз ]еЫ поск
піг^епЛв іт бзіііскеп Тгапвкаиказіеп §еГипЛеп \ѵогЛеп ізі, зѳпЛещ
аиі сЦе кіезі^еп Ѵегігеіег сіег Оаііип^еп СгосМта ипЛ Раскуига
геЛисіегеп. 2дѵеі Ехетріаге сіег Зріігтаизе аиз Вепкогап іт Каиказізсііеп Мизеит зіпЛ зеііг іип§е Тіеге тіі поск піскі Лигск^еЪгоскепеп 2акпеп. 8іе ^еІіОгеп гиг баііип^ Сгосісігіга, зіпсі аЬег
^тОззег, аіз (Ііе Лип^еп сіег Іііег §ечѵ0кп1іскеп Сг. дйШпзШсШ.
• Бег Іай^окгі&е 1§е1 {Егіпасегіз атііиз) іві ипгіуеіМкаГі' піг§епЛ8дѵо іп сіет ѵоп ипз Ъеігаскіеіеп ѲеЪіеі ѵогкапЛеп. Іск каЬе ііт
иіетаіз лгакгепЛ теіпег Ехсигзіопеп ^еГипЛеп ипЛ аисіі піетаіз
екѵѵаз ѵрп іііт §екОгі, Ба іск (Ііе РеЬепзлѵеізе сііезез Тіегезкеппе,
зо капп іск кіііт кекаиріеп, сіазз ег іт Озіііскеп Тгапзкаиказіеп
п}г§епЛ\ѵо ѵогкѳтті,, ез зеі Лепп аиГ Лег НаІЬіпзеІ Арзскегоп, уѵо
ег паск, Мекйтвіез Ап^аЬеіі ѵогкоттеп зоіі.
4. Егіпасеиз еигораеиз Ъгапзеаисазіеиз зиЬзр. поѵ.
Йупопутіе:
Егіпасеиз еигораеиз, Каббе, 8ащ*еік. Таіузск. р. 4.
„
„
, 8атсшш, БеЬегвіскіз № 20, р. 52.
Маіегіаі:
Ваі^. ТІЙІ8? Миз. €аисаз. № 23,1.
2 9 іи 8ргік. ОгкиЪаЛ аіп Агахез, IX. 1893. Соіі. К. 8атішщ.
- Й ѵ
ТІЙІ8.
„
„
5 (5 „
„ Ми^апзіерре, 2изаттепГ1и88 Л. Кига & Агахез, V. 94. „ „
в *
„
„
8аЦапу,
ІТ. 94.
„ „

Каск Каббез Ап^аЬеп (1. с.) піскі зеііеп Ъеі Ъепкогап ипЛ
кокет іп Леп Вег&еп. Міг зеІЪзк ізі ег іт Кгеізе Бепкогап піскі
ке$е§'пеі, іп §гоззегАпгак1 Ла^е^еп ГапЛ іск Ліезеп Ір:е1 іп Леп
Кгеізеп Баеуаі ипЛ БгеЬгаіІ, іп Лег Ми^апзіерре ипЛ ап
Легеп Ѳгепге. Ветегкепзтегі ізі, Лазз аиск ІѴШётвіез (Саіаі. Каіз.)
ікп Гйг Бепкогап піскі ап^іекі.
Іт БТГЛуакг 1894, ат 23 и 24. М&гг йп& іск іп Лег Хіаке
Лез гиззізскеп БогГез Реігораѵіоѵзіо^е текгеге 8ійск сііезег 1§е1
ипЛ Пезз зіе іп теіпет 2іттег Ггеі. Ніег коппіе іск пип ікге
егЪіііегіеп КатрГе ипіегеіпапЛег Ьеокаскіеп, Лепп аііе угагеп Маппскеп ипЛ ипіег Лет Еіпйиззе Лез Ргикііп^з іп зіагкзіег Егге§ип§-.
Біе Гиг §елѵОкп1іск зо ѵегЪог&еп ипЛ гикір: ІеЬепЛеп Тіегскеп ІіеГеіі
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пип тіі гогпі&ет РаисЪеп аиск ат Та$е, оЬпе іесіе ѴогзісЬГ, Ьегит
ипй Ъеі (Іег Ве§е§пип§ гіѵеіег І&еі §аЪ е8 зоГогі \ѵйіеп(1е КйтрГе.
8іе ѵегзисЪГеп (іаЪеі (іеп Ѳе§пег ап (Іег ОЪегІірре ги раскеп, ѵтЪеі
віе іп котізсііег \Уеізе (іеп КорГ гигііскЪо^еп. Бецепі^е, (Іет (Ле¬
вее гит 8сЫизз §еіап§, Незз 1ап§е пісМ Іоз ипсі геггГе ѵоііег \Уиі
сіеп Везіев'іеп іт 2іттег Ішгит. Іііге ЕгЪШегипд угаг 80 §гозз,
(1а88 г. В. еіптаі гіт І^еі, ѵаЪгепсі Шгез НегитзігеіГепз іт 2іттег, пасікіет зіе аиГ (іеп Кайаѵег еіпез еЪеп ^еШеіеп ип(1 гит
Ргаерагіегеп Ііег^егісіііеіеп І^еіз ^езіоззеп лѵагеп, зісЬ. Ъеі(іе аиі‘
Шп зШггіеп ипсі зісЬ зо Гезі іп (іеззеп ОЪегІірре ѵегЪіззеп, (іазз ез
пісМ \ѵепі§ МйЪе козіеіе (іеп іоіеп Категайеп ѵоп іЪпеп ги ЪеГгеіеп. Айз аІіеЪет ізі пакигіісіі сіег Зсіііизз ги гіеіт, (іазз Епсіе
Магг Ъеі сііезет 1§еі (Не Вгипзі зіаШпкіеІ.
ІМасІі (іег Бигс1іГогзс1іип§- (іез ип§е1іеигеп Маіегіаіз ап 1§е1п
іп (іет 2оо1о§ізс1іеп Мизеит (іег Каізегі. Акасіетіе сіег \ѴіззепзсЪаііеп, \ѵеіс1іез тіг гиг ВеагЪеіІип§ иЪег§еЪеп \ѵипіе; Гегпег, пасіі(іет ісіі (ііе АгЪеііеп Матзсніез 5) ипсі Ваееетт-Наміьтокз 6) іп ВеігаеЪі §его&еп ІіаЪе, Ъіп ісЪ ги (іег БеЪеггеи§ип§ §еіап§1, (іазз (іег
ігапзкаиказізсііе 1§еі еіпе Ъезоп(іеге Бпіегагі гергаезепііегі, (ііе ісіі
Ег, етор. Ігапзсаисазісиз Ъепеппе аиі Огипсі зеіпез 8сЪа<МЪаиез,
\ѵеісііет пасіі ег сіосіі паііег Ег, еигораеиз Б. зіеМ, аіз (іет зМгиззісЬеп 1§еі Ег, йапиЫеиз Матзсніе.
Беісіег ізі сііе ѵоггй^іісііе І§е1-Со1іесііоп Ъез 2оо1овізс1іеп Ми¬
зеит з гіѵаг зеііг геісіі ап сепігаіазіаіізсііеп Ѵеіігеіегп (іез Оеп.
Егіпасеиз, аЪег агт ап зоісііеп аиз СепГгаігиззіапсі ипі зіе Ііаі §аг
кеіпе Ехетріаге аиз \Уезіеигора. БаЪег коппіе ісЪ ііЪег сіеп 1§еі
МШеИеиізсІіІапсІз пиг пасіі ВезскгеіЪип^еп иші еіпет Ехетріаг
сіез Каиказізсііеп Мизеитз тіі (іег Ап^аЪе «БеиГзсЫапсі», игіеііеп.
Косіі етрйпсШсЬег \ѵаг Гиг тісіі Ъіе ІІпшО^іісІікеіі еіп Ехетріаг (іез
Е, сопсоіог Маетш ги егііаііеп; ит зо етрйпсШсІіег аіз іп Ъег Шіегаіиг пісііі еіптаі еіпе §епаие Везс1ігеіЪип§' ѵоп іЪт ехізііегі.
Біе ігапзкаиказізсііеп І^еі ипіегзсііеісіеп зісіі (іигск еіпе Ъе(іеиіепсіе КОгрег^гОззе иші зіпсі, §1еісЪ паск сіеп гитапізсЪеп, (ііе
§т0ззіеп Уегігеіег (іез Туриз Е. еигораеиз,
Біе 8іас1іе1п аиГ сіет Кйскеп зіпсі, ѵоп (іег Вазіз Ъіз гиг 8рііге
5) Матзсніе. ІІеЪег гишапівсііе 8аи^еШеге, 8ііг. Вег. <і. ОезеІІзсЪ. паіигГ. Егешніе ги Вегііп. 1901, 8. 229—231.
в) Вакветт-Намп/гои, Коіе оп Ніе Соттоп НеП^еЪо^ {ЕНпасеиз еигораеиз Бншаеиз) аші ііз зиЪзресіез, ог Іосаі ѵагіаііопя. Апп.
Ма^. ^1. Ніяіогу, (7), V, рр. 360-308, (1900).
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8сктиі2і§-§е1Ъ1іск\т88, тіі тіг еіпет йипкеіЪгаипет Ойгіеі ѵог
(іег 8ріІге. Бап§е ЬІ8 31 тт.
ЗеІЪзк сііѳ 8іаскеіп аиі (іег Ѵогйегзеііе йез КорГез ІіаЪеп пиг
еіпеп йипкіеп бйгіеі Вег Наагреіг аиі (Іет КорГ иікі (іег (іеп 8іасііеірапгег ит§йгіепйеп Ыпіе ізі Ьгаип, іѵоЪеі (іег Корі еілѵаз йипкіег ізі. Кекіе, Вгизі ип(і Ваисіі віпсі зсктиігі^-лѵеізз. Бег 8скайеі
іаззі 8іс1і (іигсіі іоів'епсіе Мегктаіе скагасіегізіегеп. Ег ізі еВѵаз
зсктаіег аіз Ъеі (іеп тШеігиззізскеп Кергазепіапіеп (іез Ег. егігораеж. Біе Бап^е (іег МахШо - Іпіегтахіііагаакі ізі §гбззег аіз
сііе Еііііегпші§ (іег 8іеііе, кт зісіі (іаз Іпіегтахіііаге ѵот Вегйкгип^зрипкіе тіі (іет Казаіе ип(і Махіііаге паск ипіеп утпйеі, Ыз
га йеШРипкіе, \ѵо (іаз Махіііаге ат теізіеп зіск іп йаз РгопЫе
ѵогзскіеЫ. Уоп йет Еогатеп іасгутаіе §екі еіп йеиШскег Кпоекепшіізі гит ѵогйегеп Епйе йег Сгізіа, \ѵаз зскоп Ъеі іип^еп Тіегеп йеиіііск кегѵогігіи.
Біе Ъеійеп іеігіегеп Мегктаіе, лѵеіске Ег. еигор. ігатсаиса8Іси8 йет Ег. еигор. іурісж пакета, ипіегзскеійеп ікп ѵот зіійгиззізскеп Ег. сІапиЬісж. Роі&епйе Мегктаіе йа§е§еп ипіегзскеійеп
ипзегп 1§еі уоп Ег. еигор. Іурісж Бег (^иегкатт ат кіпіегеп
Капйе йез кпОсііегпеп Оашпепз ууігй Ъеі аііеп ипй аиз^едѵаскзепеп
Зійскеп іп йег Міііе зекг піейгі§ ипй ипйеиіііск.
Бепз сапіпиз каі ап йег Вазіз ]е еіп Нбскегскеп ѵогп ппй
кіпіеп, тсоЪеі іейоск йаз кіпіеге зіагкег епішскеіі ізі. Бег ѵіегіе
2акп йез ОЪегкіеіегз, рт- 1», ізі лѵепі&зіепз 2\ттаі §тбззег аіз
йег 2\ѵеіІе Б 2-. ОЪ^Іеіск йигск зеіпе §1еісМбппі§е РагЪип& йіезег
1§еі іп Ъейеиіепйет Мааззе ап Ег. сопсоіог егіппегі, зо ипіегзскеійеі зіск йоск, золѵеіі іск паск йег ѵогкапйепеп ВезскгеіЪип$ игіеііеп капп, ипзег І^еі йигск іоі^епйе Мегктаіе.
Ап Кбгрег^тбззе зіпй йіе ігапзкаиказіскеп І&еі піскі кіеіпег аіз
йіе еигораеізскеп, хѵіе Ег. сопсоіог, зопйегп, іт Ое&епіеіІ, §гі)ззег
аіз зіе. Іск каііе зскоп еіптаі Ѳеіе^епкеіі ги за§еп 7), йазз йег
8сііайеі еіпез Ъеі ТШіз егЪеиІеіеп І^еіз §гбззег \ѵаг, аіз йёг йез
аііег^гОззіеп уоп Бовзох ап§еГйкгІеп Ехетріагз 8).
Біе Еіп§еіип§' аиі йеп 8іаскеіп ізі §апг зскагі аиз§ерга§і,
7) 8атішш, БеЪег йіе І^еі йез Еиззізекеп Ееіскез. Тгийу Кагапзк. ОЪ. Езіѳзіуоізруі. і. XXXIII, БіеБ 6 (1900) [гиззізек]; Ватішш,
оп а пе\ѵ кей^еко^ Ігот Тгапзсаисазіа; лѵіік геѵізіоп оі іке зресіез
оі‘ іке ^епиз Егіпасеж оі іке Еиззіап Етріге. Ргос. 2оо1. 8ос. Бопйоп.
1901, р. 290.
8) Бовзоі*, А. Мопо^гарк оі іке Іпзесііѵога, рі. I, р. 8. (1882).

—
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оЪлѵоЫ зіе 8ІсЬ пиг аиГ еігіеп Дипкіеп біМеІ ЪезскгйпкЬ Рагкипр;
ЬёДеиіепД Дипкіег.

ЕпДІіск раззеп Діе ѵоп Влккетт-Нашьтох ап^еШЬгІеп сгапіоипД ДепМо§ізскеп Мегктаіе, золгеік ісІі ікге ВезскгеіЬипег ѵегзіаті,
еЪеііГаНз піскі аиГ шізепі І^еТ:
Віе ЗскаДеІтааззе ІУапзкаиказізскег Г^еі зіпсі іи еіпег г\ѵеізргаскщеп ТаѣеІІе йиТ Зеііе 109 ги Гіпсіеп, Шг дѵеіске Ехетріаге
аиз Тійіз, ОгсІиЬаД ат Агахез ипД Дет ЕИзаЪеІкроІег Кгёіз-е гііг
ИпІ,ег8ис]ш‘іі§' кегап^ёго^ті дуигДеп.

ГАМ. 80КІСІ0АЕ.
5. РаеЪуига еігизса 8ауі (?).
8упопутіе:
Ап 8огех Сгтеііпі Раььаз, 2оо§г. Коз80-А8ІаЬ I, р. 134.
Маіетіаі:
8ргі1ехр1. Ьепкогап, Ваг. Тгезекнаизе!*. Миз. Саисаз. № 33, А.
„
(5 Мдо-апзіерре, 8опіпіег 1901. А. Яаѵабзкі. Міі8. 2ооЬ
ІІПІУ. Мо8(111.

Еіп Ехешріаг (ііезег іпіегеззапіеп Зріігтаиз шшіе тіг іт
Дакге 1902 аиз Ьепкогап уоп Деззеп Іап&іакгщет Епшокпег ипД
КаІигІгеипДе, Вагон В. Ь. Тіезехнаизех ги&езскіскЬ Баз \ѵаг Дег
егзіеРипД Діезез ипзегез аііегкіеіпзіеп 8йи§еііегз іп Деп Бгепгеп
Дез Киззізскеп Кеіскез. Еіп 2луеііез 8ійск іапД зіск іп Дег тіг гиг
Везііттип^ ги^езскіскеп 8атт1ип§ А. М. Яаѵабзкіз, \ѵе1скез аиі
Дег Ми^апзіерре, окне лшіеге РипДогізапдакеп, §еГап§еп \ѵаг.
Меіпе .ЪеіДеп Ехетріаге раззеп §апг аиГ Діе ВезскгеШип^
Діезег Агі, ше зіе уоп Вьазгоз . (Біе 8аи§еікіеге ВеиізскІапДз, р.
147. 1857.) §е§екеп ѵигДе.. Ег паппіе зіе ипгісМі^' СгосМига (Раскуига) зиаѵеоіеж Расе. ісіі уегтосМе ІеіДег піскі, лѵеё'еп Мап§е1з ап
Маіегіаі Діе кіезі&еп 8ійске тіі Деп ііаііепізскеп ги уег&іеіскеп.
ІпДет ісіі Діе §епаие Везскгеікищ* Діезег Ехетріаге Ъіз ги Дег АгЪеіі аиізскіеЪе, луеіске зресіеіі Деп каиказізскеп 8ріігтаизеп §ѳлѵіДтеі зеіп зоіі, іикге іск кіег пиг (оІ&епДе КОгрегтааззе ап.

.

Ьепкогап. Ми^апзіерре.
Ѵоп Дег Зскпаигепзрііге Ъіз гит Аті8 . . 36 т.ш.
38 т.т.
Ьап&е Дез 8ск\ѵапгез.
27 „
26,5 „
Ъап&е Дег 8ок1е Дее Шпіегіиззез. .... 7,8 „
8 „
Окгкбке .... . .... —
4,5 „

Іп Каббез Ѵеггеіскпізз %игіегі поск 8огех ризіііиз Ѳмеь. ипД
& дтеііпі Раы., уоп Депеп кеіп Мепзск лѵеізз, іуаз зіе ѵогзіеііеп.

—
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ѴіеИеісМ, паск Лет РипЛогі (Нугкапіа) т игіеііеп, зіпЛ зіе аиГ
Ліезе Агі т Ъежекеп, тб°'1іс1іепѵеі8е аЬег аисЬ аиГ Ліе Гоіегепхіе.
Біо ѵоп Леп Аи.іогеп шЯвЬепеп киггѳ.п ВезсІігеіЬип^еп Іаззеп піскі
(Ііе МО&ИсккеК ги, Ліезе Аи%аЬе лѵіззепзсІіаМісІі т ІОзѳп ипЛ Лакегііаііе ісіі ез іпг (Іаз Ьезіе, ііт зісіі пісМ тіі аііегіеі Бёиійіщёп
аЬги&еЬеп, гикіщКщ Ліезе Агізпатеп §апг ги і^погіегеп.
6, СгосМига §гй1с1еп8ШсШ Рабъ.

8упопутіё:
8огех 8р. ? Каббе, Миз. Саисаз. № 31, р&\ 22.
Сгосгсіига дйЫепзіМІі, 8атішш, ЬеЪегзісІіІ, № 28, р. 53.
Маіегіаі:
2 ^иѵ. 8ргі1ехр1. Ьепкогап, V. 1866, Каббе. Миз. Саисаз. № 30,а.

Біезе іп Тгапзкаиказіеп иікі Регзіеп лѵеіі ѵегЪгеіІеІе 8ріігтаиз котті аиск іп Ьепкогап у о г, оЪ^Іеіск ісіі еЪеп аиз (Ле¬
зет 6-еЪіеі пиг сііе гіѵеі іип§-.еп ,8Шске аиз Лет Каиказізскеп Мизеит ѵог Аи^еп ЬаЬе.
Іп Лег Ми&апзіерре ізі зіе зекг деіѵбііпіісіі. Біезе
8ріІ2таиз ІіеЬі зекг зіск іп тепзсЫісііеп ЛѴоІтшщеп апгизіеЛеІп
ітЛ шгЛ зо§аг іп Лег 81аЛ1 ТіЙіз іп МаизеМІеп ^еі'ап&еп.
Вепіегкип^еп 2іп* Зузіетаіік Ліезег Аіі ѵегзсІііеЪе ісіі Ъіз
гиг Мопо^гаркіе Лег каиказізскеп 8ріІ2іпаизе.
ГАМ. ТАІРІОАЕ»
61. Таіра саѳса 8аѵі?
8упопушіе:
Таіра Еигораеа, Мёкёткіёз, СаІаЬ Каіз., р. 1.
Таіра еигораеа, Каббе, 8аи^е41і. Таіузск., р. 4.

Маіегіаі:
1 уиѵ. іп 8рігіЬ Ьепкогап, I. 1906. А. М. Ковубш. Миз. Саисаз.
№ 35,г.

Мёуётвіёз зргісііі (1. с.) Лаѵоп, Лазз Лег МаиВѵигІ пісЫ зеііеп
іп Леп багіеп Ьепкогапз зеіп зоіі, Каббе іѵеізі посіи. аиззег Леп
багіеп, аиГ Ліе Кіеешезеп іш пОгЛІісІіеп Теіі Лез Кгеізез Ып. ВеіЛе пеппеп Леп Іііезщеп МаиЬѵигі* «Таіра еигораеа», Іск ЬаЬе Ыег
піг§епЛз еіпеп МаиВѵигІ ^еіипЛеп; іп Леп Ойгіеп Ъеі Ьепкогап ізі
ег іп ,}еЛет Раііе піеііі ѵогЬапЛеп. АНегЛіпдз ЬаЬе ісіі Ліе ІПеешезеп пісМ §'епаиег ипІегзисМ, іѵіігЛе аЬег зекг егзЦипі зеіп дѵепп
тап ііт Ыег ГапЛе, Ла ег піг^епЛз іп Лег.,ЬТт^еЬпп§.§ейтЛеп \ѵог-
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(Іеп ізі. Ехетріаге ѵоп сіогі зіп(і ^еЛепГаІІз іш Каиказізскеп Мизеит, ѵоп Бг. О. Кагюе зіаттепк, піскі ѵогкапсіеп. ЕпсШсЬ тизз
іск кіег поск іезізгеііеп, сіазз (Не Агі Таіра еитораеа Ь. йЬегкаирі
іи Тгапзкаикааіеп піскі ѵогкопшіі.
Іт гиззізскеп Техі ізі (ііезе Агі; окпе Киішпег ап§еійкгі, Чѵеіі
(іаз Ехетріаг, дѵеіскез (іеп Ве\ѵеіз Гиг баз Ѵогкоттеп без МаиЬѵигіз
іт Ьепкогапег Кгеізе ИеГегіе, егзі пасіі (іет Бгиск (іез Огі^іпаіз іт
Мизеит еіпігаі. Бт (ііе Китегаііоп тіі бет гиззізсііеп Техі еіпкеііІісЬ. ги §езіа1іеп, ізі (ііезе Агі тіі еіпег 2\ѵеііаскеп Киттег ѵегзекеп.
Іт Магг 1906 егкіеіі (іаз Каиказізсііе Мизеит ѵоп А. М.
Ковубш аиз (іет Кгеіз Ьепкогап еіп Ехетріаг іп 8рігііиз тіі
Гоі^епбег Еіщиеііе:
«Кгеіз Ьепкогап. Кгопзіогзі Кѵіп8ка^а, Иизз^еЪіеі (іег Ьепкогапка, 15 ЛАегзі паск ііпкз ѵот Ріизз. Тоі аи%еіипбеп ап еіпет зіеііеп АЬкап§ іп аііет Еісііеп'ѵѵаИ. 12/25. I. 1906».
Біезез Ехетріаг ізі Іекіег еіп іип^ез ип(і (іаги поск тіі
гегігиттегіет 8скабе1. Бег Ваи бег 8скпеібе2акпе, ѵоп (іепеп
(ііе Ьеісіеп іпіиіегеп ѵіеі §гбззег аіз (ііе иЪгі^еп зіпб ипб (ііе ѵоп
(іег Наиі зо ѵОІ1і§ Ъебескіеп Аи^еп, сіазз зіе піскі еіптаі бигскзсіііттегп, ѵегапіаззеп тіск (ііезеп МаиЬѵигГ гиг Огирре Таіра
саеса 8аѵі ги гакіеп. Ісіі (іепке акег, (іазз ег еіпе Ьезоп(іеге Гогт
багзіеііі, капп тіск пиг (іагіікег піскі Ъезіітті аиззргескеп аиГ
Ѳгипб еіпез еіпгщеп іип^еп ипб баги поск зіагк Ъезск&бщіеп
Ехетріагз ип(1 (іакег Ъезскгапке іск тіск пиг* аиГ (ііе Кбгрегтеззип^еіі (ііезез 8Шскз, чѵеіске аиГ 8еііе 262 §*е§екеп зіпб.

111. СА/Ш1Ѵ0ВА.
Баббе Іикгі ійг Таіузск ип(1 (ііе Ми§апзіерре Іоі^епбе 17 Ѵегігеіег (іег Ріеізскігеззег ап:
Теііз іідгіз Іі.
Тиіга ѵиідагіз Егхі.
ТеіізрапікегаРАЬЬлт&І?. рагсіиз Ъ. Мизіеіа ѵиідагіз Вкі88.
Теііз саіиз (егиз Сгіііб.
Мизіеіа егтіпеа Ь.
РеИз скаиз (тОьб.
Мизіеіа загтаііса Раьь.
Реііз Іупх-сегѵагіа Тешт.
Мизіеіа і'огпа Вшзз.
Сапіз аигеиз Ь.
Мизіеіа тагіез Вш88.
Сапіз Іириз Ь.
Меіез іахиз Ь.
Сапіз теіапоіиз Раьь.
ТІгзиз агсіоз к.
Ндаепа зігіаіа 2шм.
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Ѵоп ікпеп 8ігиі 2\ѵеііе11оз іп Таіузск ипй (іег Ми^апзіерре §еіипйеп \ѵогсіе'п: Ті&ег, Ьеорагй, 8шпрДискз, Ьискз, 8скака1, \Ѵо1і,
БЧіскз, Нуаепе, ОѢБег, ЛѴіезеІ, 8іеррепі1ііз, 8іеіптагйег, Баскз ипсі
Ваг. ѴѴІІйкаіге (Геііз саіиз), Негтеііп (Риіогіиз егтіпеа) ипсі Ейеітагйег (Мизіеіа тагіез) &іеЪі ез Мег оіТепкаг §аг піскі.
Бег Таіузскег Ьискз каі пісМз детеіпзат тіі Г. Іупх сегѵагіа 80П(1егп ^екогі ги еіпег &апг апйегп, ѵб11і& зеІЪзіапйі&еп, Агі
Рупх раЫіпа.

ЕЪеп80 ізк йег БМскз ипгіскіі§ Ъегеіскпеі. Ап 8іе11е ѵоп Ѵиігчѵеі апйеге Агіеп. Біе Нуаепе ^еііогѣ
еіпег апйегп Агі ап. ’ѴѴ'аз Ті^ег, Ьеорагсі, \Ѵюзе1, 8іеіптагйег ипсі
Баскз апЪеігііГі, зо зіпй зіе Мег пісМ іп йеп іурізскеп Еогтеп,
зопйегп іп Ъезопсіегп ^ео&гаркізскеп Каззеп ойег Бпіегагіеп ѵегігеіеп. АиГ йіезе ЛѴ^еізе Ъекаііеп аиз Каббез Ьізіе поск Ъіз кеиіе
ѵоііе Оеііип^ пиг іоі^епйе 5 Агіеп: ІІгзиз агсіоз тегісііопаііз, Геііз
(Саіоіупх) скаиз, Сапіз аигеиз, Сапіз Іириз ипсі Риіогіиз загтаіісиз. Наскйет кбгіе іск ѵоп Кавбе, йазз ег йаз Негтеііп ап^еГйкгі
каі аиі бгипй ѵоп М^етеіез Ап&аЪеп, аЬег Іеігіегег ег\ѵакпі іп
зеіпет «Саіаіодие Каіз.» йЪегкаирі пісМ йіезѳз Тіег.

рез теіапоіиз ІеЬеп Мег

ГАМ. ІШІОАЕ.
7. ІІгзиз агсіоз тѳгМіопаІіз Міббекб.

8упопутіе:
ІІгзиз агсіоз ѵ. тегісііопаііз, Кавбе, 8аи^еік. Таіузск, р. 6.
Лгзиз агсіоз зугіасиз, 8атішш, Бекегзіскі, № 34, р. 53.
Кавбе (1. с.) зскгеіЪі, йазз Вагеп каиіщ іп Таіузск ѵогкоттеп ипй зо^аг Ъіз іп йеп тѵаЫІозеп Ѳйгіеі йег Вегде ѵогйгіп&еп.
8еіпеп АѴогіеп паск зіпсі сііе ігапзкаиказізскеп Вагеп ^гбззіепіеііз
кеіі ипй декбгеп гиг ѴагіеШі тегісііопаііз МIББЕNБ., тіі Иеі^ип^
ги Л. зугіасиз.

Иаск теіпеп ЕгГакгипдеп ізі йег Ваг іп Таіузск поск
еЪеп кеіпе 8е1іепкеіі ипсі Ъеіѵокпі (Не Ъеійеп окегеп 2опеп, (1. к. (Пе йег окегеп Вег^чѵ&ійег ипй йег лѵаійіозеп Вег§е.
Біе ѵоп тіг ^езекепеп Ееііе \ѵагеп теізіепіеііз зекг кеіі.
Ез ізі тіг піскі &е1ип$еп йіе 8скайе1 ѵоп егѵтскзепеп 8Шскеп йіезез Вагеп ги ипіегзискеп ипй іск Ъегіеке йакег тіі еіпі&ет
2ѵтііе1 йеп Вагеп ипзегез ВеЪіеіез ги Лгз. агсі. тегісііопаііз.
ИаійгИск котті йег Ваг аиі йег Шейегип^ піскі ѵог^

РАМ. Ш8ТЕШАЕ.
8. Меіез ШѲІѲ8 иііпог зиЪйр. тюѵа.
Вупопут іе:

Меіез іахиз сапезсепз, Каббе, Міі8.
Меіез іахиз, Ватішш, БеЪегзіскі,

Саиса8. I, № 54, п; р. 31 (1899).
№ 35, р. 53 (1903).

МаіегіаІ:
Ваі^. Вогйот, Бону. ТШІ8, IX. 84. Еіігзі 8снасноѵвко4. Миз. Санс. № 54.
1867.
8скайе1. ТШІ8, „
„
„ е.
Каббе

„ *

1871.
(5*

9

8скайе1.

Вогйот.

»е,ь.

1890.
1895.

9
(5

„

„

1896.

$

П

5»

1897.

іі

* і.

« т.

9- Ваі^. и. 8скайе1. БогГ. ѴеЦ XII. 94. Каееакоу.

„

„

„ п, о.

5 9 , 3<^ ай. Ееііе и. Вскайеі. Кгеіз Ьепкогап. IV. 98. СоП. К. Ватішш.
6Іиѵ. с5 9
„
(5- Вскайеі, БогГ ѴеЦ,
9-

„

„
„

„
„

»
„

V. 98.
„
XII. 94. КдгшАКоѵ.

„
„

Беок-іара, Кгеіз АгезсЬ, Бону. ЕІізаЪеікроІ VIII. 94. „
Вснеькоѵшкоѵ.

„

Бег Баскв І8І іт §апгеп Каикавив векг детеіп ипй котті
аиск іп Таіувск іп ^говвег Апгакі уог. іп сісп оЬепкевскгіеЪепепеп Біскіскіеп, погйПск уоп Ьепкогап Ьеіт ВогГе Киткавскі,
каѣе іск текгГаск БасЬвЪаиІеп аи%е§гакеп.
1898, ат 4 Маі, §тиЪеп лѵіг айв еіпет Ваи еіп аііев ЛѴеіЬскеп ип(і 4 Йип§е айв; іп апсЗегп Ваиеп Гапй іск сііе (^Іеіеке Апяакі
ѵоп Йип&еп. Біс Басквкаие іп сііевег Бе§епй 'ѵѵагеп піскі ІіеГ, ѵіеіІеіскі, лѵеіі сіег 8апс11)0(1еп ипкедиет іві Гйг сіав Бгакеп ІіеГег Бап&е, сіепп ег війгяі Іеіскі паск ип(і уегвскйііеі. \Ѵепі^віепв дѵагеп
кіег аиск (Ііе Бап^е сіег 8іаске1вскутіпе ипс! 8скака1е піскі ІіеГ
ап&е1е§1.
Бег Баскв &екі пасків аиГ Какгип^ввиске айв. 8еіпе Наиріпакгипц ЬіИеп аііегіеі кіеіпе Тіеге, ітп НегЪві йа^е^еп пакгі ег
віск уоп аііегіеі \Ѵі1сНгйск1еп: АрГеІ, Вігпеп ипй \Ѵі1йрЙаитеп.
Еіскеіп йа^е^еп гйкгі ег піскі ап ипс! гіекі (Іав Бгакеп іп аііеп
ѵегГаиІіеп Ваитвіаттеп уог, айв сіепеп ег аііегіеі Ьагуеп, КаГег
еіс. кегѵогвискі. Бег Баскв іві векг ѵогвіскіі^ ипсі вскеи, §ек!
йакег аиск веііеп іп (Не Бйгіеп ипсі (Не кіеві&еп гиввівскеп Апвіесііег, лѵеіске ^Ѵеіпігаикеп ипсі аііегіеі Бетііве гіекп, кіадеп йЪег
ікп піскі. АНеіп іп апйегп ' Бе^епйеп Тгапвкаикавіепв, г. В. іт
Кг. Агевск, Боиѵ. ЕПваЪеікроІ, Гапді тап ікп каиіщ іп сіеп Багіеп уткгепй йег КеіГеяеіі йег \Ѵеіпігаикеп.
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Іск чѵеізз піскі, тѵагит Бг. Б. Каббе <іеп Ьепкогапег Баскз
Меіез Іахиз еапезсепз §‘епаппі каі; паШгІіск 0іеЫ ез Іііег аисіі
гіетііск Ііеііе, аиз&еіагкіе Ехетріаге, акег тіѣ Меіез Іахиз сапез¬
сепз Вбаотоеб какеп 8Іе піскіз §етеіп.
Оклѵокі ісіі теііг аіз 200 Баскззскакеі аиз ѵегзскіекепзіеп
Теііеп Киззіапкз, кез Каиказиз ипсі АУезіеигораз §етеззеп ІіаЪе
ипсі аіз егзіег паскшез, сіазз сііе Баскзе ипзгег тіііеіазіаіізскег
Везіігип&еп тіі сіеп еигораеізсііеп Ѵегігеіегп сііезег Агі піскі ікепіізск зіікі, ип(і ок§1еіс1і іск аиі (Ие Баскзе Тгапзкаиказіепз тіі
еіпег ^фѵіззеп Ѵогеіп^епоттепкеіі зак, сіа іск ікеогеіізск аппакт,
казз зіе еіпе кезопкге §ео&гаркізске Ваззе кіікеп тиззіеп, зо капп
ісіі кеппоск к^еШ піскі еіп еіпгі&ез озіеоіо^ізскез Мегктаі ап§екеп,
чѵеіскез аіз Бпіегзскеікип^зтегктаі гшзскеп сіеп тіііеігиззізскеп
ипсі ігапзкаиказізскеп Баскзеп сііепеп кбппіе, ез зеі кепп (Ие §егіп^еге ОггОззе кег Іеігіегеп. Віез ізі §иі егзіскіііск аиз сіег ѵег§1еіскепкеп ТаЬеІІе сіег 8скаке1тааззе ѵоп ігапзкаиказізскеп ипсі
гит Ѵег§1еіск кегап&его^епеп тіііеігиззізскеп ипсі \ѵезіеигораеізскеп Баскзеп, ѵтіске аиі 8еііе 116 зісЬ. кеііпкеі.
Іп чѵеіскег Вегіекип^ сіег ігапзкаиказізске Баскз ги Меіез
теіез тесІИеггапеиз Ваееетт-Наміыш 9) зіекі, сіагйЬег капп іск тіск,
окпе Ѵег^іеіск тіі сіеп Огі^іпаіехетріагеп сііезез Аиіогз, піскі аизІаззеп. Біе §апге Везскгеікип^ Ваееетт-Наміьтохз кезіекі пйтііск
аиз сіег Ап^аке, сіазз кіезе Баскзе, хѵеісііе Кгеіа ипсі 8рапіеп Ъелѵокпеп, ѵіеі кеііег зіпсІ„ аіз сііе кгііізскеп. Бекег сіеп Сііагакіег ѵоп
М. т. тесіііеггапеиз &іекі аиск §аг кеіпеп Аиізскіизз сііе уоп сііезет
Аиіог ап§е1іікгіе Маазіакеііе, сіа тап еѣепзоіске Мааззе аиск ипіег еіпег §тоззеп 8егіе тіііеігиззізскег Баскзе кпкеп капп. Еіпеп
8ск1изз капп тап аііегкіп^з аиз сііезег Такеііе гіекеп, ѵтіскеп кег
Аиіог оііепкаг піскі ѵегтиіеі как кіе кгііізскеп Баскзе ипіегзскеісіеп зіск ѵоп кеп копііпепіаіеп кигск еіпе ^гкззеге
8скаке1кгеііе.
Баз Ѵегкаііпізз кег уоп Ваккетт-Наміілхш ап^е&екепеп Лоскко&'епкгеііе гог Тоіаііап^е10) ізі патііск Ьеі кеп кгііізскеп Ехетріагеп 1,40 Ьіз 1,47, тігйкгепк Ъеі аііеп апкегп Баскзеп ез §гсЗззег ізі, лѵіе аиз кег Такеііе аиі 8еііе 115 кегѵог§екі.
Аиз кіезег Такеііе &екі кіаг кегѵог, казз кіе Баскзе кег Вгі9) Аппаіз Ма^. Каі. Нізі. (7), ѵоі. 4, р^. 383—384 (1899).
Маазз „Тоіаі Іеп^ік—казіоп іо ^паікіоп“
пеппе іск Тоіаііап^е.
10) Ваекетт-Наміьтокз
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іізскеп Іпвеіп вісіі (іигсіі еіпе Ъебеиіепбеге 8скйбе1Ъгеііе аивгеіскпеп. Біевев Мегктаі іві во ОеиШсЬ аив^ергарі, сіавв ев аііеіп всіюп
ипв (іав КескІ ^іеЪк сіеп Баскв Еп&іапбв т еіпег Ъевопбегп Бпіегагі т егкеѣеп. Біев іві ]ебеп1а11в уіеі Ъеввег Ье&гііпбеі аів (ііе
Аиввскеібип^ уоп М. шеіез тесШеггапеиз аиі бгипб во всЕѵѵапкепсіег Мегктаіе, ше 2. В. «Іеігіегег еВѵав Ііеііег аів (Пе еп^Нвскеп». Ісіі вскіа^е бакег уог, (Ііе ^ео^гарківске Басквгавве Еп^іапбв 2 и Ъепеппеп: Меіез теіез Ъгііаппісиз викврес. поѵап). Ісіі веІЪві ѵегій^іе йЬег еіп во ^говвев кгапіоіо^івскев Маіегіаі ап гиввівсііеп Басквеп, сіавв ісіі §апг ровіііу Ъекаиріеп капп,
сіавв сііе уоп тіг аиі 8еііе 116 ап^е^еЬепеп Маавве іурівск віп(1
ипб сіавв тап (ііе веііепеп Аивпактеп (іаііег піскі іп Веігаскі 2іеІіеп тивв. Ісіі кеппе гѵті воісііег Аивпактеп. Бег 8скйбе1 еіпев
Басквев айв сіет Ооиѵегпетепі Мовкаи, дѵеіскег іп (Іег Беіап^епвскаіі аиі^е^асіівеп тсаг, геіскпеіе вісіі бигск еіпе уіеі
^гОввеге 8скабе1Ъгеііе айв,, аів аііе йЪгі^еп, аЪег (ііевег 8скабе1
утг йЪегкаирі иппогтаі. 8еіп Мех іві 1,24. Бав апбеге Ехетріаг,
№ 54, т. сіев Каикавівсііеп Мивешпв айв Вогхот, геі§і еіпеп Іпсіех
ѵоп 1,37. Веібе 8Шске віекеп акег &апг Ъевопбегв уоп аііеп ііЬгі§еп, бакег (Іепке іск,, бавв тап віе аів аквоіиіе Аивпактеп апвекп
капп ипсі сіавв віе піскі аиі сііе 8ск1изве кіпвіскіііск без аіі^етеіпеп Турив сіег кіевщеп Баскве еіплѵігкеп кОппеп. Аиі 8еііе 116,
117 ипсі 118 §еѣе іск ѵег&іеіскепбе 8скабе1теввипр:еп еіпі^ег ігапвкаикавівскег, еіпев ѵтвіеигораеівскеп иші еіпев іурівскеп тіііеігизвівскеп Басквев; патііск
№ 54, к. б Айв 8асквеп
Соіі. К. А. 8атшш. Айв бет Ооиѵ. Мовкаи
№ 54,6. 6 Айв Воггот
№ 54,1. Айв ТШів
№ 54,о. 9. Айв Бепкогап
№ 54,е. б іиѵ. Айв ТШів.
\Ѵав (ііе тъ\ сгапіоіо&івскеп Щіегвскеібип^втегктаіе апЬеігікі, бегеп віск еіпі§е апбеге Аиіогеп Ъебіепіеп, во тивв іск уог

“) 8скоп чѵакгепб без Бгискез біезег Агкеіі егкіеіі іск бигск
Ігеипбііске Ѵегтіііеіип^ без Неггп 8. N. Аьрнееаку беп 8скабе1
еіпез еп^іізскеп Баскзез ѵоп Ксшьакб \Ѵакб ипб коппіе тіск регзбпііск бигск теіпе Меззип^еп ѵоп бег Яіскіі^кеіі теіпег 8ск1иззе йЪегяеи^еп.
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аііет Ъетегкеп, сіазз Лаз ѵоп Ргоі. N. Б1. Казсешсо 12) ап&е^еЪепе
Мегктаі гаг БпіегзсЪеісІип^ сіез курізсЬеп еигораеізсііеп БасЪзез
ѵоп Меіез агепагіиз, сіег ѵоп тіг 1895 аиз (Іеп Кіг&ігізсЪеп 8іерреп ЪезсЪгіеЪеп итгЛе, пісЪі &апг §епаи ізѣ. Бег ѵоп тіг зеЬг
ЪосЪ^езсЪаігіе БеІеЪгіе за^і пйтІісЪ, сіазз «сіег гтѵеііе Ргаетоіаг
сіез ІІпіегкіеіегз (Ъеі Меіез теіез іур.) гѵті ѵОІ1і& аЪ^езопсІегіе
ѴѴиггеІп Ъаі иші ѵоп (Іет Ъіпіегеп ^сЪЪаггаЪп сІигсЬ. кеіпеп
іг&епсЬѵіе ЪеЛеиІепйеп 2тѵізсЪепгаит ^еігеппі ізі».
Біезез Мегктаі ізі іп зеіпет егзіеп Теііе зеЬг §и1, (Іепп Ъеі
аііеп ѵоп гпіг ^езеЪепеп еигораеізсііеп БасЪзеп Ъаі (Лезет* 2аЪп
\ѵігк1іс1і ііптег гтѵеі УѴиггеІп, аЪег іп зеіпет гтѵеііеп Теііе ізі ез
ип^епаи, ѵгеі1 сііе Епііегпип^ гшзсЪеп (Лезет ипсі сіет іоі^епсіеп
2аЪпе аисіі Ъеі еигораеізсііеп БасЪзеп зеЬг ѵегзсЪіесіеп ізі. Біе Апосіег АЪлѵезспЪеіі сіез егзіеп Ргаетоіагеп іт ОЪег-ше іт ІТпіегкіеіег зсЪеіпі тіг сіеп СЪагакІег сіез 2иШ1і§еп ги ігар:еп, ѵѵеіі ісіі
кеіпегіеі Ке^еітйззі^кеіі іп (Лезег НіпзісЪІ ипіег (іег зеііг §гоззеп Меп^е 8сЪаЛе1 тіііеІгиззізсЪег БасЪзе ЪеоЪасЫеп коппіе. УѴаз
сііе 2аЫ сіег ^ѴѴиггеІп Ъеіт гтѵеііеп Ргаетоіагеп сіез ІІпіегкіеіегз
Ъеі (Іеп ІгапзкаиказісЪеп БасЪзеп ЪеігДО, зо ЪаЪеп, ипіег еіпег
8егіе ѵоп 10 81йск ѵог тіг Ле&епЛег 8сЬасІе1, пиг гтѵеі 8сЪасІе1
сііезеп 2аЬп тіі еіпег УѴиггеІ, §епаиег §епоттеп зіпсі сііе шеі
УѴиггеІп іп іЪгег §апгеп Бап§;е ги еіпег ѵепѵасЪзеп, аііе йЪгі^еп
аЪег ЪаЪеп ]е гѵті §и! епітѵіскеііе іУиггеІп.
Бег егзіе Ргаетоіаг ізі егЪаІІеп пиг іт ОЪегкіеіег Ъеі еіпет
Іип^еп Ехетріаге (№ 54,е); пиг іт Бпіегкіеі'ег Ъеі 7 Ехетріагеп;
Ъеі 2 &апг аиз^еѵтсЪзепеп 81йскеп аиз Вогіот Ъаі ег зісЪ іп
Ъеісіеп Кіеіегп егЪаІІеп.
^сЪ (Іег Рогт сіег КпосЪепІеізіеп, <ііе ѵот ѵогсіегп Кап(1е
сіег Сгізіа за&іііаііз аиз^еЪп, (Іег Рогатіпа іпГгаогЪііаІіа ипсі епсЛісЪ,
сіег Виііае, зіп(1 (Ле ІгапзкаиказізсЪеп БасЪзе тіі (Іеп еигораеізсЪеп ^апг ісіепіізсіі.
\Ѵаз (Ле РагЪип^ (іег ІгапзкаиказізсЪеп БасЪзе ЪеігіШ, зо
капп ісЪ за^еп—оЪ&ІеісЪ іт Мотепі тіг Ъіег ^аг кеіп ѴегдІеісЪзтаіегіаі ги ОеЪоіе зіеЪі—Лазз зіе ѵіеЛеісЪІ екѵѵаз Ъеііег ізі аіз Ъеі
тіііеІгиззізсЪеп, (ІосЪ аи^епзсЪеіпІісЪ (Іег РагЪип^ пасЪ каит
ѵоп іЪпеп ипіегзсЪіесІеп тѵегЛеп кбппеп.
Аиі (Лезе У^еізе ЫеіЪі ипз гиг БпіегзсЪеіЛип^ (Іез ігапзкаи12) N. Ка§сешсо, Аппиаіге Ли Мизёе 2оо1о^. Ітр. Ас. 8с. 81,
РЪ^. 1. УІ, 1901, р^. 609. (гизз.).
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кавівскеп Басквев (сі. 1і. аиск айв Ьепкогап) пиг еіп, піскі векг ЪесіеиІепсіез, аЬег векг копвіапіев Мегктаі: сіав іві веіп кіеіпегег Ѵ^искв;
(Іаііег пеппе ісіі аисіі сііе кіеві^еп Ѵегігеіег сііевег Агі Меіез теІез тіпог виквр. поѵа. 2ит Вскіивв тивв ісіі поск еіпі&е ДУогіе
кіпвіскШск сіев Басквев № 54,п (Ва1§0 ипсі № 54,о (Вск&сіеі) Ъетегкеп, сіег уоп Каббе іп зеіпет Каіаіо^е «Меіез іахиз сапезсепз»
^епаппі шгсі.
Іт ДУіпІег 1894 §гиЬ А. N. Ка2хакоѵ іп сіег Мке уоп Ьеп¬
когап айв еіпет Ьоске шеі Баскве айв, Ъгаскіе 8Іе паск ТЩів ипсі
зскепкіе еіпеп ѵоп ікпеп Каббе, сіеп апсіегп тіг. Ба іск тіск §епаи егіппеііе, сіавв сіав Каббе §'е§еЪепе ВШск векг (іипкеі таг,
во ѵегвеМе тіск сіев ІеШегеп Вевііттпп^ іп ртоввев Егвіаипеп
ип(1 іск кіеіі ев (Іакег іиг пШ§; поск еіптаі сііевев Ехетріаг апгивекп. ДѴав іск вак, кат тіг §апг ипегтатМ! АПе Огаппепкааге
тагеп уо11і§ аив&е^ап^еп ипсі уог тіг віапсі еіп аив^евіорКег
Ва1§‘, сіег, тае еіп Еііг, пиг тіі сійппег, сііскіег, ^гаитаіввІіскег Ііпіегдуоііе Ьесіескі таг.
Во^аг аиГ сіет Всктапге таг кеіп еіпгі^ев Ійп^егев Нааг ги
кпсіеп.
9. Мизіеіа пе1ігіп§:і ярее. поѵа.
Вупопутіе:

Мизіеіа /оіпа еі Мизіеіа тагіез, Каббе, Ваи^еік. Таіуяск, р. 6.
МизШа іоіпа, Ватішш, ПеЪегвіскк, № 37, р. 54.

Маіегіаі:
<3, Ваі#. Тійія, I. 1867. Каббе, Мия. Саис. № 56,а.
„
„
?
„
„
„
„ 56,Ъ, с, (1.
3
Вскакеі. I. 1867
„
„
„
„ 56,е, Ь
Вскасіеі, Кгеія Агеяск, Сіону. ЕКяакеікроІ, Вснебкоѵшкоѵ. Соіі.
Ватішш.

Ваббе (1. с.) Гикгі Іиг Таіувск Ъеісіе Магсіегагіеп ап; сіа акег
ііп Каикавівскеп Мивеиіп уоп Ьепкогап тасіег сііе еіпе поск сііе
апсіге Агі ѵогкапсіеп віпсі, іск веІЪві акег пиг Ж. /оіпа сіогк §'евекеп каЪе, во Іавве іск іп теіпет Уеггеіскпізве сііе егвіе Агі \уе^.
Іск сіепке, Каббе іві сіигск сіеп Ытвіапсі ^еіаивскі тагсіеп, сіавв
сіег ВгивіЙеск Ъеі сііевег Агі гитаііеп еітав ^еІЫіск ипсі піскі таівв
іві; іесіоск ЪІеіЪі веіпе скагакіегівіівске Рогт—тіі Аивійиіегп ги
сіеп Ріоіеп—іттег егкаііеп.
Іт Вегеіск сіев уоп ипв Ъевскгіекепеп ОеЪіеіев котті сііевег
Віеіптагсіег, оЪ^Іеіск гіетііск веііеп, іп сіег Шесіегип^ ѵог,
та ег віск каирівйскііск Ъеі сіеп тепвскііскеп ДУокпип^еп
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аиГкаВ. КосЪ каик&ег котті ег іп (іеп Вег^еп, зскоп аиззегкаІЪ сіег \Уа1кег ѵог. \Уа1кег теікеі ег йЪегкаирі §егп. ОЪ
кіезег Маг(іег аиз Таіузск ги еіпег (іег кйггііск ЪезскгіеЪепеп
пеиеп Бпіегагіеп ^екбгі, осіег ѵіеІІеіскГ еіпе поск піскі ЪезскгіеЪепе ^еодгаркізске Каззе кагзіеШ, сііез сіеп Ееііеп паск т за&еп,
ГаШ тіг, аиз Мап§е1 ап УегдІеіскзтаГегіаІ, кіег зскутг.
2и теіпег Уегіи&ип^ зіапк ^екоск ^Іискііскегтѵеізе кгапіоіодізскез Маіегіаі аиз \Уезіеигора ппсі Ъеі зог^ГаШ^ет Ѵег^іеіск тіі
еіпег 8егіе уоп 8скаке1п аиз Тгапзкаиказіеп коппіе іск еіпі&е,
утпп аиск піскі Ъекеиіепке, зо коек Ъезіапкі^е ІІпіегзскеікші^зтегктаіе Гезізіеііеп.
Бег 8скаке1 ипзгез Магкегз ізі геіаііѵ Ъекеиіепк Ъгеііег.
\Уепп шг еіпеп 8скаке1 кез утзіеигораеізскеп Магкегз тіі еіпет
ігапзкаиказізскеп Магкегзскакеі ип^еГакг ^Іеіскеп Лііегз (Чѵаз
тап паск кеп 2акпеп ипк еіпі^еп апкегп Мегктаіеп Ъеигіеііеп
капп) ѵег&іеіекеп, зо шгк ез егзіскШск, казз каз Ѵегкаііпізз кег
Тоіаііап&е гиг коскЪо^епЪгеііе Ъеі §апг етѵаекзепеп утзіеигораеізскеп са. 1,50 &1еіск ізі, Ъеі ігапзкаиказізскеп ка^е^еп са. 1,44
Ъеіга^і.
Іп АЪкап§і§кеіі у от Арег ѵег апкегп зіек кіезе Ргорогііопеп
екѵѵаз, коек кег Бпіегзскіек шгк зіеіз ги кпкеп зеіп; зо тѵаг кіе
кіеіпзіе 2Шег ап утзіеигораеізскеп 1,49 (ѵОІІщ епѵаекзепез Тіег),
кіе дгбззіе 2Шег Ъеі ігапзкаиказізскеп Ехетріагеп 1,47 (§апг іип^ез
Тіег). Еіп апкегез Мегктаі Ъезіекі кагіп, казз кег оЪеге Веіззгакп
1ап§8 зеіпег аиззегп Капіе кіе аЪзоІиі кіеіпзіе Ьап^е аиВгазі,
лѵеіеке пиг каит кіе Вгеііе кез еіпгщеп оЪегеп Моіагз йЪегігШ,
\ѵакгепк Ъеі аііеп 4 еигораеізскеп Уегігеіегп кіезег Агі, кіе іск
ипіегзискіе, кіезе Біііегепг еіпеп §апгеп Міііітеіег Ъеіга^і.
Іск ш11 поск Ъетегкеп, казз кіезе Ъеікеп Мегктаіе Ъеі кеп
8Шскеп аиз кеп Шекегип^еп Озі-Тгапзкаиказіепз зскагіег аиз§ерга^і зіпк, аіз Ъеі кеп Уегігеіегп аиз кет ОеЪіг^е ѵоп Воггот. Іск
&еЪе аиГ 8еііе 122 ипк 123 8скаке1тааззе ѵоп 2 утзіеигораеізскеп
ипк 7 ігапзкаиказізскеп Ехетріагеп кіезез Магкегз. Іп кіезег ТаЪеііе Ъіп іск Ъеі Газ! аііеп Мааззеп кег Меікоке Непзеіз 13) §еГо1§і.
НіпзіскШск кег Реііе дѵаг каз Маіегіаі, йЪег каз іск уегГй^іе, Ъекеиіепк агтег, Ъезопкегз аиз кет Еіиззіаі кег К ига, уоп уго
іск пиг 2 Ехетріаге аиз ТіЙіз—№ 56,Ъ ипк № 56,к паск кет Ка,3) К. Неязеь. Сгапіоіо^ізске 8іикіеп, Nоѵа Асіа
гоІ.-Беиізск. Акак. к. ^і. Гогзск. Вк. ХЫІ, № 4 (1881).

К.
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Ыо§' без Каиказізскеп Мизешпз —каМе. Біе йЪгі^еп Ваі^е без
Мизеитз—Іаиі Каіаіод аиз «ТШіз»—зіші зекг зскіескі егкаііеп ипсі
епѵескеп 2\ѵеііе1 ат Рипбогі.
Біе РагЪип& (іег ТШізег 8Шске ізѣ Ы&епбе:
№ 56,Ъ.—ОйепЪаг УЕпіегЫІ, иііі зекг зіагкег Епішск1ип§;
(Іег ІМепѵоІІе ипб зекг лѵепі&еп Ѳгаппепкаагеп. АІІ&еіпеіпе РагЪип§—кеІІ-зеріаЪгаип. Нааге бег ІМегѵѵоІІе кеіі-лѵеіззііск^гаи,
Нгаппепкааге зеріаЪгаип. Біе Іап^еп Нааге без Ъизскі§еп 8ск\ѵапгез зіпб бипкеІЪгаит, аиГ бет бізѣаіеп Теіі Ъеіпаііе зскѵтггЪгаип.
АиГ бег Кекіе еіп кіеіпег чѵеіззег Ріеск, екѵѵаз ипіегкаІЪ
ипб піскі тіѣ біезет гизаттепкап^епб, гіекеп 2 81геШеп геішѵеіззег РагЪе ги беп ѴогбегехігетіШеп. Біе Окгеп зіпб, еЪепзо ше
Ъеіт Іурізскеп Магбег, ап беп Еапбегп геішѵеізз.
ЕхігетіШеп бипкіег, РГоіеп бипкеІЪгаип. Кгаііеп ѵтізз.
№ 56,6—еЪепЫІз аиз ТШіз, Ьебеиіепб бипкіег ипб егіппегі
ап баз 8Шск № 56,р аиз Вогяот, пиг тіі бет Бпіегзскіеб, базз
Ъеі бет ІѳМегеп бег Рек еіпеп ^гаиііскеп АпЙи$ каі, тѵакгепб ег
Ъеіт Тійізег гбШск ізк Каск бет Уегкаііпізз бег Бпіепѵоііе ги
беп Огаппеп ізі ез еіп 8оттегехетр1аг.
8еіп КекШеск ізі геітгазз ипб ѵоп екепзоіскег Рогт, ше
Ъеіт ѵогкег^екепбеп, пиг ізі бег оЪеге Ріеск еілѵаз §гбззег. Біе
Вогяотег ѲеЪіг&зехетрІаге, золѵеік іск паск теіпет Маіегіаі игіеіІеп капп, зіпб Ъебеиіепб бипкіег. Біе РагЪип^ без 8Шскз № 56,р
ѵоп богі ізі Гоі^епбе:
АП^етеіпГагЪип^ бипкеІ-зеріаЪгаип тіі Іеіскіет дгаиет АпЙи§. Зскѵтпг ипб РГоіеп бипкеі, ТазЪ зск\ѵагг.
КекШеск ше Ъеі М. /іЫпа іургеішѵеізз, §гозз, біе дапге
Кекіе Ъебескепб тіі Уегг^еі^ип^еп ги беп ѴогбегехігетіШеп.
Когрегтааззе бег ігапзкаиказізскеп Магбег, ^етеззеп тіі
Вапб Іап^з беп Кгйттип^еп ат Ваі^е, зіпб іоі^епбе:
Тійіз
№ 56,Ъ.
Ѵоп бег Вскпаигепзрііге Ъіз гиг Зсігѵѵапглѵиггеі 54 ст.
Ьап^е без 8склѵапгез окпе Епбкааге.26 „
Ъап^е бег Епбкааге...10 „

Вог^от
№ 56,р.
54 ст.
25 „
9 „

Аиз бет оЪепап^еГикгіеп декі кегѵог, базз:
1. —бег капзкаиказізске Магбег 2и кеіпег бег зскоп ЪезскгіеЪепеп Агіеп обег Бпіегагіеп аиз бег Огирре Мизіеіа /Ыпа раззі;
2. —біе Магбег аиз бет НеЪіг^е ипб біе аиз бег Шебегипд
Тгапзкаиказіепз еБѵаз ѵегзскіебеп ѵоп еіпапбег зіпб;
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Іп ѵогііе^епбег АгЪеіі капп ипз Гіігз егзіе ппг (ііе Рогпі (Іег
Шѳбегип$ іпіегеззіегеп, (іа зіе т сіогп ѵоп ипз ЪезскгіеЬепеп СгеЪіеі §екбіі.
Ѵоп Мизіеіа Ыфеа Нобозох і5) ипіегзскеібеі зіск ипзег
Магсіег зскагГ бигск сііе ГагЪип§.
Ѵоп М. Іеисоіаскпаеа Вьахгоеб 1б) бигск поск Ъгеііегеп 8ска(іеі, кйггегеп оЪегеп Кеіззгакп и. а.
Ѵоп М. теШеггапеа Вавеетт-Наміьтох 17) бабигск, (1а88 сіег
КекМеск ипзгез Магсіегз геіплѵеізз ізі, оіше ]ебеп §е!Ыіскеп Топ.
Віе Бпіегзскіебе ѵоп М. (Ыпа іуріса Еехьевех тігбеп зскоп
Ггйкег егіаиіегі.
Епбііск ипіегзскеібеі ег зіск ѵоп Теш кйггііск ЪезскгіеЪепеп Магсіег М. зугіаса Кенесо 18) бигск сііе Ѳгбззе ипсі ѵіеіе
кгапіоіо&ізске Мегктаіе 19).
Ісіі каііе ез Гиг гіск% пп(і пеппе, апГ Огипб аііез оЪеп Баг-.
^еіе^іеп сіеп 8іеіптаг(іег без бзіііскеп Тгапзкаиказіепз Мизіеіа
пекгіпді зрес. поѵа гит Апбепкеп ап теіпеп ѵог киггет ѵегзіогЬепеп РТеипб РгоГ. А. №нешо, у^екЬег зо ѵіеі Гиг сііе 8аидеііегкипбе Киззіапбз ^еіеізіеі каі. Туризехетріаге: №56, Ъ, б, е, Г.
Миз. Саисаз.
АиГ 8еіГе 120—125 іт гизззізскеп Теіі біезег АгЪеіі скагакіегізіегіе іск беп Ггапзкаиказізскеп Магбег ипб зск1и§ уог, ікп аіз
Бпіегагі уоп Мизіеіа /оіпа апгизекп. Веі туеііегег §епаиег Ппіегзискипд без 8скабе1з біезег Магбегагі, Гапб іск іт 2акиЬаи поск
ѵіеіе §тоззе Бпіегзскіебе, дѵеіске уогбет теіпег АиГтегкзаткеіі
епі^ап^еп лѵагеп ипб бакег тизз іск біезеп Магбег аіз §апг зеІЪзіапбі^е АгГ апзекп. 8о1ске БпГегзскіебе зіпб 2. В. іт Ваи без
Кеіззгакпз ипб без бгіііеп Ргаетоіагеп іт ОЪегкіеГег. Іск ѵтгбе
біезе Везопбегкеііеп аизГйкгІіск Ьеі бег ВезскгеіЪищ* без Магбегз
бег Вгопгегеіі—Мизіеіа Іаіфопз 8атшш—§еЪеп, ’сѵеіске АгЬеіі
зскоп гит Вгиск йкегтіііеіі ізі.
15) Ноббзок, боигпаі оГ Гке Азіаііс ВосіеГу оГ Веп^аі, 1842. р. 281.
16) Вьахеоеб, ВсіепііГ. Вез. оГ іке 8есопб Уагкапб Міззіоп,
Маттаііа р. 26 (1879).
17) Ваееетт-Наміьтоія, Апп. апб. Ма^аг. оГ Каі. Нізіогу (7), ѵоі.
I, р. 441 (1898).
18) Кенвіш, 8іІ2ип»“8-Вегіскі б. Безеіізск. паіигГогзск. Ргеипбе
ги Вегііп, 1902, р. 145.
19) 8о аиск: Теобеззает, Саіа1о§'и8 Маттаііит, <3шшр 8ирр1.
аппо 1904, р. 203.
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ІО, РиІогіив загшаіісив Рабб.

8упопутіе;
Мизіеіа загтаііса, Ваббе, 8аи^еік. Таіувск р. 6.
Риіогшз загтаіісиз, Ваббе & 8атішш, Миз. Саисаз. I. № 59, р. 32.
„
„
8атішш, ИеЪегзіскі № 40, р. 51.
Маіегіаі:
Ваі^. Ьепкогап, IV. 1866.

Ваббе. Міі8.

Саисаз. № 59.

Бег 8іеррепі1іі8 ізі еіп іурізскег Ведуокпег бег ропіізскеп
8іерреп. Іп Тгапзкаиказіеп ізі ег Газі йкегаіі, аЪег іттег
зекг зеііеп ипсі пиг іп еіпгеіпеп Ехетріагеп §еГипбеп \ѵогбет Іп Таіузск каі ікп зсііоп 1866 Еаббе ^еГипбеп; Іеібег за§і ег
піскі тѵо. Іск Гапб ікп кіег 1898 Ъеіш Розіеп Кіаіѵ^аг (7000'),
бапп аЪег, піскі тѵеіі уоп ипзгег Огепге, іп Регзіеп Ъеіш Ріескеп
Nатіп; луо еіп Скап тіг еіп зскопез Реіі біезег Агі зскепкіе. Ег
кіеіі ез Гйг еіпе 8е1іепкеіі, іп АгбеЬіі іебоск за&’іеп тіг біе Реігкапбіег, базз бег 8ГеррепіШз бог! піскі зеІГеп ізі. Іп бег Геискіеп
Ьепкогапег Хіебегип§; котті ег іѵокі піскі ѵог, іп бег Ггоскепеп
8Герре аЪег ап еіпі^еп Огіеп; лѵаз ипзег Оеѣіеѣ ЪеігіШ—Ъеі 8аЦапу.
ЦеЪег біе ЬеЪепзіѵеізе біезез Тіегез ізі тіг Іеібег піскіз Ъекаппі. АиГ Огипб без поск зекг ипѵоіізіапбі^еп Маіегіаіз ап біе¬
зег Агі, капп іск §е§еіпѵагіі§ піскі за^еп, ок біе Ігапзкапказізскеп 8іеррепі1ііззе тіі беп сізкаиказіскеп обег зйбгиззізскеп ібепіізск зіпб обег піскі.
АПегсВп^з Гіікгеп сіпгеіпе Аиіогеп «Риіогшз загтаіісиз» зо$аг аиз 8йба%капізіап ап 20), аЪег біе ѵоііе Ібепіііаі без іурізскеп
зйбгиззізскеп 8іеррепі1ііз тіі бет аиз беп ІТт^еЪип^еп С^иеііаз
обег Капбакагз гигиіаззеп, ізі Ъеі ипзегп тобегпеп Апзскаиип^еп
зо^аг ікеогеіізск зскшегі^.
11. Риіогіиз Ьоесатеіа саисавіса

Ваккетт-Намібтсш.

8упопу тіе:
Мизіеіа ѵиідагіз еі Ж. егтіпеа, Ваббе, 8аа^еік. Таіузск, р. 6.
Риіогіиз Ьоесатеіа, Ваббе, Миз. Саис. I, № 61 и. 61,а, р. 33.
„
„
8атішш, ІІекегзіскі № 42, р. 54.
Маіегіаі:
Ваі^е. Ьепкогап, IV. 1866. Ваббе. Миз. Саисаз. № 61 и. 61,а.
„
.9 ТіЙіз, IX.
91.
„
„
„
„ „ к.
„
9 Аѵсаіу Ъеі ТШіз, 5. V. 93. „
„
„ „ с.
го) Вбаотовб, Раипа оГ Іпбіа, Маттаііа, р. 164 (1888—1891).
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Іп 8рігіі. Кг. Агезсіі, В. ЕІізаЪеікроІ. XII. 93. КоЕша.
Мііз. Саисав. № 6І,ё.
Ееіі. ТІЙІ8, 3. XI. 79. Баббе.
„
„
„ „ і.
ріѵ. Іп 8рігіі. Кагавасіікаі а/(І Кига, Сг. ЕКваЬеіІіроІ. 8атішш.

Я

»

У Іп 8ргіі. 81. МІІ88ІІ8ІІ, Сг. Баки, X. 96. Каъшоѵвкі
3 Ваі^е. ТШіз, XII. 84. Баббе.

„

„

')Ч

Г)

к.

ш, п, о.

XVеіСег океп ва^іе ісіі вскоп, кавв Каббев Вегиіипр; аиГ (Ііе
Ап^аѣе Мшетегев йЪег сіав Ѵогкохптеп (Іев Негтеііпв іп Таіувск
(Р. егтіпегіз), кеіпегіеі Ве^гйпкищ* Ііаѣ.
РгоГ.
ВьАвтв іп Вгаипвсішещ Ьевіішшіе враіегкіп (Іав
ігапвкаикавівске ЛѴіезеІ аів Риіогіиз Ьосеатеіа Сетті ипк ипіег
сііевет Nатеп дѵаг ев Ыв гиг ІеЫеп 2еіі Ъекаппі, аів Ваееетт-Наміілш ев аів Ъевопкеге Шіегагі (Іев ^етпеіпеп ЛѴіѳвеІв ипіег (Іет
Хатеп Р. піѵаііз саисазісиз 21) ЪевскгіеЪ.
Віе Тгеппип§ сіег Агі Р. піѵаііз іп ІМегагіеп сіигсіі Ваееетт-

Наміьток капп ісіі Іеікег аів піскі зекг §’е1ип^еп апвекеп, оЪ^Іеіск
ісіі веіпе йкгі&еп АгЪеііеп кіевег Агі векг коек вскаіге.
ЛѴіе ипЪе^гйпкеі. кіе Теііипд іп Р. піѵаііз іуріеиз ипсі Р. пі¬
ѵаііз ѵиідагіз іві, дѵеіеке віек какигск ипіегвекеікеп, кавв егвіегег
іт АѴіпіег лѵеівв іві, іѵакгепк сіег гіѵеііе ев піекі іві, (іав каі вскоп
тіі §товвег Кіагкеіі Вг. Е. ЬОшвеео 22) Ъешевеп. Іск ѵоп теіпег
8еііе капп шіек §апг ипсі §аг піекі еіпѵегвіап'кеп егкійгеп, еіпе во
§иі аЪ^евопкегіе Агі ше Р# Ъоссатеіа Сетті аів ІІпіегагі ѵоп Р.
піѵаііз 2іі Ъеігаскіёп. ЛѴагит піекі капп аів Шіегагі ѵоп Р. егтіпеиз? (Мег, ит вскоп копведиепі ги веіп, лѵагит піекі §аг Р. пі¬
ѵаііз ипсі Р. егтіпегіз іп еіпе Агі ѵегеіпеп?
Вепп Р. Ъоссатеіа віекі паск веіпеп аиввегп ип(1 кгапіоіо^івскеп Мегктаіеп §егаке іп кег МШе гтвекеп Ьеікеп. Меіпе
Вгііпке, тгагит іск Р. Ъоссатеіа аів веІЬвіапкі^е Агі апвеке, віпк
ГоІ^епке.
Вег егвіе Ргаетоіаг га§і Ъеі Р. егтіпеиз тіі веіпет ѵогкегеп Капке ѵіеі текг паск аиввеп уог, аів тіі веіпет кіпіегеп.
Віевеіке Еа&е каі кіевег 2акп аиск Ъеі Р. Ъоссатеіа. Веі Р. пі¬
ѵаііз ка^е^еп га^еп Ъеіке Капкег §1еісктйвві§; ѵог.

Ва§е§еп віекі Р. Ъоссатеіа паск еіпет апкегп окопіо1о§к21) Ваееетт-Наміьто^ В. Е. Н., Апп. Ма^. Хаі. Нізі. (7), ѵоі. 5.

р. 48 (1900).
И) ЪО^вееб,
р. 436 (1900).

Ве. Ешае.,

Апп. Ма^.

Хаі.

НІ8І.

(7), ѵок. 5,

— 2йё **■

вскеп Мсгкгааі йет ДУіезеІ пакег аіз кет Негтеііп; пѣтііск Ъеі
ігііі сіег ѵогкеге Вапсі без еіпгі^еп Моіагеп §1еіс1ітаззі^ пасіі ѵогп кегѵог, зоѵткі іп зеіпет іппегеп, ше аисіі іп
зеіпет аиззегеп Теііе. Веі Р. піѵаііз иші Р. Ъоссатеіа га$і (іег
аиззеге Теіі сіез Ѵогсіеггапйез (Иезез 2акпез теііг уог аіз сіег іппеге. ЕЬепзо ипіегзскеісіеп аиск сііе аиззегп Мегктаіе Р. Ъоссатеіа
уоп Негтеііп шпі ■'ѴѴ'іѳзеІ.
КасМет ісіі аііез тіг аиз Тгапзкаиказіеп гиг ѴегПі&ип&
зіекепсіе МаіегіаІ ап сііезег Агі ипіегзискі каЬе, ЪІеіЪе ісіі Ьеі теіпег ІІеЪеггеи§ип§’, (Іазз ипзег \Уіезе1 паск аііеп Мегктаіеп, о(1опіоіо&ізскеп те геіаііѵег 8склѵапг1ап§е и. а., гиг Агі Риіогіиз Ъос¬
сатеіа Сетті §екбгі. Еіпе ап(1еге Ега^е ізі ез, оЬ ез тіі беп іурізскеп загсііпізскеп Ехетріагеп ісіепіізск ізі осіег піскі?
Р. егтіпеиз

Біезез капп ісіі, дуеіі піскі іт Везііге уоп Ѵег^іеіскзтаіегіаі, піскі епізскеісіеп; аиз кеп Аизіикгип^еп шііег ипіеп іесіоск
капп тап егзекп, сіазз теіпе Ехетріаге гит Теіі аиі кеісіе ВезскгеіЪип&еп Ваееетт-Наміілчж’з раззеп, екепзо ше аиі зеіпеп Р. піѵаііз Ъоссатеіа, зо аиск аиГ Р. піѵаііз саисазісиз. Р. піѵаііз саисазісиз ѵтгсіе ѵоп Ваееетт-Наміьток паск еіпет Ехетріаге ЪезскгіеЬеп, ѵтіскез: «іт Каиказиз, іп 12.000’ агп 26. VI. 1887» 23) егЪеиіеі ѵтгсіе. 2и (ііезег зеікеп ІІпіегагі гескпеі сіег Аиіог аиск
(Не 8ійске, (Не Ъеіт Ѵапзее ипсі Ъеі Еггегит ^езаттеіі ѵтгсіеп.
Аізо таге сііе ѴегЪгеііип^ сііезег &ео&гаркізскеп Ваззе паск сііезет Аиіог: Каиказиз ипсі Кіеіпазіеп.
Веігаскіеп шг пип аііе уоп Ваееетт-Наміьток аще^еЪепеп
Кеппгеіскеп (Ііезег пеиеп ІІпіегагі.
1) «Баз ѴѴіпіегТеіі ізі таізз»
Баз кап^і іт Каиказиз ѵоп сіег Оегііісккеіі аЪ. Іск Ъезііге
зотакі §апг таізз аиз^еіагЪіе Ехетріаге, ше аиск зоіске, Ъеі сіепеп сііе таіззе ЕагЪип§ геіаііѵ зекг зсктаск епішскеіі ізі, зоше
аііе ІІеЪег^ап^е кагшзскеп. Іп беи кокег §е1е§епеп Бе^епсіеп, ш>
іт \Уіпіег Іег Вокеп тіі Вскпее Ъесіескі ізі, зіпсі сііе \Уіезе1 лѵеізз,
аііеіп (Ііезе Е&гЪип& тагОе ійг баз Тіег ѵегсІегЪІіск \ѵег(1еп іп
зскпееіозеп ѲеЪіеіеп иш! шгкііск зіпсі сііе ѴѴіезеі г. В. іт Міііеіипк Ііпіегіаиіе сіег Кига піетаіз $апг лѵеізз. Ез шесіегкоіі зіск
23) Воіііе баз піскі ѵіеііеіскі йег Асіуг—осіег Мезііа-Разз (12,012’)
зеіп, йЪег кеп Б. Ееезнеіеьб ипсі М. Бесну Еп(1е Іиіі 1887 пасіі
Втапеііеп еіпкгап^еп? ІТт (Ііезе 2еіі \ѵаг кеіп ап сіег ег Веізепсіег іт
Каиказиз іп зоіскеп Нбііеп. Бег Разз Пе^і ялѵізскеп сіеп Вег^еп ІШиіаи—зскапа ипсі Вагікоі—Ъазскі. Апт. без ІІеЪегз.
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аІзо Ьіег баззеІЪе, аиГ баз Бг. ВОшвЕка іи оѣепр'епаппіег ЗсІігііІ
1ші§е\ѵіезеп Ьаі. Ез егйМ§і тіг пиг посЬтаІз 211 за^еп, (Іазз бег
Р ;аг Ъ и п $ 8 ѵ е с Ъ зеі аиз сіе г сіипкіеп 8оттегГагЪе іп (ііе
ѵѵеіззе ѴПпіегГагЪе аіз зузіетаіізсііез Бпіегзсііеібип^зтегктаі пісЬі ^еііеп капп.
«8екг кіеіпег АУискз (зіге ѵегу зтаіе)» Баз ігіГРі
^агпісііі аиГ сііе каиказізскеп Ехетріаге ги. \Уакгзс1іеіп1іс1і Ьаііе
Ваккетт-Наміьток пиг бип&е уог зісіі §е1іаЪі. Беібег Гапбеп зісіі ііп
Каиказізсііеп Мизеит кеіпе ртоззеп Ехетріаге тіі ^апг егііаііепеп 8сктѵап2еп.
2)

ч^
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№ 61,
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15
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65

64

55
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Ъап^е бег НіпіегГизз - Вокіе
оіте Кгаііеп.
.

45

31

36

25

25

27

27

Оіігіібііе ѵоп бег Ва8І8 бег
аиззегеп Вапбез .....

15

—

15

9

—

12

12

Аптегкип^. Ваі^е ипсі Реііе тсигбеп тіі Вап(1 Іап^з сіеп
Кгйттип&еп §етеззеп, 8рігііизехетр1а,ге ба^е^еп тіі 2ігке1 іп (Іег
^егабеп Ьіпіе. Аиз сііезег ТаЪеІІе ізі. егзісІіШсі^ (Іазз ипзеге Р. Ъоссатеіа іп ііігег ВггОззе Ъеіпаііе Негтеііпеп ріеісіікоттеп. Біе
Ехетріаге № 61Д ипсі е зіпсі посіі ,)ип§, тіі ипѵоіікоттеп епілѵіккеііеп 2а1теп.
Біезе Мааззе ігейеп ^агпісііі аиГ сІіеДепі^еп 211, тѵеіске ВакГиг зеіпеп Р. піѵаіів саисавісиз апріеЬі ипА (Ііе ісіі
гит Уег^іеісіі пеЬеп теіпеп кегап&егореп ІіаЪе. Біе 8с1іабе1теззипдеп бгйскеп сііез посіі беиііісііег аиз, сіепп сІаЬеі ізі посіі чѵепі^ег Ріаіг Гйг зиіресііуеп 8ріе1гаит без БАііегзисІіегз.
кетт-Наміілюк

3. «Бег 8с1і\ѵапг ізі кигг» ЛѴіе аиз бегзеІЪеп ТаЬеІіе ег-

зоо
Вісііііісіі, разві аисіі сііевев Мегкшаі ^агпісііі аиГ ипвге Ехеігір1агё?
Ъеі бепеп бег Зсіітапг аЪвоІиі І&п&ег іві аів во^аг Ъеіт Негтеііп.
4. «ІІпѣегвеіііе лѵеівв» ігій'і аиГ аііе ипвге 8Шске ги.
5 «Бетагсаііопвііпіе всІіагГ аив^ерга^і» Веі теіпеп
Ехетріагеп іві; сііеве Біпіе гшвсііеп сіег сіипкіеп КііскепГагЪе ипб
бег утіввеп ІІпѣегвеіке всІіагГ аив^ерга^ ипсі уеібаиГі іп (Іег Міііе
сіег Когрегвеііе.
9. «РГоіеп лѵеівв» Веі сіег МеЪггаЫ (Іег уог тіг ЪеГіпбІБ
сііеп каикавівшіеп \Ѵіеве1 іві сііевев Мегктаі беиііісіі зісЪіЪаг, Ъеі
еіпі^еп аЬег (г. В. № 61,р) віпсі пиг сііе 2е1іеп лѵеівв, біе ОЪегвеііе
сіег ІІіпіегвоЫе аЪег іві ЪгаипПсЪ. Веі Ъеісіеп Бепкогапег Ехетріагеп, сііе уоп Бг. О. Каббе іт Аргіі 1866 егЪеиіеі \ѵогбеп віпсі,
віпй сііе УогбегрГоіеп §апг лѵеівв, сііе Ъіпіегеп ба^е&еп пиг Ъеіт
кіеіпегеп 8Шск. ІІеЪег сііе Беіаіів сіег ЕагЪип^ (ііевег \Уіеве1 Іавві
вісіі всігѵѵег игіеііеп, лѵеіі сііе МеЪггаЫ сіег Ваі^е всіюп зеЪг аіі
ипсі ууаіігвсііеіпіісіі Ъесіеиіепсі аив§еЪ1ісЪеп іві; сііе пеиеп ЕхетрІаге ба&е§еп віпсі §т0ввіепіеі1в іп 8рігііав.
Баз кіеіпеге Бепкогапег 8іііск (№ 61) іві оЪеп кавіапіепЪгаип, баз §тОввеге—ІіеІІговіЪгаип.
Біе сіипкіе КискепГагЪе Ъеі № 61 гіеііі аів каши ЪетегкЪагег 8ігеііеп Ъів аиГ біе УогбегрГоіеп Ъегипіег ипсі аиГ бегеп Аиввепвеііе Ъів гит ТіЪіоіагваІ^еІепк; Ъеі № 61,а ба&е^еп еггеісііі
віе біевев Оеіепк пісЪі, іві аЪег во Ъгеіі, бавв біе §апге Аиввепвеііе бег РГоіеп баѵоп еіп^епоттеп шгб.
АиГ беп НіпіегехігетіШеп без егвіеп Ехетріагв пітті біе
бипкіе РагЪип§ пиг біе Кііскііасііе ипб біе НаІГіе бег Аиввепвеііе
еіп ипб §е!іі Ъів ги беп Регвеп; Ъеі бет г'ѵѵеііеп Ъгеііеі віе вісіі
посЪ аиГ еіпеп Ъебеиіепбеп Теіі бег Аиввепвеііе айв ипб §еЪі аиГ
беп бівіаіеп Теіі бег оЪегеп РІйсЪе бег Ніпіегвоібе йЪег.
Баз віпб біе аиввегп Мегктаіе без ігапвкаикавівсЪеп ѴѴіевеІв.
Ісіі шебегЪоІе, бавв ісіі Р. Ъоссатеіа аів §апг веІЪвіапбі^е Агі
апвеііе ипб кеіпеп Бпіегвсіііеб гшвсЪеп біевет ипб ипвегт УУіевеі веке, ,)а ут&еп Мап&еів ап Уег§1еісЪвтаіегіа1 багйЪег аисЪ
^агпісііі каіе&огівсЪ аЪигіеіІеп капп. Ісіі Ъеііаііе баііег айв Асіііип^
ѵог бег Аиіогііаі Ваекетт-Наміьтох’в біе уоп іЪт ^е^еЪепе Вепеппип& «саисазісиз» Ъеі, Ъегіеііе віе аЪег аиГ Риіогіиз Ъоссатеіа ипб
пісііі аиГ Р. піѵаііз. Бт еіп Ъеввегев Ѵегвіапбпівв біевев Тіегев
апгиЪаІіпеп, ЪаЪе ісіі аиГ 8еііе 131 еіпе ТаЪеІІе уоп 8с1іабе1теввип^еп ѵоп \Уіеве1п айв ѵегвсЪіебепеп Теііеп Тгапвкаикавіепв ^е$еЪеп, ипб г\ѵаг віпб ев Тіеге айв:
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Кгеіз Агйакап, Боиѵ. Кагз, Соіі. 8атшш.
Агаіусіі (ат Еиззе Лез Агагаі) Боиѵ. Егіѵап. йііо.
№ 61,р. в. ТіЙіз. Ми8. Саисаз.
Ваз Ігапзкаиказізске МБезе1 ізі зочѵокі аиі ипзегет БеЪіе1е, чѵіе аиск іп $апг Тгапзкаиказіеп йЪегаІІ ѵегкгеііеі
ип(і ііЪегаІІ каий§. Мекгіаск тшіе ез іп йег 81ай1 ТіЙіз зеГЬз!
егіе^і. 8еіпе Наир1пакгип§; ЪіЫеп окепЪаг кіеіпе ^а^ег.
\Уепп (Пе Ееійтаизе іп кезопйегз §гоззег 2аЫ аиіігеіеп ип(і
сііе Ееійег ги йЪегзсЕѵѵеттеп апіап^еп (чѵаз кіег гіетііск каийр;
ѵогкотті), зо Ігеіеп сііезе МБезеІ іттег іт 6еІо1§е йег Маизезскаагеп аиі. Біезе (Шппеп, ше 8ск1ап$еп зо Ъіе&затеп, Каикііеге
ѵег!о1§еп сііе Майзе піскі пиг аиі сіег ОЪегЙаске йег Егйе, зопйегп аиск ипіег йег Егйе, лѵоЪеі зіе йіе Маизе^йп&е ѵегкгеііегп
ипй зо Ыз гит N681 йіе ^§ег ѵегіоі^еп.
Шѵеткег 1896 §тиЪ іск Кезіег ѵоп Місгоіиз зосіаііз Раьь.
аиі' еіпег Вгезскіеппе іт ВогІе Кагазасккаі а/й. Кига аиз ипй
Іапй гшзскеп еіпег Меп&е ѵоп Маизе&ап&еп аиск йіе Ъгеііегеп
Бап^е йег ЛѴіезеІ ипй р:е1ап^1е Ъіз т ікгет Кезіе. Ез \ѵаг зекг
гой аиз 81гокаскзе1 ипй Ігоскпеп Бгазегп §еЪаи1, йіе ипогйепШск
іп еіпе гіетііск дгоззе Каттег §ез1ор11 гѵагеп. Іт N681 Іапй іск
еіп іип^ез, ѵткгзскеіпііск ѵог киггет егзі ^екогепез, поск §апг
какіез \Уіезе1 ѵог. Біезез Йип^е таазз са. 45 тт. Бап^е ипй ѵтг
§ап2 аиззегогйепіііск йіск (Л1? 61,1<). АУепп ѵіеі Веиіе ѵогкапйеп
ізі, ше йіез гиг 2еі1 йег «Мкизезакге» йег ГаП ізі, зо Ггіззі йаз
ДУіезеІ пиг йаз Бекігп йез егкеиіеіеп ^§егз, аііез йкгі&е І&ззі ез
Ііе^еп. Веі Бпіегзискип^еп ѵоп Беігеійезскокегп ипй кеіт Бгакеп
паск Маизеп Іапй іск каий§ йіе Кайаѵег йіезег ^^ег, йепеп пиг
йаз Бекігп кегаиз&еігеззеп ѵтг, аііез икгі^е ѵтг ипѵегзекгі.
Іт Йипі 1901 Ьгаскіе тап тіг аиі йег 81а1іоп Бийаиг йег
Бгизіпізскеп Неегзігаззе (7000’ к.) еіп ,]ип^ез ЛѴіезе1„ дѵеіскез
тап гшзскеп іип^еп Нипйеп, Гезі^езо^еп ап йег 2і1ге еіпег ѵог
киггет &етѵОІІ1 какепйеп Нйпйіп, ^еіипйеп каііе. Іск ѵегзискіе
ез аиігигіекеп, акег ез &е!ап§ тіг піскі.
ОЪ іп Тгапзкаиказіеп йЪегкаир! йаз шгкііске ѴѴйезеІ—Р.
піѵаііз іурісиз - ѵогкотті, ЫоіМ поск еіпе оіТепе Рга&е. Іск капп
Шгз егзіе пиг за^еп, йазз кіег гѵѵеі Каззеп ѵоп \Уіезе1п ѵогкоттеп. Ѵіеііеіскі Ъегіекі зіск йіе Везскгеікип^ Ваееетт-Наміьто^
аиі еіпе кіеіпеге Бекіг^згаззе?
Іт Каиказізскеп Мизеит Ьейпйеп зіск гѵті Ваі^е ѵоп МТезеіп (№ 60 ипй № 61,а) іп 8оттег-ипй МТпіегкІеій, ѵоп йепеп еіпз
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іп НеІепепкогТ (Ъеі ЕМзакеЙіроІ), каз аікіге іп Тійіз ^еГап^еп чѵпг(іе. Бет Апззекп паск гергкзепііегеп зіе гескіе, курізсііе Г. піѵаИз, іесіосЬ зскеіпі тіг сііе ШсМі&кеіѣ сіег ап^е^еЪепеп Еипкогіе
коскзГ гтоіМЬаЙ т зет, какег \ѵагіе іск ІіеЬег апГ Ггізскез Маіегіаі ипк зсЫіеззе Р. піѵаііз Іурісиз піскі іп сііе 2ак1 кег Велѵокпег сіез ѵоп ітз ЬеігасМеіеп ѲеЪіеіез еіп.
12* Ьиіга 1и4га Ьпш.
8упопу тіе:

Ьиіга ѵиідаггз, Кабве, 8аи^еГк. Таіузск, р. 5.
„

8атішш, Иекегйіскі № 44, р. 54.

каі текгГаск Різскоііегп іт ЕТйззскеп Ьепкогапка Ьеокаскіеі. Іск регзбпііск каке сііезез Тіег кіег піскі ЪеоЪаскіеі, кепке акег, казз кег аиззегдечѵОкпІіске Гізскгеіскіит іп
кеп Ѳе\ѵаззегп Таіузскз кіезе Ое§епк Гйг кеп Різскоііег зекг апгіекепк таскі. Уаск Каввез Аизза^еп чѵагеп кіе кіег ѵоп ікт
^езекепеп Різскокіегіеііе піскі Ьезіег ^иа1і4ак; патііск кеіі ипк
кйпп. Ехетріаге кез Різскоііегз аиз Ьепкогап Ъезіігі каз Мизеит
піскі. П©2^еіГе1каі акег зіпк кіе Різскоііегп Таіузскз ікепіізск
тіі кепеп аиз апсіет Огіеп Тгапзкаиказіепз, іѵеіске ікгегзеііз іп
кгапіоіо^ізскег ЬІіпзіскі зіск піскі ѵоп ѵтзіеигораеізскеп Оііегп
ипіегзскеікеп.
Кабве

Іск &еЬе аиГ 8еііе 134 еіпе ѵегдіеіскепке Такеііе ѵоп 8скакеітааззеп еіпідег Оііегп, патііск.
№ 53,п. ВгапкепЬиг^, Миз. Саисаз.
№ 53,1.Ѵ.Вогйош.
»
»
Л? 53,к іиѵ. »
№ 53,ёЩ. Тійіз.

»

»

»

»

ГАМ. САШАЕ.
13. Сапіз Іирив Ьпш.
8упопутіе:

Сапіз Іириз, Мёкёткіёз, Саіаі. Каіз, р. 1;
„
„

„
„

К АББЕ, 8аи^еік. ТаІузсЪ, р. 5.
8атішш, ІІеЪегзіскі, № 45, р. 54.

Уаск Каббе копіті кег \Ѵо1Г іп ипзегет ОеЬіеі каиГі§ ѵог
ипк Гоі^і каз гипке какг кіпкигск кеп Неегкеп кег Котакеп, іпкет ег кіпіег ікпеп кег (аиГ кет Заѵаіап) Ъіз гиг коскаіріпеп
Ке§іоп ѵогкгіп^і. Ваги капп іск пиг поск кіпгиГй^еп, казз сіег
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\ѴШ ойепкипйщ1 вог§Шіі§ (Іет ѴѴаІй&еМеі аиздѵеіскі ипсі
каирізйскііск 8іс1і аиГ ой'епеп 8ігескеп аиікаіі.
бедѵбкпііск пітті тап ап, йазз іп Ъіоіо&ізскег Ніпзіскі (Іег
АѴоІі зіск йайигск ѵот 8скака1 зскагі ипіегзскеійек йазз ег піскі
іп ипіегігйізскеп Ваиеп ІеЪк дѵіе Іеѣгіёгег. АПеіп (Заз ізѣ піскі гіскіід. Кііітеізіег ,Т. 3 Ккгіѵовьоскі §тиЪ еіптаі іп йег Ми§апзіерре еіпеп гескі ііеіеп Ваи аиз, іп (Іет зісіі ]’ип§е \ѴШе ІіеГапсіеп. Еіпеп акпііскеп Еаіі ІіаЬе ісіі зсіюп Іаіщзі іиг Міііеігпззіапй
ап&еіикгі, дѵо (Іаз ОггаЪеп еіпез Ваиез дагпіскі зо поіѵѵепйі^ дѵаг,
лѵіе іп (Іег дѵаійіозеп 8Іерре. Біе кіезі^еп ^ѴбІІе зіпй, паск Каббез
\Ѵогіеп, к1еіпдѵйскзі§’ ипй геіскпеп зіск сіигск Ееі&кеіі аиз. ДѴіе
аЪег аиз сіег аиі 8еііе 136—138 ап^еійкгіеп ТаЪеІІе (Іег 8скайе1шааззе кегѵог^екі ізі егзіегез піскі §апг гіскіід.

,

Вег АѴоК пакгі зіск каирізаскііск ѵоп Наизііегеп, Ъезопсіегз
ЗскаГеп, дѵаз ,іа аиск зскоп (Іагаиз кегѵог^екі, (Іазз ег йкегаіікіп
(Іеп Котайеп Іоірі.
Іт Каиказізскеп Мизеит зіпк кеіпе ѴШГе аиз (іет кіег Ъеігаскіеіеп Оекіеіб ѵогкапйеп, (Іа зіе акег ойепкаг зіск піскі ѵоп
(Іеп \Ѵб1Геп аиз апйегп Теііеп Тгапзкаиказіепз ипіегзскеійеп, зо
каЬе іск аиі -8еііе 136—138 Мааззе хлѵеіег 8скайе1 (Ііезег Агі §едекеп, дѵеЗске іп Тгапзкаиказіеп 24) егЬеиіеі дѵигйеп, ит зо еіпеп
Ве^гій ѵоп йеп Мааззеп (Іег кіезі^еп ЛѴ5Ііё ги §еЪеп.
14. Сапів (ТІЮ8) аигеиз Ілш.
8упопу шіе:
Сапіз аигеиз, МЁ^ттЁз, Саі. Каіз, р, 1. еі 18;
„
„
Каббе, Ваи^еік. Таіузск, р. 5; Ійет, Миз. Саисаз.;
№ 48,е; 8атішш, ІІекегзіскі, № 46, р^. 54.
Маіегіаі:
8скайе1. Ьепкогап, IV. 1866. Каббе. Миз. Саисаз. № 48,е.
3^, 22- Китказскі, V. 1898. Соіі. К. 8атіШШ.
6 ^иѵ. ѵегзскіейепеп Аііегз. ікій.
„

8скоп Мйічетвіез дѵіез йагаиі кіп, йазз (Іег Зскакаі піг^епйз
зо гакігеіск ізі дѵіе іт Ьепкогапег Кгеізе; Каббе іи§і кіпги, йазз
и) Бег Еипйогі йез еіпеп 84йскз „ТШіз“, лѵеіскег зіск зо каий^
аиі йеп Еіідиеііеп Йез Каик. Мизешпз ѵогйпйеі, кейеиіеі іп йег Мекггакі йег ЕШе дѵокі пиг, йазз йаз Ъеігейепйе Ехешріаг іп Тійіз ме¬
каній \ѵигйе,
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ег зіск ап (Іеп ДѴаІіІіскіппдеп, іп (іеп БзсЬип^ѳІп (те ег іаз
кіезі&е Визсішегк кепеппі) ипі іт Коііг аиі'каіі. ОЬдѵокІ іск іп
Ьепкогап 32 іакге зркіег \ѵаг ипсі ѵіеіез зіск зеіі (іег 2еіі ѵегапіегі каііе, зо капп ісіі кіпзіскіііск іез 8скака1з сіосіі Ъезіаіщеп,
іазз ег поск ^еі2і аиззегогіепіііск гакігеіск ізі.
Вег Вскакаі Ъелѵо 1іп4 аиззскііеззііск (ііе Nі’ёііёгип§оп ипсі ^екі піскі йЪег сііе УогЪег^е кіпаиз.
8еіп ІлеМіп^заиГепікаІі зіпсі сііе ипіигскігіп§1іскеп Визскііскіскіе ѵоп Раііигщ сшзігаіів, Вгошкеегеп, шііеп бгапаікаиіпеп,
АѴіІіЬігпеп и. І. акп. 8о1ске Біскіскіе, дѵіе іск зіе зскоп ег\гакпіе,
егзігескеп зіск ъ. В. погіііск ѵоп кепкогап Ыз КитЬазскі. Пт сііе
дііпзіідеп ЬеЬепзЬесИп^ип^еп (іег іп сііезёп Біскіскіеп ІеЪепіеп
Тіеге поск Ьезопсіегз ап^епект ги :§езіа11еп, §тепгеп зіе поск іа2іі ап сііе Кокгііскіскіе, дѵеіске (іеп Вепкогапег 8ее (Могізб) 01скоука ит^еЪеп.
Ніег каке іск іт Маі 1898 тіі Кііітеізіег <В «В Кеяіѵовьоскі дѵйгепі гдѵеіег Баскеп 4 Вайе аи1§Ці*аЪеп. 8о1ске Вайе каііе
іск зскоп ігіікег іт Кгеізе ЕІізаЪеікроІ аиИзіескі, дѵо зіе іп сііе
ѴѴапсІе еіпег ііекі кодѵаскзепеп 8ск1искі дедтаЬеп \ѵагеп. Ніег іа§ё§еп дѵагеп ііе Вапе іптіііеп сіез агцзіеп Визскііскіскіз ап§ек\ці
ипсі Гикгіеп ѵоп сіег ОЪегЙаске іп зекг зріігет ДУіпкеІ акдѵагіз. Вег
§ап2е Ваи дѵаг піскі Іап^ег аіз 2 Меіег ипсі сііе Каттег тіі сіст
Вадег 1а§ піскі ііеіег аіз Ѵ/2— 2 Агзскіп (1—1,40 т.) Іп іег
Мекггакі іег Раііе Гапі іск .]е 4 Лип^е іп еіпет Ваи ипі пиг іп
еіпет Ваи 5 8ійск. Ат 4 Маі дѵагеп ііе ішщеп 8скака1е іет
Аиззекп паск піскі аііег аіз 2 ДѴоскеп. Віе Иакгип^ іез 8скакаіз Ъіііеі аііез аиз іет Тіеггеіск, дѵаз ег Ъедѵа1%еп капп. Аи§епзскеіпііск ізі ег аиск еіп ВіеккаЬег ѵоп ігізскеп Еізскеп, сііе ег
ат Шег аиз&едѵогіеп кпіеі; ^еіепіаііз ігаі іск ікп дѵакгепі теіпег Ракгіеп іп Мопіпаскіеп ат ПГег епі1ап§ каи% Ъеі ііезег Ве8скаГіі§'іт§. Аиззегіет Ггіззі іег Зскакаі аиск еіпі&е УШіігискіе,
2. В. Вігпеп; акег, дѵіе ііез Огіііске ВегиГз^ег ЪеоЪаскіеіеп, ізі
ег зекг дѵакіегізск ипі пітті пиг ііе зйззеп. Вогі, дѵо ііе УТеіпІгаиЬе дѵаскзі, ізі іег 8скака1 еіГгщ іакеі дѵакгепі іег КеіГерегіоіе ііе \Ѵеіп^агіеп ги Ъезискеп, дѵаз ііе ѲагіепЪезіігег гиг Уеггдѵеіі1ип§ Ъгіп§еп капп. Вакег гискіеп сііе гиззізскеп Апзіеііег іп ТаІѵзск ііе УкіпгеЬе зо коек, іазз ііе ТгаиЬеп коек йкег іег Егіе
каплей ипі зо ѵог іеп ип^екеіепеп Ойзіеп зіекег зіпсі. Ба іег
8скака1 ипаиШП^ ипі ѵогзіскіі§ ізі, зо котті ез зеііеп ѵог, іазз

— 305 —
тап ікп Іа&зііЪег зіекі. Біез гйЬгѣ аЬег піскіеВѵа (іаііег, казз кег
Зсііакаі еіпе аиззскііеззііск паскШске БеЪепзсуеізе Гикгі; іт Оереп■Ьеіі, ісіі ІіаЪе тісіі текгіаск сіаѵоп ііЪеггеиреп кОппеп, сіазз ѳг аиск
Та§-з йЪег гішеііеп аиз^екі; зо ІгаГ ісіі ікп 2. В. Ъеі сіег Тгйпкс
Щік аиГ сіег <Іа§к. Біез аііез Іаззі зісіі сіагаиз егкіагеп, сіазз сіег
Зскакаі каиріз&скііск зісіі іптіиеп кіскіег Ѵе^еЫіоп аиГкаІІ ипсі
тап іііп пиг капп зекеп капп, \ѵепп ег сііезе Бескину ѵегіаззі, \ѵаз
зекг зеііеп ѵогкотті. Іііп аЬег іп еіпет зоіскеп Віскіскі, ше іп сіеш
Ьеі КитЪазскі, т егЫіскеп ізі §апг иптО^Ііск, сіепп сіа капп ег іп
сіет ѵоп тіг оЪеп ЬезсІігіеЬепеп, уоп аиззеп ипзіскІЪагеп, ипіегеп
Ѵе&еіаііопз-8іоск\ѵегк зісіі ег^екеп. Іп кіезеп ипзіскІЪагеп Сгап^еп
Гйкіі зісіі сіег 8скака1 ѵОІ1і§* зісііег ѵог зеіпет еіпгі^еп Реіпк—сіет
Мепзскеп. Ап зскбпеп АЬепсІеп егкеЪеп сііе 8скака1е еіп §етеіпзатез еі&епагіщез Оекеиі. Іп сіеп 12 Пкгеп теіпез Піегзеіпз каЪе ісіі тісіі (Іауоп иЬеггеи^еп коппеп, сіазз ікг Копгегі еіп ипігирІісііез Іѵеппгеіскеп уоп §иіет \Ѵеііег ат Го1§епс1еп Та§* ізі. Ѵог
зсіііесіііепі \Ѵеііег ізі ез піетаіз ги Іібгеп. Бег 8скака1 Ъгіп^і \ѵе8'еп зеіпег ипдІаиЫісІіеп Ргесккеіі сіет На и з^еіі іі^е 1 зеііг ^гоззеп
8скакеп. 8еіпе ВгеШ'і&кеіі §екі сіагіп р;ап2 ипрекеиег лѵеіі. \Ѵакгепсі ісіі 2. В. еіпзі, ап Г сіет Оиіе беок-іара А. В. 8снеькоѵшкоуз (іт Кгеізе Агезсіі) аиГ ііег Теггаззе зазз, пеЪеп гпіг еіпе
Батре, егдгі ІТ еіп 8с1іака1 еіп Никп, сѵеіскез 2 8скгііі уоп тіг
ипіег сіег Теггаззе зісіі ЪеГапсІ.
Віе Шіке сіез Мепзскеп ГигсЫек ег аи^епзсііеіпіісіі пісііі. Еіп
8скака1 2. В. каііе зісіі іп Бепкогап ипіег сіет Наизе сіез Рбгзіегз ап^езіекеіі.
АПеіп тап тизз сіет Всііакаі аисіі еіпі§е Ѵегсііепзіе гиегкеппеп, сіепп оііпе 8скака1е лѵаге бег апіізапіікге 2изіапк еіпі&ег Ріеккеп Тгапзкаиказіепз поск Ъеі лѵеііет ипегігав'Ііскег. 8о Ъезіекі іп
кет Ріескеп Тегіег, кеш Сепігииі кез Кгеізез Бгеуапзіг, Бону.
ЕІізаЪеікроІ, сііе Ап^ечѵокпкеіі каз Уіек аиГ кет Магкіріаіг 211
зскіаскіеп ипк аііе АЪГаІІе когі 1іе§еп ги Іаззеп. Ат АЪепк егзскеіпеп зекоск ге§е1таззі§’ кіе 8скака1е ипк зйиЪегп §ешззепкаГі
тіі кет Бпгаі аиГ. Іп кег Ми^апзіерре ізі кег 8скака1 піскі гакігеіск ипк зеіп Аиіепікаіі зіпк Ъезопкегз кіе Кокгкіскіскіе.
АиГ 8еіке 140—142 Ъекпсіеі зіск еіпе ТаЪеІІе кег 8скаке1тааззе ѵот 8скака1, кіе Мааззе зіпк ап 3 Мизеитзехетріагеп репоттеп дуогкеп, уоп кепеп еіпз аиз Бепкогап, еіпз аиз Бге^ат (Кг,
ЕІізаЪеікроІ) ипк еіпз аиз 8угіеп зіаптіБ

/

8упоиу тіе:
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15. Ѵиірев аІрВегакуі 8атішш.

Сапіз ѵиірез, Мё^теіёз, Сак Ваіз. р. 1 (рагкт!).
Сапіз теіапоіиз, Каббе, 8аи^е1к. р. 5; ІЛ. Миз. Саисаз. I,
№ 50^; р. 28.
Ѵиірез Іеисориз, 8атішш, Бекегзіскі № 48, р. 55.
Ѵиірез аірііегакуі 8атішш, МіНеіІ. Каикая. Миз. II, р. 46.

Біезе Кискзагі, сііе ѵог киггет іп Ліезег ХеіізскгііІ; уоп тіг
ѣезскгіекеп луогЛеп ізі, ізі іп сіеп ШеЛегип^еп Озі-Тгапзкаиказіепз
зеііг §еѵбЬп1ісЬ, аЬег зіе §екІ піскі коек іп сііе Вег^е кіпаик Бег
ігапзкаиказізске ВіеррепГискз ізк зекг гакігеіек іп Лег
Ми^апзіерре ппсі Леп ап зіе апдгепгепсіеп Віерреп, Ла§е§'еп зеііеп іп сіе г кепкогапег НіеЛегип§, сіепп ег теіЛеі
сііе \Ѵа1Лег. АѴакгепЛ теіпег сігеі Кеізеп паск Таіузск каЬе іек
ікп кіег кеіптаі регзОпНск §езекеп. 8еіпеп Мегктаіеп паск пакегі
зіек сііезег Гискз ат теізіеп V. Іеисориз Вьутн. Біезег Меіпип§
зскіозз зіек аиск сіег уоггй&ііеке Кеппег сіег СапМае, Ргок Ноаск
іп Вгаипзск\уеі&, ап.
8упопутіе:

16. Ѵиірев ярее. ?

Сапіз ѵиірез, МЙкгйтвійз, Сак Каіз, р. 1, (рагііт!).
Ѵиірез зрес.? 8атішш, МіПеіІ. Каик. Миз. II, р. 50 и. Так.
Макегіаі:
8скаЛе1. К.іаіV)аг—Розіеп (7000'). Соіі. 8атішш.

Бег Таіузскег Вег^Гискз ииІегзскеіЛеі зіек ЬеЛеиІепЛ ѵош
Рискз (іег ШеЛегип§ аііеіп зскоп Лигск сііе Е&гЪшщ ипсі сіигск ЬеЛеиіепЛ ^гОззегеп ѴѴискз. Баз гит океп^епаппіеп Вскасіеі §ек(3гі§е
РеІІ ізѣ тіг Іеісіег ѵегіогеп §е§ап§еп. Бег бгОззе паск таг ез зШгкег аіз сіаз Лез Ігапзкаиказізскеп ВіеррепГискзез, аЬег кіеіпег аіз
Лаз Лез Вег§кискзез М^езі-Тгапзкаиказіепз (V. кигсіізіатса 8атіь
кш). Біе 8скаЛе1тааззе зіпЛ уоп тіг аиГ рр. 51—53 (іег «МШеіІ.
Каик. Миз.» ВЛ. II. §е§екеп тагЛеп.
ГАМ. НѴАЕШАЕ.
8 у попутіе:

17. Нуаепа ѵиіёгагів Безмаеезт.

Нуаепа ѵиідагіз, Мёкётеіёз, Сак Каіз., р. 1.
Нуаепа зігіаіа, Каббе, 8аи^е11і. Таіузск, р. 5.
„
„
8атішш, ІІеЪегзісМ, № 51, р. 55.
Нуаепа ѵиідагіз, 8атішш, Ліе Нуаепеп ѴогЛег-Азіепз. МіНеіІ.
Каик. Миз. ВЛ. II, р. 3. Так I.
Мёкётеіёз

ѵегзіекегіе, Лазз Нуаепеп іеЛез Лакг такгепсі Лез
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Мчпіегз іп беп Таіузсііег Вег&еп егіері дѵегбеп. Каббе за§’і, сіазз
іп (Іег ЭДебегищ* (без Бепкогапег Кгеізез?) біе Нуаепе Шш ипЪекапп-ѣ зеД сіазз аЬег бйрег зіе аиз бет 6геп2$еЪіг§е каппіеп.
Не§еп\ѵаг1і§' Із'ѣ сііе Нуаепе ^ебепГаПз іт Таіузсііег
СсеЫг^е зекг зеііеп, іп сіет Міуцапзіерре котті зіе ѵіеіІеісііі пи г 2иМ1і§' ѵог.
Ѵог киггет ІіОгіе ісіі, сіазз зіе посіі зеііг ре\ѵОІтііс1і ізі іп
бег бе^епб ѵоп ОеОк-еаі, бону. Ваки. ІТеЬег еіпе Ве^ерпип^ іпі'і
еіпег Нуаепе копире птіг пт* еіп Таіузсііег барег еггаіііеп. Еі* каппіе пісііі сіеп Иатеп сіез Тіегез, іііеіі ез екег Гиг еіпеп АУйкпѵоІГ,
ЬезсіігіеЪ аЪег зо $иі ипсі апзсііаиіісіі сіаз Тіег, сіазз ісіі кеіпеп
ХлѵеіТеІ сіагап ке&еп коппіе, сіазз ез еіпе Нуаепе дѵаг.
Біе Нуаепе зсііеиі сііе №ебегип§еп пісііі, зо 2. В. дѵигсіе уог
еіііі^еп бакгеп еіпе Нуаепе Ьеі Міп§есаиг, Кгеіз Агезсіі, егзсЫареп.
Nасіі Клббе ізі зіе шп 1869 даг пісііі зеііеп іп сіег Итретей б ѵоп
ТіЙіз ^едѵезеп. (Миз. Саис. I, р. 58).
\Уаз іііге йЬгі&еп Еипбогіе іт Каиказиз апЪеігЩі, зо ѵегдѵеізе ісіі аиГ 8еііе 15—16 сіег «Міііеіі. Каиказ. Миз. Век II».
Біе Еіп^еЪогепеп 1іе§еп еіпе аЪегріаиЪізсііе Ригсііі уог іііг ипсі
Ъезсішібщеп зіе, аііез т0§іісііе Возе 2и іип, Біе МёЬггаііІ біезег
АпзскиМщчтреп ізі пісііі зіісііііаііщ, іебосіі зіпсі ипгдѵеііёІІіаГі еіпі&е Раііе ѵоп КішіеггаиЬ ги копзіаііегеп; сііе Йасііеп ипсі піебгі§еп, іеіеііі 2и§ап^1ісііеп, Басііег егіеіеіііегп сіеп Нуаепеп сііезе БеЪегГаіІе зекг. Бпіап&зі Ъедѵіез Матзсніе25), сіазз біе §ейескіе Нуае
епе (Н. сѵосиіа Екхеев.) лѵіе аисіі еЪепзо сііе §езігеіГіе Нуаепе
(Н. Ііуаепа Б.) еіпе Ъесіеиіепсіе Апгакі део^тарііізсііег Каззеп обег Цпіегагіеп—Ьіісіеп, дѵаз аисіі ікеогеіізск ^еѵѵіззегтааззеп ги епѵагіеп дѵаг, беші §е§еп\ѵйгіщ капп кеіп сіепкепсіег 2оо1о§е зіеіі ѵогзіеііеп, сіазз сіег ішіізсііе ипсі аІѴікапізсііе Кергазепіапі еіпег ипсі
сІегзеіЬеп Агі еіпез 8йи§еііегз ісіепіізсіі ипіег еіпапсіег зеіп коппіеп.
Ез ізі ипз §иі Ьекаппі, сіазз сіег Ог&ашзпшз сіег 8аи§еііеге, дѵаіі гзсііеіпіісіі дѵеіі зіе сііе аПегуип^зіеп іп сіег Тіеггеіке зіпсі, зіеіі сіигсіі
§гоззе Ріазіісііаі аизгеіекпеі ипсі зіагкеп ипсі зсітеііеп Ѵегапбегип&еп Ъеіт АѴесіізеі без зіе ит&еѣепбеп МЩеиз ипіегдургГеп ізі
Маек бет іііт гиг ѴеіТи§ип§ зіекепбеп Маіегіаі, зіеіііе Матзсніе
7 Агіеп оезГгеШег Нуаепеп Гезі, ѵоп бепеп еіп Теіі дѵокі еііег аіз
Цпіегагіеп апгизекеп ізі.
25) Р. Матзсніе, БеЪег §ео^гаркІ8ске Роппеп бег Нуаепеп. 8іія.
Вег. ѲезеІЕсЬ. паіигіогзсЬ. Ргеипбе ги Вегііп, 1900, рр. 18—58,
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Ііігег §ео§таркі8скеп ѴегЪгеііші^ паск зіпб сііе Тгапзкаика8Іеп ат іШскзІеп ѵогкоттепбеп Агіеп: сііе зугізске Нуаепе—Нуаепа зуггаса Мат8сніе, иші сііе Нуаепе К1еіпа8Іеп8, ѵоп Незмаеезт
(Магатоіод’іе (1820) р. 215). Нуаепа ѵиідагіз §епаппІ. Матзсніе
8'іеЬ1 аиск еіпе зупоріізске ТаЪеІІе гиг ВезІітпшп§’ Пег ^езІгеШеп
Нуаепеп (і. с. р. 57 и. 58), (Іа ег аЬег ІеіПег пісііі сіеп Зскабеі
ѵоп Н. ѵиідагіз ^езекп каі, 80 капп тап зісіі пиг аиззегііскег,
пісМ кгапіо1о§’ізскег Мегктаіе, Ъеі Пег Вепиігип^ біезег ТаЪеІІе
Ьесііепеп. Еіпе аизіикгііске ВезскгеіЬип^ Пег каиказізскеп Нуаепе
ипсі еіпе АШ1бип§ ііігев Зскабеіз йпбеп зіск іп теіпег АгЬеіі: «Біе
Нуаепеп Ѵогбег-Азіепз. МіПеіІ. Каик. Миз. Всі. II, р§-. 16, МааззІаЪеІІе ипсі Так I».
РАМ. РЕП РАЕ.
18. Ті§ггі8 аерІепТгіопаІіз 8атішш.
8упопутіе:

Реііз ігдгіз, Мёіяёткіёз, Сак Ваія. р. I еі. 20; Вабве, 8йи§еік.
Таіуяск, р. 4; Іб. Веіяеп ап (1. регя.— гияя. (тгепге, р. 302;
1(1. Ми я. Саиса§. 1, р. 23, № 36,а—е, р. 23 ипсі. 53—55.
Реііз ѵігдаіа, Матзсніе, 8іІ2.-Вег. (Іеяеііяск. паіигі*. Ргеипбе
2. Вегііп, 1897, рр. 13—17.
Реііз (ІІпсіа) ігдгіз, 8АТСШШ, ІІеЪегяіскІ, № 52, р. 55.
Реііз (Тідгіз) іідггз зеріепігіопаііз 8атсшш, „Ргігосіа і ОскоІа“,
1904, НеН VII, р. 5.
Маіегіаі:
Аия^еяІорНе Ваі^е. Ьепкогап, IV. 1866. Вавве. Мия. Саисая. №36 и. 36,а
яеп. 8скйбе1. Веіаяиѵйг? Рйгяі \ѴіН^епя1еіп
„
„
№ 36,Ъ
аП.
„
?
? Вауеек
„
„
№ 36,с.

Коек гиг 2еіі Пег егзіеп ЕхребШоп Каввез 1866 паск Ьепкогап \ѵагеп сііе Ті§ег сіогі зекг гакігеіек. Иаск зеіпеп Аизза^еп
лѵигбеп ікт іт Ѵегіаиіе ѵои 7 ѴѴоскеп 6 Реііе Ггізск§еШеіег Ті§ег ап§екоіеп. Акег зскоп лѵйкгепб зеіпез гіѵеііеп АиГепІкаІІз
1879—1880, аіз ег богі 8 Мопаіе ѵепѵеіііе, коппіе ег кеіп еіпгі&ез (гізскез Реіі ег1ап§еп, ип^еаскіеі кокег Ргашіеп. Ті^ег катеп
поск ѵог, лѵагеп акег зекг зеііеп. Иаск сіеп Аизза&еп Пег бй§ег
\ѵагеп еіѵѵаз зр&іег Піе Ті§ег §апг аиз^егоііеі лѵогбеп, )еПоск іи
сіеп 90 - §ег бакгеп без ѵогі^еп бакгкипбегіз кп§еп зіе шебег ап
ЪетегкЬаг ап 2ак1 гигипектеп ипб тѵакгепб Пег 2еіі теіпег Рогзскип^еп (1897—99) тігбеп )акг1іск 2—4 8Шск егіе^і. Оеретѵаггі§ каііеп зіск Піе Ті§ег каиріз&скііск іт Вегігк РгізіЪ без Вепко-
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гапег Кгеізев аиі, игкі гтаг іп сіеп ѴШсІегп сіег ШеРегипд ипсі
сіег УогЪегде. Аи&епвсііеіпіісіі іапсіеп сііе Ті^ег (Неве ОгіНсІікеіі во
Ъедиет ипсі гиЫ§\ (іавв віе вісіі Ыег т ѵегтеіігеп Ъе&аппеп.
Іт 8оттег 1897 ваЪ. ісЬ Ъеіт Рбгвіег ѵоп РгівіЪ еіп ІеЪепсіев Ті§е^ип§ев, сіеввеп Миііег іт \\гіп1ег пісііі лѵеіг ѵоп РгівіЪ §еіоіеі тігсіе. 8раіег1ііп дѵигсіе сіег ]ип§е Ті§ег ап (Іеп 20о1о§івс1іеп
Ѳагіеп іп 8і. РеіегвЪиг§- ѵегкаиГі, дѵо ег ап Кгаіге еіщ>іп&.
Іт НегЪві 1899 ваіі тап Тідегвригеп аиГ йЪегвсІлѵеттІеп
8іе11еп (іег Міщапвіерре, дѵоЪіп сіег Ті§ег лѵаіігвсііеіпіісіі Ьеі Уегіоідипд ѵоп УНЫвсІпѵеіпеп ѵог§е(ігип§еп таг, сііе вісіі таввешѵеіве
іт КоІігісМ воісііег 8іе11еп аиіііаііеп.
АУіе ісіі тісіі (іигсііаив ііЪеггеи^і ЪаЪе, віпсі аііе ііЬгі^еп гаЫгеісііеп ІЯоіігеп ипсі Ветегкип&еп ііЬег (Іав Ѵогкоттеп ѵоп Тщегп
ап апсіегп Огіеп Тгапвкаикавіепв апГ еіпет Міввѵегвіапсіпівв Ъеё'гйпсіеі, патіісіі сіег УепѵесЪвІип^ сіев Тідегв тіі сіет Ьеорагсіеп.
ІІеЪег сііе дѵіввепвсІіаШісІіе Вегеісітип^ (Іев Таіувскег Ті^егв
тивв ісіі іоі^епсіев Ъетегкеп. Ісіі ЪевсЪгіеЪ сіеп Тщег ипвгег пйсіівіеп тіііеІавіаіівсШі Вевіігип^еп аів Геііз Ыдгіз зеріепЬгіопаМз,
оЪпе ѵоп (іег АгЪеіі Матвсніев іп сіеп «Віігип&в-Вегісіііеп сі. ОевеІІвсЬ. Каіигіогвсіі. Ргеипсіе т ВегПп 1897» посіі тав ги дѵіввеп.
Еіпе кигге, ѵог1аи%е Вевс1ігеіЪип§ &аЪ ісіі іп (іег 2еіівс1ігіГі (гиввівсіі) «Ргігосіа і ОсЪоіа» іт Іаііге 1904. Аів ісіі егіиііг, (Іавв Матвсніе всіюп (Іеп Ті&ег айв Регвіеп ЪевсШеЪеп Ііаііе (во Ііеівві ев іп
Ткоііевваптв Каіаіо&е) сІасЪіе ісіі гиегзі Нагап, (Іавв ег сІаввеІЬе
Тіег веі, лѵіе сіег ѵоп тіг ЪевсШеЪепе, аііеіп, пасМет ісіі тісіі
тіі сіег АгЪеіі сіев Вегііпег ОеіеЪгіеп Ъекаппі §етас!іі ЪаЪе, дѵеівв
|СЪ піскі, дѵіе ісіі тісіі сіаги ѵегкаііеп воіі.
ЯиаПегегві іві сііе Неітаі сіев Тщеграагев, дѵеісііев ^еігі іт
Вегііпег гооІо^івсЪеп Оагіеп ІеЪі (оііег ІеЪіе) иті Матвсніе гиг ВевсЪгеіЪип^ (Ііепіе, ипЪекаппі. Векаппі іві пиг, сіавв (ііе Ті§ег йЪег
ТіПів ігапврогііегі дѵигсіеп.
Ва ісіі сіигскаив сіеп ѵоп теіпет

ѵегеЪгіеп Ко11е§еп іп (іег

8&и§'еііегкипсІе аиГдевіеІІіеп 8аіг ѵот ЯиваттепЪап^ гдѵівсііеп (Іеп
ѵегвсЪМепеп РІивв^еЪіеіеп ипсі §ео§тар1іівс1іеп Ваввеп оЪег Шіегагіеп апегкеппе, во дѵііі ісіі Іііег пиг (ІагаиГ Ъіпдѵеівеп, сіавв
сііеве Тщег веЪг таіігвсііеіпіісіі аисЪ айв еіпег апсіегп Ве^епсі Ііегвіаттеп коппеп.
Іпсіет ісіі пип гит Vег§1еіс1і Ъег ВевсІігеіЪищ»- сіег Ті§ег айв
Нет Вегііпег гооіо&івсііеп Вагіеп тіі (Іеп Ьепкогапег Ехетріагеп
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зскгеііе, тбскіе іск Іоідепбс'8 Ъетегкеп. Бег Ѳго8зе паск зіекеп
біе Бепкогапег Ті§ег, Аѵепі.§8іѳпз біе ѵо11лѵйскзі§еп, (іеп Ъеп^аіі8СІЮТ1 дагпіскі паск.
^таск Веахеокі)26) зскчѵапкі (Іегеп тпііііеге ОгОззе гшзскеп
51/2 Ьі'з бу2 Ризз, б. 2дѵізскеп 165 ипсі 198 сепі. Тп біезеп Мааззеп Ъе\ѵе§і зіск аиск (Ііе ОгОззе бег Бепкогапег Тідег. АНеіп ипіег (Іеп Бепкогапег Тідегп кошпіеп апск, ипб баз ^агпіскі зо зеіІсп, Аѵігкііск ді^апіізске Ехетріаге ѵог. ДѴеііег ипіеп зргеске іск
ѵоп еіпет Ті§ег, лѵеіскег зіскеіііск Ъебеиіепб (Іеп §тоззіеп, ѵоп
Вьлжшш епѵакпіеп, Ті^ег йЪегігаі* ипсі іт Каиказізскеп ІМизеиш
Ъейпбеі зіск \ѵіебегит еіп 8скабе1, бег зскоп §г(3ззег аіз бег 8скабеі без ѵоп біезет Аиіог апс;е§еЪепеп Тщегз ізі,
Біе Ьап^е бег Нааге лѵескзеіі, лѵіе ііЪегкаирі Ъеі бег Мекггакі бег Тіеге ипзегез КПта, ,]е паск бег бакгезгеіі, ,)ебоск ізі зіе
піе зо киг2, ше Ъеіт Ъеп&аіізскеп Ті^ег. Іт \Ѵіпіег ізі баз Нааг
піскі кйгаег аіз Ьеіт Атигіщег.
Гегпег \ѵагеп Ъеі аііеп, ѵоп тіг резекепеп ігапзказрізскеп
ппб Бепкогапег Тщегп біе 8ігеПеп а и Г беп Зскиііегп, бег кіпіегеп
Щекепрагііе ппб Ъезопбегз бег Аиззепзеііе бег Ніпіегзскепкеі
піскі пиг піскі зскдѵагг, зопбегп зо(цаг зекг Ъіазз-Ъгаип*
Матзсніе кШе боек зіекег біезеп Бтзіапб епѵакпі Ъеі зеіпеп Ехешріагсп, ба ег еіп бегагіі§ез Кеппгеіскеп Ъеі бег Скагакіегізіік без Тщегз аиз бет ПизздеЪіеі без ОеІЪеп БІиззез (Ноапко) епѵ&кпі». Біе 8ігеііеп зіпб Ъеі ітзегп Ті&егп, дѵіе ез тіг зскеіпі,
піскі каийдег ап^еогбпеі. аіз Ъеіт Ъеп&аіізскеп.

Біе ГйгЪипд без Вскчѵапгез бег Бепкогапег Ехетріаге ізі лѵеііег ппіеп ЪезскгіеЪеп ппб зскеіпі зіск аиск ѵоп бег ВезскгеіЪип§ ■
Матзсніез хи ипіегзскеібеп, лѵеіеке ісЪ Іеібег Ъеі ікгег Кйгге піскі
&апг ѵегзіаибеп каЪе.

ІІеЪег (Ііе 8с1іабе1Гогт капп іск пиг паск беп 8скабе1п ипзгег Ті§ег игіеііеп, біе іт Каиказізскеп Мизеит зіск ЪеІіпбеп;
Іпіегеззепіеп коппеп біе ѵоп тіг ап^еійкгіеп Мааззе тіі бепеп
ѵоп Ъеп^аіізскеп Тщегзскабеіп ѵег^іеіекеп; тіг зеІЪзі зіапбеп Іеі¬
бег зоіеке піскі ги беЪоі.
8о ѵіеГ таи паск бег аиззегПскеп Апзіскі без 8скабе1з игіеі¬
іеп капп—ѵоп іг^епб еіпег еіпдебгискіеп Казе обег (ггиЪе ѵогп
іт 8скабе1 капп піскі біе Кебе зеіп. Бег Казаііеіі без 8ск&бе1з
,6) Веашюкб, Еаипа о? Іпбіа, Маттаііа, р. 59 (1888),
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§еМ оЬпе )еіе Еіпзепкип^ іп іеп 8іігпѣеі1 йЬег. ЕЬепзо ііаЬе ісЬ
пісЫз іет аЬпІісЬез Ьеі еіііет ГгізсЬ^еІОГеГеп Ті&ег іп Бепкогап
ЬетегкГ. Еп(11іс1і пшзз ісЬ гиг Іыжжк зсЬеп Вепетшп^ «Ееііз
ѵігдаіа» за^еп, сіазз ісіі зіе пиг аіз «потеп пи(іит» апзеЬп капп,
(іепп ісЬ ѵегта^ пісМ ііе Ветегкшщ сііезез АиГогз аіз ВезсМеіЬип^ апгизеЬп, (іазз сіег регзізсііе Ті§ег ат Казрі «кіе'ідѳг шкі
§гаиег» ізГ; \ѵаз посЬ гиіет пісМ гісМі§ ізГ. Мап капп утЫ за§еп, іазз ег «Ыаззег» аіз сіег Ьеп^аІізсЬе ізГ, пиг ізГ пісіііз дгаиез іп ііезег ЕагЬип& ги зеЬп.
АиГ бгипі аііез Мег іаг^еІе^Геп ііаіѣе ісЬ ез Гиг поГі& Гйг
ипзегп казрізсЬеп Ті&ег ііе ѵоп тіг §е§еЬепе Вепеппип§- Тідгіз
зеріепігіопаііз ЬеігиЬеЬаІГеп. Ба іег Ьепкогапег Ті^ег посЬ піетаіз
§епаи ЪезсЬгіеЬеп тѵогіеп ізГ, зо §еѣе ісЬ Мег Гоі&епіе ’ВезсМеіЬип& іег іт КаиказізсЬеп Мизеит ЪеГіпсіІісІіеп Ті^ег.
Вег Реіг ізГ оЪеп гіетІісЬ кигг, аЬег ипГеп аиГ іет ВаисЬ
1ап§, ѵт ег 4 ст. іп іеп \ѴеісЬеп тіззГ. ОгипіГагЬипд іег
КбгрегоЬегзеіГе, іег 8еіГеп ипі ЕхГгетіГаГеп (аиззеп) гозГ-^еІЬ;
іісМег ипі іпГепзіѵег аиГ іет ѴогіегГеіІ ипі сіет Киск&гаГ.
ѴогіегГеіІ іег Всітаиге Ъіз ги іег, іигсЬ іеп ОЬеггапі іег
Аи^еп §его§епеп, Ыпіе, оЬпе ^еіе зсЬѵтгге 2еісЬпип§. ОЬегзеіГе
Мез КорГез ізГ гаіГ киггеп, ѵоп іег МіГГеІІіпіе аиз§еЬеп(іеп, зсіпѵаггеп ЪиегзГгеіГеп ^егеісЬпеГ. АиГ іег 8сЫаГептіГГе Ьеіт Ехетріаг
№ 36,а 27) ізГ еіп іипкіег гЬотЪізсЬег Еіескеп диГ аиз§ергб#г ипі
ипГег (Іеп зсМѵаггеп 8ГгеіГеп &іеЬГ ез аисіі еіпіде гозГЬгаипе. АПе
ЗГгеіГеп лѵегіеп пасЬ ЬеМеп Епіеп Мп зсЬтаІег. Вт іаз Аи§е
Ьегит, ^гбззеге 8Ге11еп йЪег іеп Аи^еп, ОЬеііірре,, \Уап^еп, Кіпп,
КеЫе ипі ВгизГ—зіпі лѵеізз. ВеЬгосЬепе зсіпѵагге 8ГгеіГеп гіеЬеп
іигсЬ ііе \газзеп Ееііег йЪег іеп Аи§еп ипі ипГег іеп Аи^еп,
йЪег ііе \Уап§еп (ѵот НіпГетѵіпкеІ іез Аи^ез) ипі йЬег ііе КеМе.
Бег ВаскепЬагГ ізГ Ьеіт Ехетріаг № 36,а зсЬлѵасЬ, Ьеі № 36
ЬеіеиГепі зГ&гкег епГшскеІГ ипі ЬезГеМ аиз (Ъіз 6 ст.), Іап&еп
гозГгоГеп, лѵеіззеп ипі зсіічѵаггеп Наагеп. АиззепзеіГе іез ОМез
ізГ зсЬѵтгг, тіГ ртоззет, уМззет Еіескеп іп Іег МіГГе. ' Іппеп ізГ
іаз ОМ тіГ Іапдеп ^еіззіісііеп Наагеп ЬезеГгГ. БпГегзеіГе іез Наізез, ВпізГ ипі ВаисЬ тгеізз тіГ зсМѵаггеп (МегзГгеіГеп.
ѴогіегГеіІ іез Кбгрегз тіГ зсМѵасЬег 2еісЬпип&. Еіп аиз&ерга^Гегег 8ГгеіГеп гіеЬГ ѵот ОМ йЬег іеп Наіз; Ьеі Ехетріаг
”) Ез ізГ іаз^ет^е Ехетріаг, \ѵе1сЬез, аиГ еіпет ^езсЫа^епеп
ЕЪег зГеЬепі, аиз&езГорй ізГ; зіеЬе ТаГ. III, Миз.^СаЬсаз. I.
15
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№ 36,а ізі ег борреіі ипб сІипкеІЬгаип, Ъеі № 36—зск\ѵагг. Бегпег Ъейпбеп віск аиі бег ОЪегвеііе без Наівев еіпі&е векг кигге,
вскѵтгге ипб вскитггЪгаипе, (іиегвігеіГеп.
АиГ бег 8ски1іег віпб пиг еіпі^е, векг всіпѵаск аив^евргоскепе, бііппе Ъгаипііске 8ігеіГеп.
Егвѣ ѵот Ніпіеггапбе бев 8ски1іегЫаіів §екі бег егвіе 1ап§е
(іиегвігеіГеп аЪ. бег ііеГег аів біе каІЬе 8с1іи1іег геіскі, ап тѵеіскег
8йе11е ег всіюп векг бйпп ипб Ыавв шгб. АУеііегкіп івй бег ^апге
Кбгрег ^евігеіГі бигск біе ѵот Кйск§таі кегипіегаекепбеп, т беп
Епбеп кіп всіітаіег \ѵегбепбеп, С^иегвігеіГеп, біе іп бег Міііе ^еіеііі
віпб, вісіі аіво пасіі Матвсніе 1апсеііГ0гті§' уегборреіп.
Ат всіпѵаггевіеп віпб біе 8ігеіГеп аиГ бег ОЪегвеііе бег кіпіегеп КбгрегкаіГіе ипб аиГ бет Ваисііе.
Аиі1 бег кіпіегеп ШіскепкаІГіе гіекеп біе 8ігеіГеп, ѵот Кйск§таі Ъе^іппепб, пасіі ѵогп еВѵав бетвеІЬеп епііапр;, бапп аѣег лѵепбеп віе вісіі ипіег Гаві гесіііет \Уіпке1 ипб ^екеп аиГ біе 8еііеп
йЬег. Біе 8ігеіГеп §екеп ип^еГакг Ъів аиГ біе БЖіе бег 8еііе кегаЪ ипб гшвскеп ікпеп Ъе&іппеп шебег апбеге, біе вісіі всіюп Ыв
аиГ беп Ваиск егвігескеп.
Ап§еГап§еп ѵот Кіррепепбе, б. к. всіюп аиі бет Ваискіеіі,
беп Когрегвеііеп ипб бег Аиввепвеііе бег Ніпіегехігетііаіеп віпб
біе 8ігеіГеп всіюп піскі теііг всЫѵѵагг, вопбегп ев каѣеп аДе, Мег
гескі біскі Ьеіеіпапбег Пе^епбеп 8ігеіГеп, біе Ьаий§ борреіі віпб,
еіпе кеіі-говіѣгаипе ЕагЪип§’.
Уогбегвеііе бег ѴогбегехігетіШеп іві окпе 2еіскпипд, Ніпіегвеііе ба^е^еп ^евігеіГі.
Іппепвеііе бег Ніпіегехігетііаіеп іві іппеп Ыв гит ТіЪіоіагваі&еіепк ше бег Ваиск §еГагЪі; бег §апге йЪгі&е Теіі іга§і біевеІЬе ГагЪип§ лѵіе біе КОгрегоЪегвеііе.
8оЫеп бег НіпіегГйвве 8с1шіиІ2І&-§таи. 8с1і\ѵапг ѵѵеівв тіі К)
(}аегвігеіГеп ипб Кіп&еп. Ѵоп бег Зсішапгѵтггеі ѵогп гіекеп бгеі $еЬгосііепе, ипіеп вісіі піскі гиваттепвсііііеввепбе 8ігеіГеп, ѵоп бепеп
^ебег біе Еопп еіпев ЛУіпкеІв ѣевіігі, бег тіі веіпег 8рііге паск ѵогп
&егіскіеі іві ипб беввеп 8скепке1 рагаііеі беп 8ігеіГеп аиГ бет
Ніпіегіеііе бев Кбгрегв віпб. Біе Гоі^епбеп 8ігеіГеп віеПеп еіпеп
ипіеп ^евскіоввепеп Кіп§ баг. бебег 8ігеіГеп обег іебег Ніп^ Ъевіекі
айв еіпет (ргохітаі деІе^епеп) Ъгеііѳп, кеііеп §е1Ыіск-$гаиеп 8ігеіГеп, бег ѵоп Ъеібеп 8еііеп тіі всктаіеп, всктаггеп 8ігеіГеп еіп&еГавві іві. АиГ бег бізіаіеп 8склѵапгка1Гіе шгб бег кеііе Теіі бев

Шп^ез іттег еп§ег. Веіт 6-іеп Кіп^е ізі ег кеіі&гаи, Ьеіт 7-1еп
—кант ЪетегкЬаг, Ьеіт 8 ипсі 9-іеп ѵегзскшпкеі ег &апг. Вег
10-іе Кіп§ ізі 8с1юп (іаз зсіпѵагге 8скѵтпгепке.
АПе йЬгі^еп, ѵоп тіг іп Ьепкогап ^езекепеп Ті§егГе11е, \ѵагеп (Іеп ЪезскгіеЪепеп Ехетріагеп зекг акпііск. ІІеЪегкаирі лѵііі іск
Мег Ьетегкеп, казз (Ііе 8оттегГе11е гіетііск Іеискіепк, ЬІ8 гОіІіск§:е1Ь, §еГагЪі 8Іп(і; іекоск зіпсі зіе ігоіг а11е(іет Ъекеиіепк Ыаззег
аіз (Ііе §ге11еп Ъеп§а1ізскеп ТщегГеІІе. Іск тизз аііегкіп^з кагаиГ
Ішгѵѵеізеп, казз аиск (Ііе Ъеп&аіізскеп Ті^ег пісМ аііе іпіепзіѵ §еГйгМ

8іп(і. №ас!і

коттеп іп Іпкіеп Ті&ег уог, ѵге1ске посіі
зіиіпрГег аіз ипзеге ^еГагкі зіпсі ипі Ъеі сіепеп кіе 8ігеіГеп аиГ сіег
Аиззепзеііе (Іег 8сЬепке1 пісМ зскѵѵагг зіпсі. Аиск каЬеп зіе каги
еіпеп Ійпдегеп Реіг.
Вбаотоеб

Віе ЛѴіпІегГеІІе^

уоп

кепеп іск аиск

еіпі§е зак, какеп еіпе

зсктиігі^е ^еІЫісккеІІЬгаипе ЕагЪип& иші зекг ипкеиіПске 8ігеіГип&; кег РеІ2 ізі Ьеі ікпеп аиззегогкепіііск 1ап§ ипк (ііскі.
Іиі ГгЦк1іп& Ешіе Ееѣгиаг, 1899 лѵигке ііп Вегігк РгізіЬ еіп
Ті^ег ѵоп коіоззаіеп Вітепзіопеп егіе&і. 8еіп Реіі таазз ѵоп (Іег
Вскпаигепзрііге Ьіз гиг ЗсМѵѵапгѵтггеІ ип§еГакг 3 Меіег 50 ст.
Вег Наагреіг ѵгаг зекг (Ііскі ипсі 1ап&, акег $гоЬ ипсі каііе еіпе
§е\ѵіззе ипЬезііттЪаге зсктиігщ §е1Ыіск-$гаие окег Ьгйипііске ЕйгЪип& тіі каит ЬетегкЬагег кипкіег 2еіскпип§. Іск зак кеп Ті&ег
поск іш Ріеізск. Ег зскіеп тіг каит кіеіпег аіз еіп ^е^ОкпПскез,
еіпкеітізскез РГегк ги зеіп. 1.еікег кат іск ги зраі, кепп ег \ѵаг
зскоп Гйг 65 ВиЪеІ ап еіпеп ОШгіег кег Вгепг\ѵаске ѵегкаиГі ѵтгкеп, угеіскег каз Ееіі гит ВегЬеп ипк Мопііегеп паск Мозкаи окег
8і. Реіегзѣиг^ зскіскіе.
Еіпе \Уоске пасккет ѵегГоІ^іе іск 3 Та§е 1ап& еіпеп апкегп
Ті^ег, лѵеіскег паск кег Уегзіскегиіщ теіпез Ейкгегз поск ^гОззег
аіз кег ѵогкег&екепке зеіп зоіііе. Ваз лѵаг тѵокі ІІеЬегігеіЪищ?, аіІеіп зеіпе Ггізскеп Гакгіеп аиГ кет 8скпее ѵ^агеп ѵот Вигсктеззег еіпез ^гоззеп Теііегз. Ваз ГигскіЬаге ЛУеііег ипк ипкигсккгіп^Ііскез ВіскісІіі Ъетсо^еп тіск кіе УегГо1§ип§ аиГги^екеп.
ВеМе аиз^езіорГіеп Ехетріаге кез Каиказізскеп Мизеитз
зіпк пиг тіііеі^тоззе Уегігеіег ікгег Агі ипк чѵигкеп аиз кет Ьепкогапег Кгеізе 1866 ѵот ѵегзіогЪепеп Вігесіог кез Мизеитз Вг.
О. Каббе тіі&еЪгаскі 8іе ѵтгеп піскі лѵеік ѵоп Ьепкогап, ап кеп
Міпегаідиеііеп, 12 \Уегзі чѵезіііск ѵоп кег 8іакі, егІеМ. Ваз Оезскіескі ізі Іеікег піскі ап§е§еѣеп.

Іііге КОгрегтааззе зіпб Ы^епбе:

.

№ 36.

№ 36, а.

Уоп бег ЗсЬпаигепзріІге Ъіз гиг 8сЬ\ѵап2\ѵиг2е1 173 ст. 161 ст.
(Міі МеззЪапб іап^-з беп КбгрегГогтеп ^етеззеп)
Ьап&е без Зсіпѵапгез ..
ПО „
93 „
,Ь&п^е без ВаекепЪагІез ..
2
„ 12 „

АПеіп біе Меззші^еп ап аиз^езіорйеп Тіегеп зіпб пиг зекг
аппакегпб ипб §еЬеп пиг еіпе §апг аіі&етеіпе Ѵогзіеііип^ ѵоп бег
ѲгОззе без Тіегез. 8е1іг уіеі ѵегігаиепегутскепбег зіпб 8сЪйбе1теззип§еп, у^еіске ипз глѵеіГеІІоз Ьетсеізеп кбппеп, базз біе Ьепкогапег
Ті&ег ^агпісііі кіеіпег аіз біе Ъеп&аіізскеп зіпб. Біе ТоЫШще без
8с1іабе1з № 36,Ъ, еіпез Ехетріагз, баз аиз бет ОгепгЙескеп Веіазиѵбг ап бег погбшезШскеп бгепге без Ьепкогапег Кгеізез зіатті,
ізі 36 ст., б. Ь.. аізо Ъебеиіепб §т0ззег, аіз бег уоп Вьакеокб ап^е&еЪепе (1. с. р. 60) аііег^гбззіе, іііт Ъекаппі §е\ѵогбепе^ іпбізске
Ті^ег (13 2011—33,02 ст.) Біе Вазі1аііап§е без-ІеШегеп ізі 30,48
ст., біе ДосІіЪо^епЪгеіІе 22,86 ст.
Бег апбеге Ті^егзсііабеі без Каиказісііеп Мизеитз ізі оііпе
§епаие Гипбог1зап§'аЬе, ба аЪег Ьеі ипз іт Каиказиз Ті&ег пиг
іт Ьепкогапег Кгеізе ѵогкоттеп, зо ипіег1іе§1 ез кеіпет 2лѵеіГе1,
базз аисЬ біезез Ехетріаг ѵоп богі ІіегзІаттЬ
Ьеібег каі Каббе аи§епзс1іеіп1іс1і пісііѣ біе ЛУісІіІі^кеіІ еіп&езеіт, ѵѵеісііе бег Везііг уоп 8скабе1п іп еіпет Мизеит тіі зіск
Ъгіп^Ь Іп заттШскеп Ваі^еп, біе \ѵй!ігепб зеіпег 2еі1 аиі^езіеШ
лѵогбеп зіпб, зіпб біе 8скйбе1 бгіп §е1аззеп ѵтгбеп, еіпгеіпе
8скабе1 ба§е§еп Ъгаскіе ег шсііі ѵоп зеіпеп Кеізеп тіі.
Біе 8сМбе1тааззе без ^гоззеп Ті^егзскабеіз аиз Веіазиѵбг
зіпб аиГ 8еі1е 151 ипб 152 ап^еГикгЬ
19. ЬеораМив рагйив іиіііапив Уабексіе^ез.
8упопутіе:
Реііз рапікега ипб Е. рагсіиз, Каббе, 8йи^еік. Таіузск, р. 4;
Іб. Кеізеп ап б. регз.-гизз. Огепге, р. 4.
Жеііз рагсіиз іур. еі ѵаг. іиіііапа Безм. еЬ ѵаг. Іеорагйиз, Каббе.
Миз. Саисаз. I, № 37, Ъ, с, б, р. 23 еі 55—57.
Ъ'еііз {Ьеорагсіиз) рагсіиз іиіііапа, 8атішік, ЬеЪегзісМ, №53, р. 55.
Макегіаі:
зеп., аб.

2

8скабе1. Бхиііа,

Ооиѵ. Егіѵап, 1871.
8ег^еѵ. Миз. Саисаз. №37 ипб 37,а
аб., 1 диѵ.ВйІ&е. Ьепкогап? Каббе. „
„
„ „ Ь, с, б.

Бег Ьеорагб ізі ѵіеі гаЫгеіскег аіз бег Ті§ег ипб зрогабізсіі

йЪег баз $апге каиказізсііе. СгеЪіеѣ ѵегзігеиі, лѵоЪеі ег іт ЕогбчуезГеп Ъіз іпз КиЪапзсІіе ВеЪіеі ѵогбгіп&и Т е (і о с 1і іп Таіузсіі ізі
ег Ъезопбегз гаііігеісіі. \Уа1ігепб зеіпез егзіеп 7 УѵОеІіепШсІіеп
АиГепіІіаІіз іп Таіузсіі, іт баііге 1866, егіііеіі Еаббе 12 Ггізсііе
Ееііе (іез Беорагбеп.
Ьеібег Ііаі ег аисіі іп сііезет Еаііе ез пісііі Гйг пСШ& §е1іа1Геп еіпеп 8с1іа<іе1 (іез Таіузсііег Беорагбеп тіГгиЪгіп^еп ипі (Теш
Мизеит ізі кеіпег теііг пасіі Шт ги&е&ап&еп.
Уоп сіеп Гаіігіеп Вабпе’з пасіі Ьепкогап зіші іт Мизеит
§е§ептсйгй& пиг 2 аііе ипсі еіп іип&ег Беорагб іп аиз&езіорГіет 2изіапб ѵоіѣапбеп. Іт ѴеііаиГе еіпег 1ап§еп 2еіГрегіобе зіапбеп зіе
оіте 8с1шГг ба (пісііі іп 8сІігапкеп) иші бакег ІіаЪеп зіе зеііг аг&
уоп 8іаиЬ ипсі ІЬісІік §еШеп. 8іе зіпсі баііег еіп зеііг ипгиѵегіаззі§ез Маіегіаі Гиг еіпе ^епаие ВезскгеіЬип^.
Ісіі капп ап (ііезег 8Ге11е пиг сііе Ветегкип^ тасііеп, сіазз
(Ііе. Таіузсііег Беорагбеп зеііг уіеі іпіепзіѵег §еГагЪГ зіпб, аіз сііе
КиЪапзсІіеп. Біезеп Бпіегзсіііеб ІіаЪе ісіі ап ѵіеіеп Геііеп ЪеоЪасІіІеп коппеп.
• ІТш еіпеп Ве^тііГ ѵоп (іег ВгЪззе

Ггапзкаиказізсііег Беораг-

сіеп ги §еЪеп, егІаиЬе ісіі тіг, іп Егтап^іип^ еіпез 8с1ійбе1з ѵоп
Бепкогапег Ьеорагбет, аиГ 8еііе 153 еіпі&е 8с1ійбеІтааззе безіепі§еп Беорагбеп ги §еЪеп, (іег Таіузсіі ат пасіізіеп, іп БаиІГа ат
Агахез, егіе^і \ѵигбе. Ісіі тизз іебосіі Іііег сІагаиГ аиГтегкзат
тасііеп, базз ісіі пісііі зо §апг ѵоп (іег агііісііеп ІбепііШ (іег
Егіѵапег ипсі Таіузсііег Беорагбеп иЬеггеи^і Ъіп.
\Ѵіе тап аиз сіег кіеіпеп ТаЬеІІе аиГ 8еііе 153 егзекеп капп,
йЬегГгейеп (ііе ігапзкаиказізсііеп Вергйзепіапіеп сіег Агі X. рагсіиз ап ВгОззе (ііе пкіізсііеп.
Беігіеге ІіаЪеп пасіі Вьакгоеп28) Го1§епбе АЪтеззип^еп іт
МШеі: ТоІа11ап§е 6,9 2о11 (і=. 175,26 шт.), босІіЪо^епЪгеііе 5 2о11
(127 тт.) Бег а11ег§г0ззГе 8с1іМе1 аиз бег 8егіе без Вгііізіі Миззеигп оГ Каіигаі Нізіогу каі, пасіі бетзеІЬеп Аиіог, іт Вапгеп
еіпе Тоіаіійп&е ѵоп 8Д 2о11, ѵтз 205,75 тт. §1еіс1ікотті, ізі
аізо еЪепГаІІз, лѵепп аисіі пиг ит еіп \ѵепі&ез, кіеіпег аіз бег §г0зз1е, ѵоп ипз ап^еійіігіе 8с1іабе1.
28) Вьакеоев, ЛѴ, Т.—Тііе Гаипа
р. 68 (1888).

оГ ВгШзЬ

Іпбіа. Маігшіаііа,

— ЗІ6 —
Ееіів саіиз саисазісиз зпЪзрес. пота.
8упопутіе:
І'еііз саіиз і'егиз, Каббе, 8аи^е4к. Таіузск, р. 5.
Теііз саіиз, Каббе, Мив. Саисаз. I, №39, р. 6 & 23.
Маіегіаі2Э):
9 Ва1§\ Мискгаѵап, ІУ. 1867. . ..Ми8. Саисаз. №
Ваі^. Мгскеі, Сгоиѵ. Тікіз, XII. 1886. Каббе.
V
»
9 Вскабеі. „
I. 1887.
„
»
5>
(5
„ ВогДот,
1894. Ккатку.
П
»
1895. Каббе.
Я
»
V. 1896. 8. К. Н. Сггоззіигзі „
Шкоіаі Міскаііоѵіс.
Реіі. Яакаіаіу, „
1894. . .

?

9

?

39.
,а.
,с.
,б.

1.

»е-

,ь.

.е? Реііе. Ваілші, III. 1893. Каббе & КОша.
„,і,к, 1,
Реіі. Вогйот, Ѳоиѵ. Тікіз, 1897. Каббе.
. . . „
„
„
,п
9 К. и. 8сЬ. 8іап. 8іогоАеѵа]а, Тегек-веЪ., 2. V. 1897. Ьогепя.
Миз. Саисаз. „ ,о, р,
Кеіі. Тікіз, 1897. Каббе..
,,
„
„ ,д.
8скабе1. Скгаткизз, 1897. Каьшоѵзкі
,г.
Вскабеі. Вог^опі, 1898. ЛШіпег.
Ре11е.
„
„
„
•
Я ?Х? У?
кЪ.
Реіі и. 8скабе1. РзК, Киѣап-ОеЪіеІ, 1904 РБЕ8КЕ
,сс.

Юкгі <ііе УѴіІбкаіге піскі Юг Таіузск ап. Каббе
зскгеіЬі, базз ег еіп піскі зекг ^гоззез Ехетріаг аиз (Іеп УУйЫегп
(іег Шебегип^ егкіеК. Іт Каиказізсііеп Мизеит Гапб іск уоп біезет, 1866 іт Аргіі егЬеиіеіеп, Ехетріаг пиг беп Всккбеі. Хаск
еіпет зогдШіі^еп Ѵег&Іеіск тіі еіпег §тоззеп 8егіе ѵоп 8скйбе1п
бег ЛУіІбкаіге ііпб Наизкаіге, Ып іск т бег Бекеггеи^ип^ §екоттеп, базз баз ѵоп Каббе аиз Таіузск тіі^еЪгаскіе Ехетріаг піскі
бег УУіІбкаіге, зопбегп еіпег ѵегшібегіеп Наизкаіге ап&екОгі.
Бег 8скйбе1 бег Наизкаіге (Реііз ІіЪуса йошезігса Втззои)
ізі бет 8скабе1 бег "ѴУіІбкаіге (.Геііз саіиз Б.) зекг йкпііск.
Біе шскіі^зіеп Бпіегзскеібип^зтегктаіе Ьезіекеп іп Ы&епбет.
Веі Е. саіиз &екеп біе №аза1іа уіеі лѵеііег паск кіпіеп, аіз
біе аиізіещепбеп Аезіе бег Махіііагіа, Ъеі Г. I. йотезііса акег ,§екеп ит^екекгі біе Махіііагіа іѵеііег паск кіпіеп. Веі еіпі^еп ТіЙізег Наизкаігеп акег Гапб іск, базз зоіѵокі біе ^заііа лѵіе аиск
біе Махіііагіа кіпіеп аиГ еіпет Шѵеаи епбеп. БаззеІЪе зекеп \ѵіг
Мшеткіез

2Э) № 39,Ь. іп „Мизеит Саисазісит I“=Ее?гз сіотезііса;
№ 3$,т=СаіоІупх сііаиз.
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арск ат Бепкогапег Ехетріаг. Біезез Мегктаі із! аИегсЛп^з піск!
уОІ1і& 2иуег1а88% шкі Ъеі ѵіеіеп Вогаотзскеп Ехетріагеп (гіскіі§ег іт СгеЪіеі (Тег Вогяот’зскеп За^сі егіе^іеп) &екеп сііе Казаііа
пиг еіп утпі§ез утііег паск кіпіеп аІ8 (ііе Махіііагіа. Тейоск Ъеі
МЛМкаігеп аиз 8й(1гизз1апсІ (Кгеіз Бпіезіг) ипсі Беиізскіаші із!
сЛезез Кеппгеіскеп зеЬг зскагГ аиз^ерга^і. Еіп ап(1гег, гиѵегікззі§ег ипД зоГогі іп (Ііе Аи&еп Гаііепйег Бпіегзскіесі Ъезіекі Дагіп, сіазз
йег Вскасіеі сіег МТИкаіге Ъесіеиіепсі дежОІЬіег ізі, тѵ&кгепЛ йефпі^е Дег Наизкаіге еі\ѵаз ^есігйскі егзскеіпі шкі іт Віігпіеіі Газ!
^апг Йаск ізі. Біезе еЪепе Паске уоп Газ! гкотЪізскег Еогт із!
пип аиск р:иі аиз&ерга&і Ьеіт Бепкогапег Ехетріаг; ап 8скаЛе1п
(іег МТМкаіге із! аиск піск! (Ііе тіпсіезіе 8риг сіаѵоп 2и зекеп.
Еегпег зіпсі сііе 2акпе кег Наизкаіге ѵіеі зскгѵаскег
Біез із! Ъезопйегз йеиіііск ат Веізз2акп ги ЪеоЪаск!еп.
когапег Ехетріаг із! ег пиг 10,2 т.т. 1ап&, (1. к. аізо
§аг аіз Ъеі еіпег Наизкаіге тііііегег Огбззе, тѵакгепсі
(Ііезез 2акпез Ъеі еіпег ѴѴіМкаіге ріеіскег ВскаДеІ^гОззе
гег аіз 11 пип. із! иші аиск йаз пиг Ъеі АѴеіЪскеп.

епітлскеіі.
Веіт Ьепкйггег зо(Ііе Бап^е
піск! кйг¬

М^аз (іаз уоп Вьазгоз 30) ап&еГйкгІе Мегктаі апЪеігііГ!, чѵеіскез сіагіп Ъезіекі, сіазз Ъеі Г. саіиз баз Егопіаіе кіпіеп иптііІеІЪаг ап Даз Тетрогаіе ап&гепгі, Да§е§еп Ъеі /А йотеъііса сііезе
Кпоскеп сіигск (Ііе кіег гизаттепігеіГешІеп АизІаиГег сіез Рагіеіаіе
ипД. Аіізркаепоійеит ѵоп еіпапсіег ^еігеппі дѵегйеп; зо каЪе іск
сііезез Кеппгеіскеп піск! еіптаі Ъеі Деп іп теіпеп НапДеп Оежезепеп Ехетріагеп аиз БеиізскіапД ЪеоЪаскіе!, 2. В. Ъеі Дет іп
(Лезет Карііеі ап^еГйкгіеп 8!йск аиз Дет ВскитггтѵаІД 31) Веі сіеп
каиказізскеп Ехетріагеп Ъезіекі еіп йптііІеІЪагез АпеіпапДег^гепгеп уоп Егопіаіе тіі Тетрогаіе пиг Ъеі 2\ѵеі Ехетріагеп
(■№ 39,з-е5ипД ДД,9) аиз Вогхот; Ъеі аііеп апДегп Да&е^еп зіпД
Діезе Кпоскеп Дигск Даз 2изаттепігеіТеп Дег ЪеіДеп оЪеп^епаппіеп Кпоскеп §еігеппі.
Біе Ехізіепг еіпез зо §гоззеп БпіегзскіеДз іт 8скаДе1Ъаи Ъеі
Ехетріагеп оіГепЪаг еіпег-ипД ДегзеІЪеп Аг! йЪегпекте іск піск!
ги егкіагеп. Іск ш11 пиг Ъетегкеп, сіазз (ііезез аиГ кеіпе ЛѴеізе
егкіагі туегДеп- капп Дигск Кгеигип^ Дег МЛІДкаігеп тіі Наизкаігеп, (1а (ііезе Тгеппипд Дез Егопіаіе ѵот Тетрогаіе—аізо (Іаз Мегкзв) Вьазшз, Біе 8аи^еікіеге БеиізскІапДз, р. 161 (1857).
81) Біезег 8скаДе1 із! Дег еіпгі^е, Дег аиз еіпег зскбпеп Соііесііоп, лѵеіске тіг РгоГ. Моевгоз гизскіскіе, іт Тійізег 2о11ат! кеіі ЪПеЪ.
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шаі (іег НаизкаГге—&егаке ѣеі (Іеп аІІег&гОззГеп ипк Гурізскзіеп
УШккаГегп ги ЪеоЪаскГеп ізк Міг ЪІеіЫ пиг поск йкщ ги кетёгкеп, казз (Не Еогатіпа раіаііпа апіегіога ѣеі аііеп кеиізскеп зо\ѵоЬ1 ѵіе ѣеі (Іеп каиказізсііеп піскі птк зігісі, тѵі'е каз Вьазіиз
(1. с.) кезскгеікі, зопсіегп теііг акег лѵепі^ег оѵаі ипсі іп кіе Ьап§его§еп зіпсі, зо сіазз Шг Вап^епкигсктеззег гилѵеііеп Газк ит
сіаз гтсеіГаске сіеп Сіиегкигсктеззег йкегігШ.
Бег кпкскегпе Ѳаитеп епсіек ^елѵоКпІісІі кіпіеп іп 2\ѵеі кіеіпеп 8ріігеп, гшѵеііеп ѵегеіпі^еп зіе зіск аиск іп еіпе. БаззеІЬе
ізѣ аисіі Ьеі кеп Наизкаігеп сіег Еаіі.
АиГ сііезе \Уеізе каИе іск аізо сііе ЕхізГепг ѵоп Реііз саіиз
іп Таіузсіі Ъіз ,]'еМ піскі Ъешезеп. Тек зеІЪзк Гапк ипсі егіе&іе
кіег пиг Саіоіупх скаиз Ойш.
Ез капп паіигПск піскі сііе Неке сіаѵоп зеіп, сіазз Р. саіиз
іп кег Ми^апзіерре ѵогкотті ипсі ез ізі зеІЬзіѵегзіапкІіск сіазз ег
икегкаирі когі піскі уогкоттеп капп.
2ит Вскіизз каііе іск ез піскі Гиг йЬегЙйззі§ аиск сііе 8скакеітеззип^еп (Тез уоп Бг. Кабюе тіі§екгаскіеп Ехетріагз ^Іеіскгеііі§ тіі (Іеп Зскакеітеззип^еп уоп Р. саіиз аиз ѵегзскіекепеп
Ое§епкеп Тгапзкаиказіепз ипсі аиз Беиізскіапк ги деЬеп.
2и теіпеіп кгоззеп Ь,еіклѵезеп лѵаг сіаз ги теіпег УегГіі^ип#
зіекеііке Уег$1еіскзтаіегіа1 аиззегзі §егіп§. Ез Ъезіапк аиз еіпет
аііеп, зекг аиз^еЫіскепеп Ва1§ поск уоп РгоГ. Еуекзма^ч кег тіі
(іег Іакопізскеп Еііциеііе «Оегтапіа», зоше 2 Ееііеп аиз кет
еигораеізскеп Киззіапк. ЛУаз каз кгапіоіо^ізске Маіегіаі апкеГгііГі, зо луаг ез зскоп уіеі геіскег ипк §аЬ тіг кіе Мб^іісккеіі
еіпеп зог§Та1іі§еп Ѵег&іеіск тіі еіпег Ъекеиіепкеп Апгакі каиказізскег 8скаке1 апгизіеііеп. Еіпеп Ѵег&іеіск кег 3 океп^епаппіеп
Ееііе тіі кеп Ееііеп каиказізскег У^ііккаігеп ги таскеп, §е1апд
піскі; чѵе^еп кез зскіескіеп 2изіапкз кег егзіегеп. Ез Пеззеп зіск
кеіпегіеі розіііѵе Баіеп какеі ^е.Ѵіппеп.
кекоск зскоп кіе 8скаке1 кег каиказізсііеп \Уі1ккаігеп геі§іеп еіпеп зскагГеп Цпіегзскіек уоп кеп кеиіскеп кигск кіе ЪекеиГепк кііггегеп Казака. У^аз кіе ЕагЬищ* кез ігапзкаиказізскеп
Кергйзепіапіеп кег ДУіІккаіге апЪеіііТі, зо ипіегзскеікеі зіе зіск,
паск кеп уіеіеп зскбпеп АЪЫ1кипр;еп ипк §епаиеп ВезскгеіЬип§:еп
кег еигораеізскеп \Уі1ккаіге, Ьекеиіепк ѵоп Іеігіегег.
кск Ьекаиге ез зекг, казз іск кіег іп ТШіз піскі еіп Ееіі кег
^езіеигораеізскеп \Уі1ккаіге гит Уегдіеіск каке.
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Біе (тпшйГагкипд сіег каикавівскеп Ехетріагс іві деІЪдгаи
тіі теііг 0(1ег тіпйег йеиіПскет, Дипкіет Кіетепвігеііёп іапдв йет
Кискдгаі ипй векг ипйеиіііскеп, кеІІЪгаипеп ОиегвІгеіГеп. Біеве
8ігеіГеп віпсі Ъізлѵеііеп кант ЪетегкЪаг. Веі сіеп ѵоп тіг девекепеп еигораеівскеп Ехетріагеп віпсі сііеве 8ігеііеп йенIИск віскіЪап
АнГ йет ргохітаіеп Теііе йев 8с1пѵапгев віпсі нпйеиШске,
кгаипе ()иегзігеі1еп, аиі йет йівіаіеп акег вскагі аивдерг&діе
вскчѵагге Кіпде.
Оетсбкпііск ІіаЪеп йіе Реііе Актеввітдеп, ше 2. В.: ѵоп йег
8скпаи2епвріІ2е ків 2ііг Зскчѵапгшіггеі—64 ст., ІДцде йев 8ск\ѵап2в;%Т-35,5 ст. Баз дговве Ехетріаг айв 2ака1а1у (№ 39,д), йав
в іск ѵоп аііеп апйегп йнгск дапгііскев Гекіеп йег деікеп Рагке іп
йег РеШйгкипд аивгеіскпеі, каі піскі йіе ѵоп Баббе апдедекепеп
Актеввітдеп (Мнв. Саисав. I, р. 57), вопйегп Іоідепйе; ѵоп йег
8скпаіі2епврЙ2е Ъів 2ііг 8с1пѵап2лѵнг2е1—70 ст., 8склѵапгЩпде 37 ст. йск лѵ'Ш еіпе чепане Вевскгеікипд йег каикавівскеп ЛЛТіЫкаіге ПеЬег аиі' еіпе дйпвіідеге ' 2еіі ѵегіедеп, лѵепп іск текг нпй
Ьеввегев Ѵегдіеісквтаіегіаі гиг Ѵегіидипд какеп лѵегйе.
бедетѵагіід акег, іп Ніпвіскі аиі йіе оЬеп апдеіикгіеп Бпіегвскеісіипдвтегктаіе, кевопйегв іт 8скайе1каи, нпіегвскеійе іск йіе
канкавівске ЛѴіІйкайге ѵоп йег лѵевіеигораеівскеп аів кевопйеге,
деодгарківск кейіпдіе, Бпіегагі ипіег йет Катеп:
Геііз саіиз саисазісиз виквр. поѵа.
АиГ8еііе 157—159 деке іск йіе Маавве текгегег 8скайеі ѵоп
К саіиз айв йен 8атт1ітдеп йев Каикавівскеп Мивеитв діеіскгеііід пекеп Мааввеп ѵоп Г. саіиз айв йет 8ск\ѵатѵа1йе теіпег
8атт1ипд нпй йев Бепкогапег Ехетріагв ѵоп Г. ИЪі/са Аотезііса,
іѵеіскев ѵоп Баббе іііг Г. саіиз декаііеп \ѵиіч1е. Іт Ргикііпд 1905
егкіеіі іск ѵот Ггіікегеп Бігесіог Йев Хооіодівскеп Мивеитв йег
Каі ве г 1. Акайетіе йег \ѴіввепвскаЙеп іп 81. Реіегвкигд Тн. Б.
Реевке еіп аивдегеіскпеіев Реіі тіі 8скййе1 еіпег ѵоп ікт іп Рвіі
(Кикапдекіеі) девсковвепеп ѴѴіІйкаіге.

Біе Бпіегвискипд сііевев егвіеп диіеп \Ѵі1йкаіегГё11в айв йет
погйлѵёвіііскеп Каикавив йкеггеидіе тіск йаѵоп, йавв йіе АУіІйкаіге
йог! йіевеікеп Мегктаіе геіді, \ѵе1ске йіе Ігапвкаиказівске ѵоп йег
ѵезіеигораеівскеп ЛѴіІйкаІге ипіегвскеійеі. Катііск. йіе кеіікгаипеп Риегвігеііеп аиі йеп Когрегвеііеп віпй каит кетегккаг ипй
йіе ^ваііа декеп паск кіпіеп пиг еілѵав лѵеііег аів йіе 8иргатахі1Іагіа. 'Ев іві аіво йіе ѵоп тіг кевскгіекепе Бпіегагі
саіиз сап-
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іт ^апгеп Каикавив ѵегкгеііеі, воѵткі аиГ (іет ХогЛаЪкап^,
мое аиі‘ (Іет 8йЛаЬкапд Лев каикавівскеп Наирі^еЪіг^ев.
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Бег 8итрПискв іві іп Леи АУёЛЛет Лег ^іесіеіип^
ил Л сіеп Коіігсііскісііѣеп Лез ОвШекеп Тгапвкаикавіепв
векг^етеіп; екепво йЪегаІІ Іап^в (Іет Меегевиіег ипЛ (Іеп
ПиввШегп. Ег ПеЫ Ліскіев, ѵепѵасквепев Вивсклѵегк ипсі (Ііе
І\Таке уоп \Уаввег.
Бег 8шпрйискв іві сіег вскгескіісквіе РеіпЛ аііев \УіЫв, (Іав
тіі ікт гиваттеп сііеве Рогтаііоп келѵокпі; Ъевотіегв 1еі(1еп ѵоп
ікт (Ііе Равапеп, Ргапкоііпе ипсі, ѵоп (Іеп 8аи^еііегеп, сііе Навет
Бег 8итрЙискв ѵегвсктакі ев аиск піскі ат Та§е ги }а$еп; ѵгепі^віепв Ъе^е&пеіе ісіі ікт еіпі§е Маі во§аг ѵакгепЛ сіег кеіввевіеп
Та§еввіипЛеп.
Лип^е 8шпрЙискве тіі еЬеп егві ЛигскѣгескепЛеп 2акпеп капп
тап іт Маі йпЛеп.
Вів гит кеиіі^еп Та§ іві ев піскі &епи§епЛ аиі^екі&гі, ту о
іп Тгапвкаикавіеп віск (ііе УУеві&гепге веіпег ѴегЬгеііип^ ЪейпЛеі. Ап сіег Кига іѵигЛе ег ѵоп тіг поск іт Кгеіве ЕІіваЪеікроІ
ап^еігойеп ипЛ (Іеп Агахев Ъетѵокпі ег аиілѵйгів Ъів гит Ривве
Лев Агата!. Іт ИогЛеп іві ег тіг ѵот Шег Лев Каврівскеп Меегев,
айв Леп КокгЛіскіскіеп ѵоп КігЩаг (ТегекЛеІіа) Ъекаппі. Бег 8скаЛеі ѵоп № 36,т Лев Каикавівскеп Мивеитв ипіег Лег Ве2еіскпип§'
Геііз саЫз егшев вісіі аиск аів ги Ліевег Агі §екогі§.
Хшѵеііеп коттеп 8итрЙискве гіеві^ег Бітепвіопеп ѵог; еіп
воіскег \ѵигЛе аиск ѵоп тіг ат Агахев Ъеіт МагаЦап-Ровіеп,
Кгеів Бгеѵапвіг, ^евсковвеп (аЪег ІеіЛег ѵегіогеп).
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Ісіі каііе ез Гиг пОіі& Ыег еіпі&е \Уогіе апіаззііск (Іег Меіпип§ Матзсніез 32) ги аиззега, (1а88 (іег 8итрЙискз аІ8 ѵісагіігепсіег Уегігеіег ѵоп Реііз саіиз, пиг еіпе ѴагіеШ ѵоп іііт сіагзіеііі.
Бег ѵегзіогЪепе РгоГ. Кенкшо каііе зіск зсіюп сіа&е^еп аиз^езргоскеп 33) іпсіет ег Ъешез, ёазз §гоззе Ііпіегзскіесіе іт 8скаёеІЪаи еіс. 2\ѵізс1іеп Ъеісіеп Каігепагіеп ѵогііаікіеп 8ІП(і; 80 ёазз
тап зо^аг гіскіі^ёг зіе ги г\ѵеі ѵегзскіесіепеп Цпіег^аііип&еп осіег
Саііип^еп Ьегіеііеп тііззіе. Іпсіет ісіі тісіі ѵОІ% ёег Меіпипр: сіез
ѵегзіогЪепеп Оеіекгіеп апзсЫіеззе, лѵііі ісіі Ыег посіі аиГ еіпі§е шсіііще ЦпіегзскеісІип§8тегкта1е сіег 8скй(1е1 Г. саіиз ипсі
С. скаиз кітѵеізеп. Біезе Мегктаіе Ъеігекеп (ііе Гогт (іег №азаПа ипсі сіег КпоскетѵШзіе, сііе гиг ВеГезіірип^ сіег Каиіпизкеіп ёіепеп. Веі ЕеКз саіиз ѵегзсктЫегп зісіі (Не Шзаііа паск у от гиегзі
зекг зсітеіі Ъіз ги сіег Зіеііе, \ѵо ап зіе сііе Махіііагіа §гепгеп,
ёапп аЬег гіетіісіі §1еіс1ітаз8І§' ипсі аПтаЫіск ипсі гипсіеп зісіі
гит Епсіе Іііп зіитрГ аЪ.
Веі С. скаиз ѵегзсктаіегп зісіі (Ііе Казаііа паск Іііпіеп аіітакііск аиГ Шгег рапгеп Ьап&е ипсі ешіеп тіі еіпет зріігеп \Ѵіпкеі, ЪіЫеп аізо еіп іазі ге&еітаззі^ез Вгеіеск. Біе Махіііагіа ѵегигзасііеп ап сііезет Кпосііеп пиг зсіпѵаске Еіпсігііске ап зеіпеп
Вап^зеііеп. Віе Сгізіа ізі Ъеі Г. саіиз ііЬегІіаирі пиг гіетіісіі
зсіпѵаск епішскеіі ипсі уѵіг(1 §е\ѵ<3кп1іск ѵоп (Іет аиззёгзіеп Епсіе
сіез Іпіеграгіеіаіе Ъе^гепгі; пиг зеііг зеііеп егзігескі зіе зісіі аисіі
аиГ сіеп Іііпіегеп АЪзскпііі сіег 8иіига іпіеграгіеіаііз. Веі С. скаиз
ізі сііе Сгізіа ёа§е§еп ѵіеі зіагкег епішскеіі; зіе ізі кокег ипсі
егзігескі зісіі пасіі ѵогп, ^елѵоітіісіі Ъіз гиг ШШе сіег 8иі. іпіег¬
рагіеіаііз. Веі Г. саіиз &екеп (Ііе Кпоскепкйтте, сііе гиг МизкеіЪеГезіі§ип§ сііепеп, ѵот Іііпіегп Капсіе сіег РозіогЪііаІіа аЪ ипсі
гіеііеп іт Йаскет Во^еп ѵоп ѵогп паск кіпіеп ипсі іппеп, капп
акег, аиГ сіег Ьіпіе сіег 8иі. Ггопіорагіеіаііз (оёег еі\ѵаз Ггіікег) §ега(1е паск кіпіеп ипсі,, гит 8ск1изз, паск іппеп итЫерепё, ігей'еп
зіе зіск Ъеі сіег Сгізіа ат Ѵогсіеітапіі сіез 0. іпіеграгіеіаіе. Веі
О. сігаиз §екеп сііезе Кйіпте ѵот Ніпіеггапсі сіег РозіогЪііаІіа іп
зіеііет, ипге&еітаззі^ет Во§еп аЪ ипсі Шеззеп іп сіег Міііе сіег
8иі. іпіеграгіеіаііз гизаттеп, іпсіет зіе іп сііе Сгізіа иЪег^екеп.
32) Матзсше, Р. БеЪег (Ііе ^ео^гаркізске ѴегЪгеііип§' йег Каігеп ипсі ікге ѴеглѵапйвскаГі ітіег еіпапйег. 8іІ2.-Вег. ѲезеІЕсЫ паіигГ. Ргеипйе 211 Вегііп, 1895, р. 190—199.
33) ^нвша, А. БеЪег еіпеп пеиеп ЗитрЙискя (Ьупсиз скгузотсіапоііз яр. п.) аия Раіаеяііпа. ІЪійет, 1902, р. 126.
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Ев капп аіво піскі ішг піскі сііе Кесіе веіп ѵоп еіпег АгіМепііШ сіег ЛѴіІсІкаіхе шкі сіев Витрйисіівев, воікіепі \ѵіг шиввеп,
сІаЪеі аисіі посіі сііе апсіегп ѵоп ^тенкш& §е2еі§іеп овіеоіоеавсііеп
іикі аиввегп Мегктаіе іп Веігасііі гіекепсі иші аііев сііев гиваттепіавзепсі,, сііё Огирре сіег Зитрііисііве ѵоп сіеп ещепііісііеп Каігеп.
аів (іегеп Уегігеіег Г. саіиз егвсііеіпі, аів еіпе Ъевопсіеге баііііп^
осіег ІТпіег§аІіип§’ аЫгеппеп.
\Уав аЪег сіеп ІІтвіапсІ апЬеігііГі, сіавв Г. саіиз ипсі С. скаиз
вісіі еіпапсіег іп сіеп ѵегвсіііесіепеп Еасіев аЫОвеп, во іві сіав аи^епвсііеіпіісіі гісіііі^. Іт Каикавив птГавві іесіепіаіів сіав УегЪгеіПт^еЬіеі егвіегег Агі сііе Вег§лѵа1сІег, ѵгйіігеші сііе апсіеге Агі
сііе Шесіегип^еп Ъелѵоіті.
Ба веіі .Еѵеквмашв 2еііеп кеіпе Огі§іпа1ЪевсктЬип& сіег г и звівсііеп Ехетріаге сііевег Агі ехівііегі, во ііаііе ісіі ев Гиг пиігііоіі,
еіпе воісііе пасіі Віискеп сіев Капкавівсііеп Мпвешпв т &еЪеп. Бег
Наагреіг іві гескі 1ап§: ипсі еіѵгав &гоЬ. ОгипсШггЫш^ оЬеп Ііеіі
&таи1іс1і-1)гаип тіі віагкег Веітівсііип^ ѵоп всіпѵагу, Ъевопсіегв
аиГ сіет Наіве ипсі сіет Кйск^гаі.
АиГ сіег іііпіегеп КбгрегМІГіе гіеііі Іап&в сіет Кйск§таі еіп
Ъгеііег Вігеііеп Ігіп, іп сіет всіпѵагге Нааге тіі гові^еІЬеп ^ётівсііі
віпсі. Біе Нааге Ійп^в сіет Виск&гаі віпсі ап ікгег Вавів ^т&иііеііЪгаип, сіапп всіиѵагг тіі еіпет Ьгеііеп гові&еІЪеп Кіп§ ѵог сіег
всіпѵаггеп Врііге. Біе гшвскеп іітеп врагІісЬ ѵегвігеиіеп Іап&еп
Огаппепііааге віпсі іт Ваваііеіі дѵеівв, сіапп вс1ілѵтаг2 тіі еіпет
говіГагЬщеп кіеіпеп Шп& иші всіпѵаггег Зрііге.
АиІ сіеп Веііеп віпсі сііе Нааге ап сіег Вавів ІіеЦ-Ъгацп, сіапп
ІіеІІ-вігоІі^еІЬ ипсі епсііісіі всішагг тіі дѵеіввег Врііге.
БгипсПагІшп^ сіев Ѵогсіегкоріев говіЬгаип тіі Веітівсішп^
ѵоп сІипкеІЪгаип ипсі всіиѵагг. Бпіег сіеп Аи&еп віпсі сііе всіиѵаггеп
Нааге во сІісНі, сіавв віе еіп ипсіеиііісііев (гтѵеііеп аисіі аив&ергав’іев) всішаггев ЗігеіГсІіеп Ъіісіеп.
^вепгііскеп Ііеііег; §е1Ыіс1і-Ьгаип. Нткгеів сіев Маиіев, Кіпп
ипсі КеЫе віпсі лѵеівв. Еіп Еіескеп ап сіег ОІігЪавів, еіпе кіеіпе
Віеііе кіпіег сіет Окг ипсі сіеввеп Аиввепвеііе, аиввег сіег Вавів,
віпсі ІкзІІ-говіГагЬеп. Врііге сіев Оіігв аиввеп всішагг тіі еіпет кіеі¬
пеп, всіпѵаггеп Наагріпвеі. Іппепгапсі сіев Окгв Ыавврі'еІЬ, Аиввепгапсі лѵеіввіісіі. Іппеп, ат Іппепгапсі епііап^, іві сіав Оііг тіі Іап^еп ^еІЫісІі-тѵеіввеп Наагеп Ъевеігі.
Біе Ійп^віеп ѴіЬгіввеп віпсі тсеівв, аііе ііЬгі&еп всіиѵагг ипсИѵеівв.
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ЕхігешіШеп ѵоп Ыазз ЪгаітІіск-рІЪег РйгЬші§ тіі ипбеиіПскеп зскѵѵаггеп ^иег8ігеіГеп. Віезе 8кгеіГеп зіпб аизрргарег
ітсі (Іипкіег пиг аиГ сіег кіпіегеп шні ігтегеп 8еііе бег Ѵогбег^
ехІгетіШіеп ипб гіѵаг ат ЕІІѳпЬорпщІепк. 8оЫеп сіег Ѵогбегипсі НіпГегрГоГеп Ьгаішііск зсіпѵагг. . Кгаііеп дѵеізз. Вгизі ипсі Ваисіі
всішшігі^ гозІрІЬ ріагЫ. 8ск\ѵаіі2 оЬеп, іт ргохітаіеп Теіі,
Ьг&ииііск-раи, .іт бізіаіеп—рай тіі ѵепѵазскеиеп зсіпѵаггеи, ии(ІеиШсІі итреп2іеп,
ііег8іі*еНеп ткі зсіпѵареп Кіпрп; ипіеи баррп: рІШіск-Ъгаип.
Віе АЬтеззипри еіпез сіег аизрзіорГГеп Ехетріаге сіеа Каиказізскец Мизеит’з 34) (Л« 41,§ аиз Кага.іагу, боиѵ. ТНЦз) зіпб
Гоірпсіе:
Ѵоп сіег Вскпаигепзрііге Ъіз гиг 8склѵап2\ѵиг2е1 (МііМеззЪаисі Шпр беп КбгрегГогтеп)..75ст.
Каир без Всіпѵапгез тіі беп Епбкаагеп.
... 30 „
Окгкбке ѵот Аиззепгапб.. ..6 „
Ьйпр без Наагріпзеіз ап бег Окгзрііге.. . І 2,5 „

АиГ 8еііе 163-—165 рЬе іск біе Вскабеітааззе ѵоп 5 Ехетріагеп біезег АгГ аиз ѵегзсіііебепеп Оерпбеи без бзШскеп Тгапзкаиказіепз.
21. Еупх раМіпа огіепіаіів зпЬзрес. поѵа
Вупопутіе:
І'еііз Іупх сегѵагіа. Каббе, Вііирік. Таіузск, р. 5; 16. Миз. Саисаз. 1,
№ 44,а, р. 24.
І'еііз (Ьупсігиз) Іупх сегѵагіа, $атішш, ІІекегзіекі № 68, р. 56.
Маіегіаі:
Ваі^. Ьепкогап, IV. 1866. Каббе.Миз. Саисаз. № 44 ,а.
20. V. 1882.
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Мшетеійз Гіііігі беп Еискз піскі Гйг Еепкогап ап. Ыаск Каббе
іѵигбе ег шекгГаск іп бет ОгепгрЫгр егіер.
84) Віезез Ехетріаг \ѵаЫіе іск, лѵеіі
тоиГіегі лѵаг.

ез Ъеззег аіз біе апбегп
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Меіпеп ВеоЪасІііипдеп паск котті (іег Ьискз іп Та1 у 8 с 1і пісііі Ііаиіід уог иші Ъе'ѴУоЬпІ; 1і а и р 18 а с 1і 1 і с 1і сіеп
оЪегеп \Ѵа1Лдйг1,е1.
КлввЕ ЫдепЛ паппіе ісіі сіеп ІгапзкаиказізсЬеп, аізо аисіі
сіеп Таіузсііег БисЪз, Реііз Іупх сегѵагіа, йЪеггеидіе тісіі аЪег
зр&іег, Лазз егзіепз: іт Каиказиз пісііі пиг еіпе Агі оЛег Бпіегагі (Іез Бисіізез ѵогкотті, зопсіегп тіпЛезіепз 2жи, ипсі Лазз
2\ѵеііепз (Іег ІгапзкаиказізсЬе БисЪз еіпег дапг апсіегп Огирре
(ВиЪдепиз Сегѵагіа) апдеЪЪгі ипсі ег аІ8 ЪезопЛеге Бпіегагі апдезеЪеп дѵегЛеп тіі88. ВеЛаиег1ісЪег\ѵеізе ЪезіШ Лаз Мизеит пиг еіп
аиздезіорііез Ехетріаг ипсі даг кеіпеп ВсЪаЛеІ аи8 Бепкогап. А1Іеіп, зоуіеі ісЪ тісіі егіппегп капп, \ѵагѳп Ліе 3 ѵоп тіг іп Бепкогап дезеЪепеп Реііе ѵоІІзШпЛід іп (Іег РагЪипд іЛепіізсЪ тіі
сіет Мизеитзехетріаг.

Біе ВезсЪгеіЪипд Ліезез Ехетріагз деЪе ісіі аіао ЪіегтіБ
Біе ігапзкаиказізсЪеп БисЪзе яеісііпеп аісіі ЦЬегІіаирІ сіигсіі
аеііг кіеіпеп ѴУисІіз аиа. Еіп тійеідгоззег БисЪз аиз (Іет Мозкаиег боиуегпетепі (Ьупх Іупх Іуріса) зсЪеіпі пеЪеп іітеп еіп Шезе т зеіп. 2и еЪеп сііезег кіеіпеп Каззе деІюгі аисіі сіег Таіу8с1юг БисЪз. Біе Р&гЪипд Лез Бепкогапег БисЪзез ізі зеЪг ЪйЬзсЪ.
ОЪегзеііе

сіез

ѴогЛегкоріез

ізі дгйиІісЪ-Ъгаип

тіі зіагкег

Веіпіепдипд ѵоп лѵеізз. Еіп ипѵоІІзіапЛідег Шпд ит сіаз Аиде, еіп
кіеіпег Еіескеп уог (іеззеп уогсіегет АѴіпкеІ, АУапдеп, Кіпп ипсі
КеЪІе зіпЛ тѵеізз. 2\ѵізсЪеп сіеп Аидеп ЪедіппепЛ, деЪеп пасіі
Іііпіеп 4 аизеіпапЛегдеЪепЛе Б&пдзгеіЪеп уоп кіеіпеп, зсЪ\ѵаггЬгаипеп БЧесксЪеп, \ѵе1сЪе гиегзі гіетІісЪ ипгедеітйззід іп ипЛеиііісііеп Ееіііеп апдеогЛпе! зіпсі; гтсізсЪеп Леп ОЪгеп іеЛосЪ Ьедіппеп зсііоп 5 ѵоІІзШпЛід сІепШск зісЪіЪаге, аизеіпапЛегдеЪепЛе
БапдзгеіЪеп.
Ап Г сіеп АидепЪгаиеп, йЪег .іесіет Аиде, зіпсі ,)е 2 к] еіпе,
(ІипкеІЪгаипе БЧесксЪеп зісЫЬаг.
Еіпіде Лііппе (ІипкеІЪгаипе ВігеіГеп гіеЪеп йЪег сііе АУапде.
Біе аІІегепішскеІШеп ѵоп іітеп, сіег тіШеге иші оЬегзіе, (іег
ѵот Аиззеп\уіпке1 Лез Аидез аиздеЪі, ІгеіТеп гизаттеп ипЛ ЪіІЛеп
еіпеп Липкіеп БЧеск іт ОеЪіеі Лез Ргосеззиз апдиіагіз Лез БпіегкіеГегз. Бег БЧеск, ѵоп Лет Ліе ѴіЪгіззеп аиздеЪп, ізі Лигсіі 4 КеіЪеп кіеіпег ЛипкеІЪгаипег БЧесксЪеп декеппгеісЪпеБ
Біе Оіігеп аиззеп ап Лег Вазіз ЛипкеГЬгаип; ІЛпдз Лег Врііге
ипЛ Лет йиззегп КапЛе зіпЛ зіе зсіпѵагг, Ліе дапге Мійе Лег Аиз-
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зепзейе пітпй еіп §гоззег §татѵеіззег Ріеск еіп. Ап сіег Окгзрйге
ЪекпйеГ зіск еіп Іап&ег Ріпзеі зск\ѵаггег Нааге. Аиззепгапсі сіе8
Окгз лѵеізз, Іппепгапсі зГгок^еІЪ.
зсктиЫ^-чтззеп Наагеп ЪезеЫ.

Іппеп ізі сіаз

Окг шй

1ап§еп,

Бег ВаскепЪагГ ЪезГекІ аиз еіпет Оетізск ѵоп дѵеіззеп ши!
Ъгаипеп Наагеп Ъіз ги б ст. ІАп&е.
ОЪегзейе Не8 Наізез 1іе11-§е1Ъ1іск-§таи. АиГ ікг егзГгескеп
6 йипкіе Ьап^ззГгеіГеп, ѵоп сіепеп Ніе 4 тіШегеп сііе РогізеГгип^ сіег ЕаскепзГгеіГеп (іагзіеііеп. Біе Ъеісіеп тіШегеп Ъіе^еп
паск іппеп ит иші ГгеГГеп, еіпе аЪдегипсІеІе 2еіскпип§ ЪіЫетІ, шізскеп (Іеп 8скиЙегЪ1Шегп гпзаттеп; Ніе Ъеісіеп Гоі^епсіеп 81геіГеп
паск ап88еп $екеп аиГ (Не 8ски11егп йЪег иші (ііе аІІегаиззегзГеп,
зекг Ыа88еп 8ігеіГеп, сііе кіійег сіет Окге Ъе^іппеп, зепкеп 8іск
паск шйеп ипсі ЪіЫеп еіпеп С^иегзГгеіГеп йЪег сііе Кекіе кегйЪег.
8іс1і

Бег §апге йЪгі§е Теіі сіег КбгрегоЪегзейе, сііе 8ейеп ипсі (Ііе
Аиззепзейе сіег оЬегеп НаІЙеп сіег ЕхГгетШЙеп геі&еп еіпе зскбпе ке11-гозГ§е1Ъе ГагЪе тй зГагкег Веітеп§ип& ѵоп §таи. Еіпгеіпе
Нааге аиГ (іеш Ейскеп какеп еіпеп кеІІЪгаипеп ВазаИеіІ иші еіпе
гбШск&еІЪе 8рііге.
АиГ йет Кйскеп ипсі Ней 8ейеп гіекеп іп еіпі^еп Іап§'згеікеп 8екг ге§е1таззі& ап^еогсіпеіе, кіеіпе (ІипкеІЬгаипе Гіескеп
епііап^. Біе тйіеізіе Кеіке, (Ііе аиГ (Іеш Кііскрхаі зеІЪзі, ѵегІаиЙ,
ЪіЫеГ аиГ сіег кіпіегеп КОгрегкаШе еіпеп ипипГегЪгоскепеп КіетепзГгеіГеп; (Ііе Ъеісіеп Кеікеп ги зеіпеп 8ейеп Ъезіекеп аи8 Пеккеп, ГеіЬѵеізе аиск аиз киггеп 8ігеіГеп, сііе зекг еп§ апеіпапбег
§теп2еп. Біе йЪгі§-еп 8ігеіГеп 8іпсІ піскі 80 ге^еітйззщ ипсі Ъезіекеп аиз \ѵейег ѵоп еіпапбег аЪзГекепйеп Гіескеп.
Біе Аиззепзейе сіег 8скепке1 ізГ еЪепГа1І8 тй гедеіт&ззі^еп
Иескепгеікеп ЪесІескГ. Ѵогсіегехігетйаіеп 8ІП(і ЪІ8 211 (іеп Хекеп
кептіег дезргепкеЙ; НіпіегехігетіШеп—Ъіз гит ТіЪіоГагзаІ^еІепк,
чѵоЪеі аиГ (Іег ИпІегкаіЙе (Іез 8скіепЪеіпз (Ііе Гіескеп пи г аиГ сіегеп Ѵогсіегзейе зіск Ъекпсіеп.
РГоГеп ЪІизз-деІЪІіск-^таи, Кгаііеп лѵеізз.

ВгизГ, Ваиск ипсі Іппепзейе сіег ОЪегкаІЙе сіег ЕхігегпіШеп
зіп(1 чѵеізз, тй зсЕѵѵаггеп Гіескеп ^езргепкеЙ.
Біе КогрегШааззе <іез Таіузскег Ехетріагз зіпсі Го1§епс1е:
Ѵоп сіег Зскпаигепзрйге Ъіз гиг 8с1гѵѵапг\ѵиг2е1 . . 81 сіш
Ьап^е сіез 8с1шапге8 шй сіеп Епсікаагеп ..... 16 „
Ьап^е (іез Ріпзеіз ап (Іег Окгзрйге.. 2,8 „
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АѴіе аіі8 біезег Вевсііі еіЬип,ц без ТаІузсЬег БисЬзез егзісЫ,•ИсЬ,1 зіеЫ ег Ьупх рагсііпа аиз 8рапіеп зеЬг паЬе ипб терпіезепііегі беззип ^тбззіе І) ^ео§тарЬізсЬе Каззе. 8олѵеі 1 ісЬ БеІе^епЬеіІ
ЬаЬе пасіі беп ѵогЬапбепеп ВезсЬгеіЬип^еп 35) без зрапізсЬеп
Бисіізез т игіеііеп, Ьаі шізег БисЬз Газѣ біезеІЪеп АЬтеззип&еп.
Біе Мааззе без зрапізсііеп БисЬзез зіпб Гоіцепбе:
пасЬ Теммшк. 35) пасіі Вкенм 3(і).
Бйп^е без Китріез тіі Корі.84 ст.
85 ст.
Ьап^е без ВсЬлѵапгез.13 „
15

Біе БпІегзсЬіебе іп бег 2еісЬпип§' Іаззеп зісіі багаиГ гигііскГііЬгеп, базз шізег БисЬз Ыаззег ізі. Бег Ьіег ЬезсЬгіеЪепе ТаІу¬
зсЬег БисЬз ізі ііосЬ бег аПег^геИзіе; біе кіеіпеп БисЬзе аиз апбегп
Ое^епбеп Тгапзкаиказіегіз яеідеп іп іЬгег Е&гЪипд посЬ теЬг Огаи.
Регпег ізі бег дапге НаагреБ ипзгез БисЬзез тіі §гаиеп Наагеп
теІіегБ Епбіісіі зіпб біе ГІескеп ипб біе ,§ап2е бипкіе 2еісЬпип§
пісЫ геіп зсЕѵѵагг, зопбегп Ъг&ипІісЬ-зсЬлѵагг.
ѴіеІІеісЫ ехізііегеп гіосЬ іг^епб лѵебсііе апбегеп БТпіегзсЬеібип^зтегктаіе, аЪег окне Ѵег§1еісЬзтаІегіа1 капп ісЬ багйЬег
пісЫ игіеііеп.
ѴѴеіІ ісЬ кеіпеп ВсЬабеІ еіпез ТаІузсЬег БисЬзез ЬаЬе, ГйЬгё
ісЬ аііГВёііе 169 біе ВсЬабеІтааззе еіпі^ег БисЬзе аиз апбегп
Огіеп Тгапзкаиказіепз ап, біе ипялѵеііёІЬак бегзеІЬеп Агі ап&еЬОгёп.
СаіасЬ ізі еіп
ТіШз.

аііез

Еізеіпѵегк ііп Кгеізе

Вогсаіё, Ооиѵ.

IV. г/хлчгкшл.
22. РВоеа (Риза) Ііізрісіа еазріеа Омеьш.
Вупопутіе:

СаШерЫІиз ѵіШіпив? Мёхётшёз, Саі. Каіз., р. 1 еі 21.
„Шот ѵііаЫпа Б. сазріса N11,88.“, Каббе, 8аи§еіЬ. ТаІузсЬ; р. 6.
Шот сазріса. Ваток ш, Тгибу Іщр. Киззк. ОЫс. АккІітаБ гіѵоіп. і
газ!., Б У, ІЬ. 1, р. 62—65 (1893) Каббе, Миз. Саисаз. I, № 66, р. 66;
Ватішш, БеЪегзісЬБ № 60, р. 56.

Маіегіаі:
Ваі^. Бепкоган, IV. 1867. Каббе.
ВсЬабеІ. „
V. „
„
Реііе. Т)и1еп]1-оз1гоуа, 1892. Ватішік
Мёхетшёз

шеЬі ѵот казрізсЬеп

Миз. Саисаз. № 60,
„
„
„ ,а.
„
„
„ ,Ъ, с, б, е.

ВееЬипб пиг еіпе ЫзсЬе

36) ІсЬ кеппе Теммшскз ВезсЬгеіЬип^ пиг аиз бет Сііаі Ъеі:
Бваешз, Раипа Мазіобоіо^іа ІЪегіса. р. і25 (1897).
3,і) ВКЕНМ8 ТЬіегІеЪеп, Ваи^еіЬіеге I, р. 533 (1890).
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ВезскгеіЪип§- сіег аиГ Шп ап^е^аікііеп Еап^теШоке ипіі кеп Іокаі
(іатіѣ ѵегкипкепеп АЬег^ІаиЬеп.
Nас]1 Каббез Аизза^е і8ѣ ег каиГі& ат ОзіиГег (Іег Іп8еі 8агі ипк кгіп§1 зо&аг, ше тап ікт Ъегіскіеіе, кіпіег (іеп
Рі8с1і2й§еп кег іп кіе Мйпкип§ (іег Ьепкогапка еіп. Віезез котті
аиск
поск гиутііеп іт Ргйкііп^ ѵог.
Ькп§-8 кет §‘апгеп каиказізскеп Шег кез Казрі, утіскет
епііап^ тіг гп Гакгеп Ьезскіекеп утг, уоп ВегкепГ Ьіз Азіага, зак
іск каи% уот Мееге аиз&еутгГепе Зеекипкзкакауег.
Іт Ргпк1іщ>' кез какгез 1892 егГогзскіе іск кеп 8еекшікзГап&
аиі кеп Іпзеіп кез Казрізскеп Меегез, зресіеіі аиГ Киіаіу окег кеп
8ее1шпкзіпзе1п (Щиіепд-Озігоѵа), кіе піскі жеіі уоп кег НаІЬіпзеІ
Мап§уз1ак $е1е§’еп зіпк. Еіпеп Вегіскі йкег теіпе Еогзскип^згезиііаіе егзіайеіе іск іт НегЪзГе кеззеікеп какгез аиГ еіпег кег
8іІ2ип§'еп кез егзіеп «Коп^геззез Гйг Аккіітаіізаііоп уоп Тіегеп
ппк Рйапгеп іп Мозкаи»; іп кеззеп 8іІ2ип§зЬегіскГеп ізГ теіпе
Агкеіі ак§’екгискГ. Ба кіезе Аиз^аке зекг зеііеп ^е'ѵѵогкеп ІзГ ипк
ііЪегкаирі піе лѵеіке Уегкгеііип&’ ^еГипкеп каі, зо каііе іск ез Гііг
пііігііск ап кіезег 81е11е іп ^екгкп^Гег Еогт кіе аііегшскіі&зіеп
Ъіоіосцзскеп Ваіеп йкег кеп казрізскеп 8еекипк ги §екеп.
Вег 8еекипк ізГ йкег каз §апге Вескеп кез Казрізскеп Меегез ѵегЪгеііеі, уіеііеіскі пиг тіі Аизпакте кез пОгкІіскзіеп ТеіІез, іѵо каз \Уаззег зскоп ги зекг уоп кег \Уо1^а аиз&езйззі ізГ.
кекоск кеп уегзскіекепеп какгезгеііеп епізргескепк каіі ег зіск іп
ѵегзскіесіепеп ѲекіеГеп кез Казрі аиГ.
Ваз Зеекипкздѵеікскеп Ъгіп^Г кіе кищрзп гшзскеп кет 10.
ипк 25. капиаг аиГ кет Еізе гиг \Уе1Г. Вег ЬокаЦаг^оп зргіскі
ѵот «АУОІГеп» кез 8еекипкз (те ѣеіт Нипке: гиззізск «зсещ'аГ)8]а» = іѵо1Геп іт кеиізскеп).
Віе \ѴеіЪскеп заи^еп кіе кип§еп ипдеГакг 11:/2 Мопаіе, утгаиГ, паск кет Аизкгиск кег Б'ап^ег, зіе «зіск кегитігеікеп» (гиззіск: диЦа^а); к. к. ез Ъе&іппі кіе ВгипзГ.
Віе Маппскеп іа^еп кіпіег кеп \УеіЪскеп кег ипк гаиГеп зіск
ипіегеіпапкег. Віе Ве§айип§; йпкеі зіаГГ аиГ кет Еізе, Ъеіке Оезскіескіег 1іе§епк, кіе ВаискзеіГеп еіпапкег ги^екекгГ ипк гиутіІеп аиск тіі кеп Уогкегкоззеп зіск итГаззепк.
Вагаиз ^екГ аізо кегуог, казз кіе ТгаскГі^кеіГзкаиег Ъеі кет
8еекипке ип^еГакг 10 МопаГе кеіг^Г.
Ѳетѵокпііск шгк пиг еіп кшщез $екогеп, зеІГепег гуті. Віе
МиГГег заи^Г зіе Пе^епк аиГ еіпег Еіззскоііе,
16
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Біе Липшей зіікі Ъіз т еіпет АИег ѵоп 2—2г/2 Мопаіеп ѵоіізШпкір; лгазз иші \ѵегкеп «ЬеЦаскі» ^епаппі. Бег РеІ2 (к. к. сііе
Ѳгаппепкааге паШгііск) еггеісЫ, іп (ііезет Аііег ип^еГакг сііе Бап&е
ѵоп 4 ст. Иаск (ііезег 2еіі ГаШ каз ѵтіззе Нааг апз ипк ап кеззеп 84е11е егзскеіпѣ еіп пеиег, киггег Наагрек зскоп ѵоп кег
РагЪе кез епѵаскзепеп Зеекипкз, акег тік Ъіаиііскет АпЙи§. Еіп
зоіскег .щп^ег Зеекипк паск сіет НаагтѵесЪзеі Гикгѣ сііе. Вегеіскпищ* «зіѵкгі».
Зеекипке, кіе аиз іг^еіік еіпет Огипке ѵоггеііір; кіе МиіІег
ѵегіогеп каѣеп, іѵаскзеп тѵокі апГ, акег зіпсі ѵіеі кіеіпег аіз сііе
погтаі аиГ&етѵаскзепеп ипсі чѵегкеп «гатогузі» §епаппі.
Еіпеп ѵогіакгі^еп, поск піскі кіе Нааге ^ечѵескзеіГ какепсіеп,
Зеекипк пеппеп кіе ЗеекипкзГап^ег іт Егйкііп^ «геіуак», еіпеп
аііеп зекоск, кеззеп Геіі зскоп тіГ Иескеп ^езргепкеіі ізГ «резкгіак» осіег «зксктаіпу». ЬеМеге Вегеіскпип^ (ѵот ЗскаскЪгей
аЪ^еІеікек) гйкгі каѵоп кег, казз Ьеі зоіскеп Ехетріагеп кипкіе
ипсі кеііе Иескеп гіетііск ге&е1таззі§ акдѵескзеіп.
Бег Наагѵтскзеі сіег Зеекипке (паШгііск аиззег кеп іт іаиГепкеп Йакге ^еЪогепеп) §екі іт Аргіі ѵог зіск,, лѵеззтѵе&еп зіе ит
сііезе 2еіі аиГз Шег кгіескеп, ит каз аііе Нааг ат Запсіе аЪгизскеиегп. ^епп тап зіе піскі зібгі, зо ЫеіЪеп зіе 1ап§е ііе^еп
иші ЫеіЪеп Ъіз ги текгегеп Та&еп окпе Иакгип^. Іск капп каз аиГ
Сггипк еі^епег ВеоЪаскіип&еп Ъезіаіі^еп, сіепп іск Гапк кіе Мадеп ѵоп
Зеекипсіеп, сііе аиГ зо еіпет «Біе^еріаіг» §еШеі тагеп, теізіепіеііз
§ап2 іеег, пиг Ъеі еіпі^еп \ѵепі§еп Гапк іск кагіп рааг Різск^гаіеп.
Біе Біе^ерШге сіег Зеекипке (162 Ъіз с а) ѵтгкеп ѵоп Йакг ги Йакг
кіеіпег, ѵтіі еЪеп §егаке аиГ ікпеп сіег 8еекипкзГап§ зіаіійпкеі.
Ийкег, ше зіск кеззеп поск
ІеЪепсіе Еап^ег егіппегп,
іа&егіеп зіск сііе Зеекипке ап ѵіеіеп, Гиг зіе зекг Ъециетеп, Зіеііеп іап&з кеп Шега кез пбгкііскеп Меегезіеііез; 2. В. йЪегаіі ап
кеп БГегп кег НаіЪіпзеі Мап^узіак ипк аиГ аііеп Іпзеіп.
ЙеШ акег каГ кіе 2акі кег Іле^еріаіге зекг аЪ^епоттеп ипк
аиГ кег Іпзеі^гирре Киіаіу 2. В. §аЪ ез 1892 ѵШкгепк теіпез
АиГепікаііз когГ, пиг поск Іле&еріаіге аиГ кеп Іпзеіп «8ѵ]аі6і» ипк
«Рок^бгпу»; , ка§е§еп каГГеп кіе Іпзеіп «Могзкбу» ипк «Киіаіу»
зскоп кеіпе текг.
ЕЪепзо каЪеп зіе зскоп ѵіеіе апкеге Іпзеіп ѵегіаззеп.
2ит Біе^еріаіг дѵаЫеп кіе Зеекипке зіск еіпе §апг ѵе^еіаГіопзіозе

Зіеііе, ѵогги^зѵеізе

еіпе

ЗапкЪапк, аііеіп

зіе Ъетйкеп
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вісіі зіе 80 2іі іѵакіеп, (іазз аисіі сііе зіагкзіе Вгапсіип^ 8іе піскі
еггеіскеп капп.
Еіп Теіі (іег 8еекип<іе, тѵакгзскеіпііск (Ие ійп&егеп Тіеге,
Не^к піскі 80 ипЪеіѵе&ііск, ше сііе Мекггак], зоп(іегп зскштті
ипсі іиттеіі зісіі іт АУаззег іт Ап§'е8іскі сіез Ба^егріаігез Ііегит.
Біе ѵоп сіеп Рап&егп зскеи^етаскіеп 8еекипке зскшттеп аисіі
1ап§е ит сіеп іпз Аи§е §еГаззіеп Ъа§егріаі2 кегит, Ъеѵог зіе зісіі
епізскііеззеп апз Шег 211 §екп. Бакег пакет зіск <ііе Гап^ег,
пасксіет зіе зіск ѵоп сіег Апгакі ип(і Бег Ѵегіеііищ; сіег 8еекиш1е
аиГ ііет Біе^еріаіг йЪеггеи^і Ііаѣеп, аиззегзі ѵогзіскіі^ (Лезет
Ріаіг, ѵѵоЬеі зіе зіск кгіескепсі §е§еп (іеп ЛѴіпБ ѵогіѵагіз Ьеіѵе§еп.
Аиск сііезез пиг аиГ ^гоззе ЕпіГегаип^, ит ѵоп сіогі аиз (іеп Біе§еріаіг тіііеіз Віпосіе Ъеокаскіеп га коппеп.
Бег Ѳегискззіпп (іег 8ее1шп(1е ізі патііск зо зскагГ, (іазз зеіЬзі
сііе Рап^ег аиГ сіеп 8скііГеп, іѵеіске Ьеі (іег Іпзеі тіі сіет Біе^еріаіг зіск кейшіеп, ез Гиг поіі§ каііеп аиГ сііе апсіеге 8еііе (іег Іп¬
зеі кегикегги^екп, лѵепп Лег ЛѴіпБ ѵоп ікпеп гит Біе&еріаіг ѵѵекк.
АПеіп іск капп піскі §1аиЪеп, сіазз аиск сііе апсіегп 8іппе іп
сІетзеІЬеп Сггасіе ѵоіікоттеп зіпБ, те зоіскез сііе кіезі^еп 8еекипсІ8Гап^ег теіпеп.
Баз «8скіа§еп» (іег 8еекипс1е, (і. к. ікге Тбіип§ Лигск Кпйрреі ип(1 Вооізкакеп37), §екі паскіз ѵог зіск ип<і гитг іп Лег \Уеізе,
сіазз сііе Рап^ег, сііе тіі §г088іт0§1іскзіег Ѵогзіскі кегапкгіескеп,
сііе аиГ сіет Бап(іе Ііе&епЛеп 8еекипс1е ги итзіеііеп ипсі ѵог аііет
ѵот Мееге акгизскпеіЛеп зискеп.
\Уепп еіпе 8еекип(І8скааг аиГ Біезе \Уеізе итгіп^еіі ізі, Ъе§'іппі каз Тбіеп. Біе 8скаЛеікпоскеп Без 8еекипЛз зіпБ зекг Липп
ипсі гагі, зо сіазз зо&аг еіп зсклѵаскег 8ск1а& аиГ (іеп КорГ ікп іоіеі.
Ат 23. Аргіі кгоск іск тіі гіѵеі 8еекипЛзГап^егп іп еіпег
Липкіеп,, зіигтізскеп Каскі тіііеп іп еіпе ип^екеиге 8еекипЛзкеегЛе,
іѵеіске зіск зекг Біскі ^еіа^егі каііе. Біе 8еекишіе кеиііеп тіі
егкокепет КорГ ипсі зігескіеп сіеп Наіз паск аііеп Кіскіип^еп аиз,
ІеЛоск кеіпег зскіи^ Аіагт зоіап^е іск тіск піскі Ъетѵе^іе, зо^аг
37) Іск лѵііі кіег тіск піскі Лез пакегеп йЬег (іеп 8еекипЛзГап^
ѵегкгеііеп, зопЛегп егѵѵакпе пиг Лаз, лѵаз гит ѴегзіапЛпізз Лег Ыег
^езскіІЛегіеп Веокаскіип^еп поілѵепЛі^ ізі. ЛѴег зіск Гйг (іеп 8еекипЛзГап^ іпіегеззіегеп зоіііе, сіеп ѵег\ѵеізе іск аиГ теіпеп океп^епаппіеп
Вегіскі іп (іеп Агкеііеп сіег АккІітаіізаііопз^езеІІзскаГі ип(і ги теіпег 8скі1Легип^ (іез Рап^ез: „АиГ Лет 8еекипЛзГап^“ іп (іег ХеіізскгіГі
„РгігоЛа і Оскоіа“ 1892, ипіег „К. 8Л

т

—

іецепі^е, ап іеззеп 8еііе ісЬ 1а^, еіпі^е Ъегйіігѣеп тіск зо§аг тіѣ
ііігеп 8скпаіі2еп. Ісіі капп піскі за^еп, уаз іаз Ъеіеиіеі. Місіі
піскі шііегп коппіеп 8іе .піскі, зеІЪзѣ Ъеі §апг зскуаскет Оегиекзуегтб^еп; ЫеіЪі аізо пиг апгипектеп, (іа88 8іе зекг іитт 8іпсІ
ип(і піскі паск ѲеЪйкг ііе Веіеиішщ ііезез Оегискз, іаги посіі
іп іег Міііе (Іег Неегіе, ги зскаігеп ѵегзіапіеп.
\Уепп тап (іеп 8еекипі аиі* 2еіскпип§еп осіег іп іеп еп§еп
Ваитіісккеііеп (іег Мепа^егіеп ипй гооіо^ізскеп 6 агіеп зіекі, 80
капп тап §агпіскі ^ІаиЬеп, уаз (ііезе апзскеіпепі зо ипЪекоІГепеп
Тіеге іиг §еуапііе ипсі зіагке Веуе§ип&еп аизійкгеп кбппеп, уіе
ісіі зіе ап ікпеп іп Бгеікеіі ЪеоЪаскіеп коппіе.
Іск уііі зскоп ^агпіскі уоп Шгег аиззегогіепіНскеп 8скуіттГакіркеіі зргескеп, (ііе тіі (іег сіег Різске уеііеііегі, ипсі уоп ікгет
Ѵегтб^еп, 1ап§е ипіег \Ѵаззег ги ѵетѵеііеп. Аисіі аиі іет Бапіе
Ъеуе§і зісіі іег 8еекипі зекг зскпеП ипсі капп коек зргіп^еп.
Айз іет \Уаззег зекпеііі зіек іег 8еекипі тіі еіпет 8аіг аиі'
іеп іеискіеп Шегзігеііеп. Аіз уакгепі іез 8ск1а§епз еіпег іег Гйпрег
ііе 8еекипіе еіуаз егзскгескіе, зо іазз зіе паск теіпег 8еііе кіи
зіек Ййскіеіеп, зргап^еп еіпі^е уоп ікпеп йЪег тіек кіпуёд, уакгепі іск еіуаз УОгпйкег^еЪеи^і кпіеіе. Іск тизз іаги Ъетегкеп,
іазз іск Ъеіёиіепі ^гбззег аіз тіііеі Ъіп. Веіт 8ргип§ кгйттіеп
зіе зіек зіагк ипі егіппегіеп зекг ап еіпе зргіп§епіе Вогеііе.
Біе 8іітте іез 8еекипіз ізі кіа&епі, ^еіекпі ипі еіуаз Ъеііепі.
Цпіегзискип§еп йЪег ііе Какгип^ іез 8еекипіз уіітеіе іск
теіпе Ъезопіеге Аиітегкзаткеіі іп АпЬеігаскі іег §гоззеп 'ѴѴІскіі^кеіі, уеіеке ііе Аиікеііипд іег Ега§;е каі, оЬ іег 8еекипі аіз
ипЪеііп&і зекаіііекез Тіег аиігиіаззеп ізі ипі аіз зоіскёг іег ѵоіІі^еп Аизгоііип^ ги ипіеіііе&еп каі.
0ап2 ііезе Рга&е Іозеп кбппеп паійгііск пиг ге^еіткззіре
Веокаскіип&еп, ііе іаз &апге Йакг кіпіигск ^еійкгі уегіеп тйззеп. Баз, уаз іск іт Ьаиіе теіпег Бпіегзискип^еп іез ЗеекипізГап§'е8 зак, іеиіеіе піекі ігаиі кіп, іазз іег 8еекипі зекаіііек ізі.
Біе ЬіеЪПп^зпакгип^ іез 8еекипіз зіпі уегзскіеіепе кіеіпе Різске,
уіе Аікегіпа сазріса, Ьезопіегз аЬег Ѵегігеіег іег Ѳаііип^ ОоЫиз,
ѵоп іег еіпе Меп^е Агіеп іп ип§екеигег Іпііѵііиепгакі іаз Казрізске Меег Ъеубікегп. Міі Іеігіегеп Гізскеп Ггіззі зіек іег 8еекипі
зо^аг зо Ѵ0І1, іазз ег кгеріегі; зо §аЪеп тіг ііе Гап^ег ап, іазз
зіе гиуеііеп іп іег Вискі «Мегіѵу Киііик» Каіаѵег уоп 8еекипіеп
Гапіеп, іегеп ^апгег Ѵегіаштр'зкапаі ѵбПір' уоІІрерігорГі уаг тіі
Іпііѵііиеп уоп ОоЫиз-Агіеп.

ззі
Бег Зеёішпсі Ігіззі каийр; (Зіе іт Кеіге §е1ап§епеп Різсііе, ѵегдѵіскеіі зісіі аѣег аиск сіаійг піскі зеііеп іп йеп Кеігеп иікі котяіі
аиі сііезе ЛѴеізе пт.
Асірепзегійеп гйкгі ег піскі ап, лѵеіі, ше сііе Еізскег ѵегзіскегп, ег зіск ѵог ёегеп Кпоскепрійііскеп Ійгскіеі. Іт ЕізскЪекаВ
іег еіпег Еізскегеі іп Азігаскап ѵегі%іе еіп Рагскеи йог! ІеЬепёег
8еекипсіе еіпе Штеп^е уоп Ьеисізсиз гиіііиз, гіікгіеіі ЗіегЦасІе сіа§е§еп піскі ап.
Біе АизЪеиіип^ сіег §езсЫа§епеп Зеекипёе шгсі Ыз]еМ посіі
іп ^апг ргітіііѵег Л^еізе ѵог^епоттеп: §егайе зо ше сіатаіз, аіз
тап посіі Зееішпсіе ги ѵіеіеп 2екпіаизепсіеп еііер'іе. БеЪег сііе
Мещре (Іег Зееішпсіе капп тап зісіі еіпеп Ве^гііТ таскеп, тѵепп
тап зісіі уог Аи^еп каіі, сіазз 1892, іп еіпег Nас111, ѵткгепсі ёез
егзіеп Еап^ез аиі сіег Роё^огпу-Іпзеі 5000 Зееішпсіе егіе&і чѵипіеп;
тап 1ГШ88 сіакеі Ьегйскзіскіі^еп, сіазз ез Ійг {реіѵбкпііск пиг р'еПпрй еіп Ѵіегіеі аііег аиі сіеп Ьіе^еріаігеп ѵогкапсіепеп Зееішпсіе
ги зскіа^еп, сіеп иЪгі^еп р'еііпр'і ез зісіі 211 Йііскіеп.
\Ѵокіп сііе Зеекипёе аиз сіет ІМогсііеіІ сіез Казрі іт Зоттег
§екп, ізі Ъіз )еЫ піскі зісііег Іезі^езіеііі, ез ехізііегі іесіоск сііе
Апзіскі, йазз зіе іп ёеп зйсііісііеп, Ііеіегеп ипсі сіагит каііегеп Меегезіеіі іѵапсіегп.
УГепі^зіепз коппіе ісіі ги Ве&іпп сіез Зоттегз текгіаск ЪеоЪаскіеп, ѵткгепсі ісіі тісіі іп сіег Вгеііе сіег Арзскегоп-НаІЬіпзеІ
аиі сіет Мееге Ъеіапсі, сіазз 2іір'е ѵоп Зееііипсіеп іп зйсііісііег Кіскіипр' зісіі Ъеѵтр'іеп.

V. ЯОдШТІА.
Ваббе ріеѣі іп зеіпет Ѵеггеіскпізз Іоір'епёе
Мареііегеп аиз Таіузск ипсі сіег Мирппзіерре:
Всіигиз зр.? (паск (тМЕЬШ).
Муохиз дііз Ь.
Муохиз сігуаз Зснеев.
Миз йеситапиз Раьь.
Миз гаііиз Ь.
Миз тизсиіиз Ъ.
Миз зуіѵаіісиз Ь.
Миз тіпиіиз Раьь.

15 Агіеп

ѵоп

Агѵісоіа атрЫЫиз Ь.
Агѵісоіа зосіаііз Раьь.
Агѵісоіа агѵаііз Раьь.
Оіриз зр.? (лѵакгзскеіпііскТ>.уасиіиз).
Нузігіх сгізіаіа Ь.
І,ери8 іітЫиз Ъ.
Ьериз сипісиіиз Ь.

Ѵоп сііезеп 15 Агіеп ізі ёіе Моріісккеіі (Іег Ехізіепг сіез
ЕісккОгпскепз іп Таіузск гескі хѵаіігзсііеіпіісіі, аЪег посЬ сіигск
пісіііз ѣеѵѵіезеп.
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Екепзо §іекі ез §аг кеігіёп Вешіз Шг сііе Ашѵезепкеіі (іег
^Уаз'зеггаііе (Агѵісоіа атркіЫиз Б.) іп ппзгеш Сгекіеіе, еЪепзо (іег
зскчѵаггеп Наизгаііе (Миз гаііиз Б.) Бекег (Ие егзіе за§і Каббе,
сіазз зіе іп (іег 8іасІі (сі. 1і. Бепкогап) шпі ап сіеп Могізу ІеЪі. Ісіі
каке аѣег пісіііз ѵоп Шг §екогі ипсі чѵепп зіе лѵігкіісіі ап сіеп Мог¬
ізу ІеЪіе, зо каііе ісіі сѵакгзскеіпііск Зрпгеп ііігег Ашѵезепкеіі епікескі, сіа ісіі тіі ііігег БеЪепзшізе §иі ѵегігаиі Ъіп. Біе зскѵѵагге
Наизгаііе пакт Каббе іп зеіп Уеггеіскпізз аиГ, лѵеіі зіе еіпегзеііз
іп Кезскі, апйгегзеііз іп ТШіз р'еШпкеп тѵигке. Рйг ипзеге Ве^гШё
Ъелѵеізі сііез поск піскіз; зо коппіе зіе аѵоііі іп Кезскі еіп^езскіеррі тоіМеп зеіп, іп Бепкогап сіа^е&еп піскі. Ез §іекі кеіпегіеі
іаізаскііске Ведѵеізе Шг каз Уогкапсіепзеіп кег зсктѵаггеп Наиз¬
гаііе, піскі пиг іп Бепкогап, зопсіегп йкегкаирі іт озіііскеп Тгапзкаиказіеп ипсі какег зскііеззеп шг Ніезе Агі аиз ипзегет Уеггеіскпіззе аиз. Ез шігсіе аііет шсіегзргескеп, ѵтаз шг іікег (Не УегЬгеііип^ сііезег Тіеге шззеп, тѵепп шг іп Таіузск сііе ѵоп Каббе
апр’е^екепеп Миз шіпиіиз ипсі Агѵісоіа агѵаііз кшіеп зоіііеп. Миз
тіпиіиз 2. В. ізі піг^епкз іп Тгапзкаиказіеп ^еіипкеп шгкеп. Баз
ѵоп Каббе аиз «Апіііпо» ап^еШкгіе 8ійск епѵіез зіск Ъеі (іег Кеѵізіоп аіз іип^ез, ѵтіззЪаискі^ез Ехетріаг ѵоп Миз тизсиіиз Б.
Агѵісоіа агѵаііз котті іп Тгапзкаиказіеп піг^епсіз іп сіег Шекегип& ѵог ип(і зіе кп(іеі зіск аиск піскі іп сіег ѵоп Каббе ап§е&екепеп Огііісккеіі: «Іп сіеп ап беігеіке геіскеп ЕЬепеп, 8МгапсІ
сіег Ми&ап». Біезе Реісітаиз шгсі іп сіеп ігапзкаиказізскеп Шекегип^еп йЪегаіі ѵоп Агѵісоіа зосіаііз егзеігі.
Веі Каббе ізі ез ^егасіе ит§екекгі. Іпкет ег Агѵісоіа тузіасіпиз бе-Еіыррі тіі А. зосіаііз Раььаз ісіепііксіегі—шьз, ше ѵѵіг
зекеп шгсіеп, §агпіскі гіскіі^ ізі—-кекаиріеі ег, сіазз Мшйтеіез зіе
іп сіеп Вег^еп ^еГипкеп каііе. Багіп каі Мшйткіез пип ипгшііеікаіі зіск ^еіаизскі. Агѵісоіа зосіаііз &екі піг^епсіз кОкег аіз 3000' ипсі
шгк йЬег сііезе Нбке кіпаиз ѵоп Агѵісоіа агѵаііз егзеігі. Іт ТаІузск^еЪіг^е акег ІеЪі еіпе Ъезопкеге, ѵоп Ъеікеп ѵегзскіекепе Агі.
Віриз ^асиіиз Раьь. (Аіасіада заііепз) котті еЪепГаііз піскі
іп Тгапзкаиказіеп ѵог; іп ипзгет ОеЪіеіе ІеЪеп ап 8іеііе сііезег Агі
гші апсіеге Агіеп, Ніе тіі егзіегег ѵтпі§ ^етеіпзатез какеп. Каббе’з Ап^аЪе, сіазз Ьеі Веіазиѵаг Ріегсіезргіп^ег «ѵоп кег ОгОззе
(іез Віриз уасиіиз» ѵогкоттеп, ізі кигскаиз піскі гіскіір;. Вогі
ІеЪі Аіасіада ёіаіег саисазіса, сіег ^е^епйЪег В. уасиіиз текг ше
корреіі зо §гоз8 ізі. Таіузск Ьешкпі Гегпег Нузігіх Ыгзиіігозіѵіз
Вкаипт, ок^іеіск Каббе сііе Кіскіщкеіі зеіпег Везііпшіип^ поск
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ипіегзігеіскі ипТ за$1, Тазз «зіе іурізск зіпсі ипсі піскіз тіі Нузігіх
Ыгзиіігозігіз §ешеіп ІіаЪеп». Бпіег (іегп Еатеп Ьериз іітісігіз Б.
ізі ипз (іег тѵѳіззе Назе, ипсі піскі Тег УеіТказе кекаппі, ше
Еаббе Тепкі. Баззеп тг (Ііезе «-зупопутізске Уеіпкеіі» ѣеізеііе,
\ѵеіске егзі пасМет аиі^екеііі лѵигТе ипсі Ъе§пй&еп тг ипз тіі
(іег Таізаске, сіазз іп ипзегет СгеЪіеіе сіег §етеіпе УеіТказе піскі
ѵогкотті ипсі ап зеіпег 8іе11е гчѵеі апсіеге Агіеп Мег ІеЬеп.
ЕпТПск капп іп еіпет Уеггеіскпізз шіТ ІекепТег Тіеге сііе
Ееппип^ сіез Капіпскепз (Гериз сипісиіиз Б.) пиг котізсіі шгкеп.
Баги котті поск, (іазз (ііе аиі (іег Ігізеі 8агі аиз^езеігіеп Капіпскеп іп (іег Ѳе^ептагі зскоп ѵегзскѵтпТеп зіпсі.
Аиі сііезе \Уеізе тйззеп аиз Еаббез Уеггеіскпізз уоп 15 Аг¬
іеп 8 ^езігіскеп шзгТеп, аіз піскі іп ипзгег Ое^епТ уогкоттепсі.
Уоп (іеп йЬгі^еЪПеѣепеп зіпТ 3 Агіеп: 2 Агіеп Муохиз ипсі
Миз зуіѵаіісиз, ипгѵтііеікаіі сіигсіі Ъезошіеге §ео§гаркізске Уогтеп уегігеіеп. Ба^е^еп ізі ез ипз, аиі ОтипТ (іез ги ипзгег Уегій§ип^ зіекепТеп Маіегіаіз, §е1ип$ѳп гит оЬеп§епаппіеп Уеггеіскпізз
(гизаттеп тіі (іеп Коггекіигеп сіег Ігйкегеп Везііттип^еп) поск
11 Агіеп, (ііе кіег зіскег ѵогкоттеп, кіпгигиій^еп.
ГАМ. 8СІІЖШАЕ.
8сіигив §р.?
8упопутіе:
/Зсіигиз зр.? Еаббе, 8аи^еі1і. Таіузск. р. 7.
Зсіигиз апотаіиз, Еаббе, Миз. Саисаз., р. 64 иші 98.
Мшетшез ііікгі сіаз ЕісккОгпскеп ійг Таіузск піскі ап. Веі
Еаббе йпсіеп шг іп сіеп тлуеі оЪепсіііегіеп \Уегкеп еіпеп зопТегЪагеп ШТегзргиск.
Ігп егзіегеп (Уаипа и. Уіога (і. ЗиТтуезі-Сазрі^екіеіез р. 7)
зргіскі ег (іаѵоп, (іазз ег, уоп (іет У ипсі (іез Еісккогпскепз іп Ѳііап кигск Бмебш ,іип. ипіеггіскіеі, каи% сііе Еіп^екогепеп ѵоп Та¬
іузск (іагаиікіп Ъеіга&іе ипсі сіазз ІеМеге піскіз ѵоп (Иезет Тіеге
шіззіеп. \Уеііегкіп кетегкі ег, сіазз іаііз аиск (Таз Тіегскеп кіег
йкегкаирі уогкоттеп зоіііе, зо Тоск пиг зеііеп.
Іт гтуеііеп \Уегке (Миз. Саисаз. р. 98) за&і ег тѵОгіІіск:
«\УакгепТ Тег \УапТегип§ гит 2иапі^аи (Таіузск) ІеЪіе Тіезе
Агі (?) екепіаііз іп геіпет ВискеплѵаІТе, сііе Ваискзеііе лѵаг іазі
іискзгоік 38)». Ба пип гшзскеп Тег Негаиз^аЬе Тез егзіепАУегкез
38) Бакег ізі Таз Ѵогкоттеп Тез Еісккогпскепз іп Таіузск г\ѵеііеікаіі ипТ іск ііікге ез окпе Ешшпег ап.
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(1886), іп (іеш Каббе кіаг кегаивва^і, бавв ег пиг аппітті, бавв
бав Еісккбгпскеп іп Таіувск уогкотті ип(1 бавв сііе Еіпчѵокпег ев ^агпіскі кеппеп, ип(1 бет гіуеііеп (1899), дѵо ег
баѵоп вргіскі, бавв ег бав Еісккогпскеп іп 2иѵапі вак
ипб во^аг біе Еагѣе бег Ваисквеііе ЪевскгеіЪі, ипвег Еогвскег іп 2иѵапі піскі утг, во пекте іск ев піскі аиі тіск, т
ва§’еп, итв біевег УШегвргиск Ъебеиіеі.
Іск веІЪві каке бав Еісккбгпскеп піскі §евекп ипб каке аиск
пісків уоп ікт §екогі. Каскіга^еп коппеп ги ІггШтегп Ійкгеп,
ба біе Еіп^екогпеп Еісккбгпскеп ипб 8іекепвск1а1ег ѵепѵесквеіп.
ГАМ. ІѴІУОХІОАЕ.

23. Муохиз §г1і8 сазрісиз 8атішш.
8 у.п опушке.
Муохиз дііз, Каббе, 8аи^еік. Таіузск., р. 7.
„
„ , 8атішш, ІІекегзіскі № 65, р. 57.
Муохиз дііз сазрісиз 8атішш, Міііеіі. Каиказ. Миз. Вб. II, р. 54.

Каск Каббе аиі бег Шебегип^ бев Вепкогапег Кгеівев
ипб іт \Уа1б§екіеі §е\Убкп1іск.

Іск веікві вак Ехетріаге біевев Тіегв, коппіе акег біе тіг
ѵегвргоскепеп піскі егкаііеп; екепво віпб іт Каикавівскеп Мивеит
кеіпе уоп Каббе §еватте1іеп 8ійске уогкапбепе.
бебоск аиі Огипб бег ^ео^гарківскеп Ѵегкгеііип^ біевег Агі
^Іаике іск, бавв бег Таіувскег 8іекепвск1а1ег т теіпег ипіап^ві
Ьевскгіекепеп Віпіегагі Муохиз дііз сазрісиз §екбгі.
Цекег бав Уогкоттеп біевев Ка^егв іп беп Ѳагіеп 1ап§в бег
Кига кевііге іск кеіпе Ап^акеп.
24. Муохиз пііеКиіа рісіиз Вбакеокб?
8у попутіе:
Муохиз сігуаз, Каббе, 8аи^еік. Таіузск, р. 7.
Муохиз сігуаз еі М. рісіиз, Каббе и. 8атішш, Миз. Саисаз.
№ 77 и. 78, р. 65.

Муохиз рісіиз, 8атішш, ІІекегзіскі, № 67, р. 57.

Каббе вскгеікі, бавв ікт іп Еепкогап каий§ біеве Агі §екгаскі утгбе, іп беп 8атт1ип§'еп бев Каикавівскеп Мивеитв іебоск віпб кеіпе Ехетріаге ѵоп богі уогкапбеп. Каск теіпеп Веокаскіип^еп іві біевег 8іекепвск1а1ег векг ^е^окпііск ипб яакігеіск іп беп \Уа1бегп ипб Ѳагіеп бев Вепкогапег Кгеівев
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ипсі (іеп Багіеп Іап&з сіег К ига ѵогкапбеп. Беібег каЪе аиск
іск кеіпе Ехешріаге аиз Бепкогап тіІ&еЪгаскі. Іск §1аиЪе аѣег
піскі, базз сіег 8іеЪепзск1а1ег аиз Ьепкогап зіск ѵоп бепііепі^еп
без бзШскеп Тгапвкаикавіепв ипіегзскеібеі.
Ба іск §'е§еішагІ;і§ шіі еіпег ВеагЬеііип§' бег гиввівскеп ѴёгІгеіег бег Еагпіііе МуохШае ЪезскаШ§4 Ып, 80 ѵегзскіеке іск Ьів
гит Егзскеіпеп біезег АгЬеіі біе &епаие ВезскгеіЪип^ без Ігапзкаиказізскеп ЗіеЪепзскМегз.
ГАМ. ІѴШКЮАЕ.
25.

ОѳгЬіІІиз саисазіеиз

Вкакбт.

8упопу тіе:
Мегіопез саисазісиз, 8АТІШШ, БеЪегзіскі, № 71, р. 57.
Маіегіаі:
3 Ех. іп 8рігі1. Розіеп Аірайі, Ми^ап. 1901. А. 2аѵабзкі. Соіі. Миз.
2оо1. Мозди.
Іп. 8рігіі. ЕІізаЪеіЪроІ. 1885. Ваббе. Миз. Саисаз. № 84.

Біе каиказізске Кепшиаиз ізі 1ап§з бег §апгеп Шебегип§
бег Кига ипсі сіез Агахез ѵегЬгеіІеІ, \уо 8Іе ап ѵіеіеп Зіеііеп
бег Ооиѵ. ЕІізаЪеІкроІ ипб Ваки ^еіипбеп лѵогбеп ізі
Іт \Ѵезіеп Гапб іск зіе поск Ъеіт БогГе Кагазасккаі, Кгеіз
ЕПзаЬеікроІ. А. М. 2ауабзкі егЬеиіеіе біезе Агі іт Сепігит бег
Мщтпзіерре Ъеіт Розііеп Аірайк
бап&е біезег Агі, лѵеіске іп кіеіпеп Коіопіеп гизаттепІеМ,
Гапб іск іп ѵб11і§ ббег Зіерре богі, \ѵо текгеге Татагіх-8ігаискег гизаттетѵискзёп, гуизскеп бегеп ^ѴѴкіггеІп біе Кепптаиз ікге
ііеіеп ипб 1ап§еп Бап^е ги §гакеп ПеЪк
ІІт еіпеп зоіскеп Ваи аиГги^гакеп, ѵаг еіпе итГап^геіске
ЕгбагЪеВ егзі пб1і§. Іт \^іп1ег ѵегзепкі зіск біезе Вепптаиз
піскі іп беп ^іпіегзскіаі. Іп зузіетаіізскег Ніпзіскі ізі біезе Агі
поск утпі§ Ъекаппі. Іп теіпег «ІТеЪегзіскі» Іоі^іе іск §епаи бег
КІаззШкаііоп, лѵіе зіе бет Виске: «Саіаіо^из таттаііит диат
уіуепііит іат ГоззШит, аисіоге Теобеззает» ги Огипбе &е!е§і туогбеп ізі. Бег коскѵегекгіе Аиіог біезез карііаіёп ипб пйігііскеп
\Ѵегкез гакіі біезе Агі гиг Баііип§ Мегіопез ^ѵакгзскеіпііск аиі
Бгипб бег АгЪеііеп Веахбтз. Іск ш11 зіе Ійгз егзіе, зо1апр;е іск
поск піскі топо^гаркізск аііе Кепптаизе Виззіапбз ЪеагЬеііеі
ІіаЪе^ аііе СгегЪШиз пеппеп, лѵеіі еіпе Теііип^ біезег Баііип§ іп
поск кіеіпеге Еіпкеііеп Ійгз егзіе ги уегшскеіі ипб туепі^ Ье^гйп17
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(іеѣ ізі. 8о 2. В. чѵегбеп ипзге Ъеібеп Кепптаизагіеп Сг. саисазіеиз ип(і С. регзісиз ѵоп ѵегзсЪіебепеп Аиіогеп ѵегзсЪіебепеп Оаііип&еп ги&егаЫі, тѵаЫепб зіе гѵті зеЫ паке ѵепѵапбіе Агіеп зіпб.
АиГ 8еііе 180 шкі 181 Ъейпбеі зісЪ еіпе ТаЪеІІе ѵоп Кбгрег-ипб
8сЪабе1тааззеп еіпі&ег Кергазепіапіеп біезег Агі. Веіт Ѵег^ІеісЪ
(Иезег Мааззе тіі (Іепеп бег іоі^епбеп Агі ізі кіаг егзісІіШсІі,
базз БпіегзсЪіебе іт 8сЪабе1Ъаи Ъеібег Агіеп Газі пісЫ ѵоіѣапбеп зіпб. Біе ІІпІегзсЫебе іп беп аиззегп Когрегтегктаіеп зіпб
аисЪ гесЫ зсЫѵасЫ бепаиегез багііЬег Ъойе ісЪ Ъаіб іп бег ѵоп
тіг 2шп Вгиск ѵогЪегеііеіеп Мопо^гарЫе бег гиззізсііеп Ѵегігеіег
бег ИпіегІатіИе СегЪШіпае тіііеііеп ги кбппеп. Ісіі пшзз аііегбіп§з Ъетегкеп, базз ісЪ кеіпе Ехетріаге ѵоп СегЫІІиз регзісиз
ѵот іурізсЪеп Еипбогі іп Регзіеп ^езеЪеп ЪаЪе ипб тісіі Ьеі бег
Везііттші^ пиг аи! Вьахроебз ВезсЪгеіЪшщ (Еазіегп Регзіа, II)
зійігіе. 8іе раззі 2\ѵаг §апг аиі біе каііказізсЪеп Ехетріаге, аЬег
біез зсЫіеззі пісЫ біе Мо&ІісЪкеіі аиз, базз Мегктаіе ехізііегеп,
біе Вьаотоеб пісЫ §епаппі Ъаі, біе аЪег гиг СЪагакіегізіегип^
еіпез БпіегзсЪіебз 2\ѵізсЪеп каиказізсЪеп ипб регзізскеп Ѵегігеіегп
біезег Агі біепеп коппеп.
26.

ОегЬШив регвісив

Вбаыеоеб.

8упопутіе:
бгегЫІІиз

регзісиз,

8атішш,

БеЪегзісЫ, № 68, р. 57.

Маіегіаі:
3 Ех. Вутапзкі-Розіеп, Кг. Ьепкогап, 1901. А. 2аѵаб8Кі. Соіі.
Міі8. 2оо1. Мозди.

Іп Тгапзкаиказіеп Гапб ісЪ гиегзі біезе Агі іп ОРу (КагзОеЪіеі). Вапп ѵтгеп Ъеіш Розіеп К)а1ѵ]аг аиз еіпет Вап§ 3
бип^е аиз§е§таЪеп ѵтгбеп, біе ісЪ ргоѵізогізсіі ги біезег Агі гаЫіе.
Баз аііе ЛЛ^еіЪсІіеп ѵтг Ъеіт ѲгаЪеп зо ѵегзШттеР лѵогбеп, базз
тап ез тіг §агпісЫ геі^іе. 8раіегЪіп Ііаі А. 2аѵабзкі еіпі&е
епѵасЪзепе Ехетріаге Ъеіт Бутапзкі-Розіеп егЪеиіеі ипб батіі баз Ѵогкоттеп біезег Агі іт ТаІузсЪ^еЪіг^е Ъешезеп.
Іт КаиказізсЪеп Мизеит ЪеЪпбеі зіск посіі еіп 8ійск біезег
Агі аиз Киір ат Агахез; 1900 Ъп§' ісіі гѵЫ Ехетріаге іп бег
ІІт§еЪип§ без Агагаі ипб 1902 еіпе Ъебеиіепбе Меп^е Ъеіт Розіеп 2агбапёз, пісЫ лѵеіі ѵоп ОРу. Аиз аііебет капп тап беп
8сЫизз гіекеп, базз баз ѴегЪгеііип^з^еЪіеі біезег Агі, ѵтІсЪе аиз
Регзіеп ЪезсЪгіеЪеп \ѵогбеп ізі, зіск ѵоп богі паск ІМогбеп ат

Казрізскеп ШегзігеіГеп Ъіз гит Таіузск&екіг^е шкі л^еіѣег паск
І'кгбутзГеп гит КІеіпазіаіізскеп НосЫаікІ егзігескі.
\ѴезепШске ІІпІегзскіебе г\ѵівс1іеп теіпеп Ехетріагеп ипсі
(іег ВезскгеіЬип^ Вьакроебз (Еазі. Регзіа, II. р. 79. 1876) ІіаЬе
ісіі піскі ^еГипбеп.
АиГ 8еііе 182 ипсі 183 ІіаЪе ісіі еіпе ТаЪеІІе бег КОгрег-ипб
8скабе1тааззе, ^етеззеп ап беп Ехетріагеп біезег АгГ аиз бет
ТаІузск&еЪіг&е (Бутапзкі-РозГеп), §е§еЬеп.
27. ОегЪШив Виггіапае .Текбок.

8упопутіе:

ОегЬШиз Ыггіапае, Миз. Саисаз. № 85, р^. 35.
Мегіопез Ыггіапае, 8атішш, ЦеЪегзіскі, № 70,

р^. 57.

Маіегіаі:
Іп 8рігіі ? И. 1893. Мебѵебеѵ. Миз. Саисаз. № 85.
„
„ Киір, 6. VII. 1895. Ьакатоз. „
„
№ 86.

Веі бег Везргескип^ біезег АгГ тизз ісіі ѵоп пеиет баз шебегіюіеп, \ѵаз ісіі ѵоп СгегЫІІиз саисазісиз §еза&Г каЪе, пйтііск базз
біе 8узІетаГік бег Ггапзкаиказізскеп Кеппт&изе Гйгз егзГе ипз ут&еп без §егіп^еп ап ^езаттеИеп МаГегіаІз ипб без ѵОІІіреп Рекіепз ѵоп Ѵег&ІеіскзтаГегіаІ поск зеііг бипкеі ізі. 2\ѵеі Ехетріаге,
ѵоп бепеп баз еіпе аиГ бег МирапзГерре, баз апбге іп бег ІЧаке
ѵоп Киір (Воиѵ. Егіуап) егЪеиГеГ утгбе, каІГе ісіі Гйг біезе АгГ,
аііегбіп^з тіГ еіпі&ет 2\ѵеіГе1.
Іп кгапіоіо&ізскег НіпзіскГ раззГ біе ВезскгеіЬип§' Ві^шрокбз
(ЕазГ. Регзіа, II. р. 69) аиГ теіпе Ехетріаге, у^аз аиз бег аиГ
8еіГе 184 §е§еЬепеп МааззГаЪеІІе кегѵог^екГ, аиГ утіскег ісіі ѵег^Іеіскепбе Меззип^еп еіпез каиказізскеп ипб еіпез регзізсііеп
Ехетріагз §е&еЬеп ІіаЬе. Ісіі пакт баги пиг беззу^еп баз 8Шск
аиз Киір ипб піскГ баз аиз бег Ми^апзГерре, лѵеіі Ъеі ІеГгГегет
бег 8скабе1 зГагк ѵеііеГгГ ізі 39).
\Ѵаз біе КСЗгрегтеззип^еп апЪеІап&Г, зо капп тап зіск піскГ
аиГ біезе ѵегіаззеп ипб кбппеп кіегЬеі біе БііГегепгеп, лѵеіске
аііеіп ѵоп бег МеззипрзтеПюбе аЪкап^еп, гескГ ЪебеиГепб зеіп.
АиГ 8еіГе 184 зіпб пип екепГаІІз біе Кбгрегтаззе беззеІЪеп
Ехетріагз аиз Киір ап^е&еЪеп, іт Ѵег&іеіске тіі бет кіеіпегеп
Ехетріаге (б) паск Вбаироебз Ап&аЪеп.
Аиз біезег ТаЪеІІе ізі кіаг егзіскГІіск, базз Бікегепгеп г\ѵі3*) Іск иЪегіга^е йкегаіі „іпск“ іп МіИітеГег тіі еіпег (хепаиі^кеіГ Ъів ги 0,1 тт.

—

338 —

зсІіеп сіеп Меззип^еп Вьахроквз шкі (Іеп теіпеп ѵіеі ^гОззег (Іогѣ
зіпсі, дуо зіе іп Ъесіеиіепсіегет Мааззе ѵоп ігкПѵісІиеІІеп Еі^епШтПсЬкеИеп йез ІТпГегзисІіегз ипсі (іег уоп іЬш ап^едѵепсіеіеп МеззтеПюйе'п аЫіап^ет ипй пиг (іогѣ ііісііѣ ЪейеиГепй зіпсі, дуо дуепі&ег 8ріе1гаит Гиг іпсііѵісіиеііе Апсіегип^еп ѵогііапсіеп ізГ.
28. Миз пог\ѵе§гісиз

Еехьевех.

Вупопутіе:

Миз сіеситапиз, Каббе, 8аигеГ1і. Таіузсіі. р. 7. Ій. Миз. Саисаз.
№ 108, р. 38.
Шиз сіеситапиз, 8атішш, ІІеЪегзісІіГ, № 72, р. 57.
МаГегіаІ:
Іп Зрігіѣ. Ьепкогап, У. 1897. 8атішш. Миз. Саисаз. № 108,

Іт ЪезргосЬепеп ОеЪіеГ ізѣ (Ііе ДУапйеггаКе іп ^гйззегеп тепзсііііскеп 8іей1ип§еп, патіісіі іп 8аЦапу ипсі Ьепкогап, зеііг §едуокпіісіі.
29. Миз тизеиіиз Епш.
8 упопутіе:

Миз тизеиіиз, Каббе, 8аи^еі1і. Таіузсіі. р. 7.
„
„
М. Миз. Саисаз. № 109, рр. 38—39.
„

„

8атішш, ІІеЪегзісІК, № 76, р. 58.

Маіегіак
3 Ех. іп Врігіі. 2иѵапй, 18. VI. 1897. 8атішш. Миз. Саисаз. № 109,іі

Котті гаЫгеісІі іп аііеп тепзсЫісІіеп Апзіейіип&еп,
оЪ кіеіп осіег §гозз уог; гидуеііеп зо^аг аиГ сіеп Ееійегп.
Біе Ветегкип^ Каббез, (Іазз (Не Іііезі^еп Наизтаизе 1іаий§
аиГ сіет Вііскеп еіпе Веітеп§ип§' ѵоп §е1Ь іп сіег НаагГагЬип^
ІіаЪеп, ізГ ѵоІІзШпйі^ гісМі^.
Ісіі каЪе Іііег зо&аг дуеіззЬаисЬі^е Майзе ^еГипйеп, дѵеіеке
ісіі гиегзі Гйг Миз Ъасігіапиз Вьутн ІііеИ; ]еШ каИе ісіі зіе Ыозз
Гиг еіпе ЕагЪепѵагіеІаІ (іег ^едуйітіісііеп Майз, дѵіе зіе 1іаи% ипсі
йЬегаІІ ап^еГгоПеп дуегсіеп.
Еіпе зокЬе Майз (еіп поск зекг .іип^ез Тіег) дѵигсіе ѵоп
Ваббе Гйг Миз тіпиіиз Раьь. ап^езеііп.
30. Миз зуіѵаіісиз агіапиз

Вбакеоев.

8 упопутіе:

Миз зуіѵаіісиз,

Мёхётеіёз, Саіаі. Каіз., рр. 1 еГ 23; Каббе, 8аи-

^еііі. Таіузск, р< 8.

Миз зуіѵаіісиз агіапиз, 8атішш, БеЪегзісМ, № 75, р. 58.

за§’Г. (Іазз йіе ЛѴаІйтаиз гіетіісіі §едѵ0Іт1іс1і іт
ТаІузсЬ^еЪіг^е ізГ, йогі, дуо кеіп АУаЫ теііг ізГ. Каббе, іт
Мёхётеіёз

339

Оге&епіеіі, зскгеГЫ, казз тап зіе каик§ іп сіеп Таіузскег АУйІкегп
ипіег ЛѴігкіЪгисІі &еіипкеп ІіаЪе. Ехетріаге ѵоп когі Ьезіігі іекоск
каз Каиказізске Мизеит піскі.
Ісіі ІіаЪе (Ііезе Агк аиск ап ѵтЫГгеіеп 81е11еп §еіипкеп
ипсі капп піскі за^еп, казз зіе кіег каиГі§; ѵогкотті. Біез капп
паШгІіск аисіі ѵоп сіег ѵегког&епеп Бекепзчѵеізе (Иезез Тіегз аккап^еп. Ісіі пеппе сііе кіезі^е Майз Миз зуіѵаіісиз агіапиз паск
кет Веізріеі Ваекетт-Наміьтохз. 8іеке аизГикгІіскег зеіпе ^гипсіНске Агкеіі ііЬег сііе §ео§таркізскеп Ваззеп кег АУаІктаиз: «Оп
§ео&гаркіса1 апк іпкіѵікиаі Ѵагіаііоп іп Миз зуіѵаіісиз апк ікз аіПез. Ргос. 2оо1. 8ос. Бопкоп. 1900. р. 387».
31. Сгіеекиіиз рііаеиз Раьь.
8упопушіе:
Сгісеіиз агепагіиз еі Сг. рЪаеиз, Миз. Саисаз. I, р. 36.
Сгісеіиіиз рЫеиз, 8атішш, ІІеЪегзісІіі, № 86, р. 59.

Маіегіаі:
10 ех. іп 8рігі1. Кза1ѵ]'а2—Розіеп, У. 1898 & IV. 1899. Соіі. 8а7 ех. „

,

тішш.

„

и. 1 Реіі тіі 8скаке1, III. 93 и. ІУ. 97. 8аЦапу.

??

V

Біезег кйкзске кіеіпе Натзіег ізі іт §апгеп каиказізскеп
Оекіеі лѵеіі ѵегЬгеіІе! Ег ѵагіііі кіег ипк ка іп кег РагЬип§', іекоск іп кгапіоіо^ізскег Ніпзіскі коппіе іск кеіпе Бпіегзскіеке гшзскеп Ігапзкаиказізскеп. зйкгпззізскеп ипк Ігапзказрізскеп Ехетріагеп кіезег Аіі кпкеп.
Іп ипзгет Оекіеі ізк ег зекг ^етѵбкпііск, еіпегзеііз аиі
кег Ми&апзіерре ипк апкегп Ігоскпеп ОгШсккеікеп кег казрізскеп Шекегип§, апкгегзеііз іт чѵаікіозеп СПігІеІ кез ѲеЪіг§ез, 2. В. Ъеіт Щаіѵіаг-Розіеп.
Бег ^гаие Натзіег ізк Ъеі ипз йкегаіі ѵегкгеііеі, аиск іп
кеп Наизегп гизаттеп тіі кеп Маизеп, зо^аг іп кеп 81ак1еп. Іт
Ргеіеп §таМ ег Гиг- зеіпе бтбззе гескі кіеРе Вайе, іп кегеп Тіеіе
ег аиз Ігоскпеп Сггазегп зеіп ки^еІГогті^ез Незі каиі; іп кег Ъепасккагіеп Каттег аЬег зреіскегі ег, ше кег ^етсбкпПске Натзіег,
Ѵоггаіе аиі, кіе аиз ОеІгеікекОгпегп ипк 8атеп ѵоп 81ерреп§газегп Ьезіекп. АПе кіезе Ѵоггаіе кгіп§1 ег ѵот Реіке іп зеіпеп Ваи
іп зеіпеп Васкепіазскеп кеіт, -ѵѵеіске ег зо ѵоіізіоріі, казз ег тіі
Мике пиг §екеп капп. Тгікі тап ікп іп кіезег Ба§е ап, зо ізі ег
Іеіскі ги Гап^еп. Та§з ііЬег ізі ег акег пиг аизпакіпзѵтізе ги зекп;
ег ізі кигскаиз еіп ИаскШег.
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Аиззег Кбгпегп ігіззі сііезег Натзіег аиск бгаз, Ъезопсіегз
іт Ргйк1іп§:, \уепп сіаз екеп зіск епілѵіскеіпсіе Сггйп ѵоііег 8аЙ ізі.
Еіпеп кіеіпегеп Теіі сііезег бгііпз зскІеррі ег аисіі іп зеіпеп Ваи,
лѵаіігзсііеіпіісіі ит ез сіогѣ дп&еШігсІеі т ѵеггеіігеп, сіепп Геіпсіе
каі ег ѵіеіе.
Веі (іег Егоійіип^ іга&епсіег \УеіЪскеп іапсі ісіі ^е 4 Еткгуопеп. \Ѵакг8скеіп1іск коттеп аисіі посіі текг уог, сіа (Не У^еікскеп
Іе 8 2іігеп (4 Гааге) Ьезііяеп. Ба ісіі (Не Ноійшпр; ке&е, (іег 8узіетаіік гиззізскег Натзіегагіеп еіпе Ъезопсіеге Агкеіі т шсітеп,
зо уѵііі ісіі тісіі кіег аиі еіпі&е у^епі^е аЬег поБѵепсІі§е зузіетаіізске Ветегкип^еп кезскгапкеп.
Ісіі каке аііе каиказізскеп ипсі ігапзказрізскеп Ѵегігеіег сіег
Оаііип@; Сгісеіиіш, утіске іт Каиказізсііеп Мизеит ипіег № 92
ипсі 93 зісіі кейпсіеп, аіз Сгісеіиіиз ркаеиз Раіх. кезіітті. \Ѵа1ігзсііеіпіісіі тігсіеп (ііе аііеп иші пеиеп Еііциеііеп ѵепѵескзеіі иші
(Іаііег кііек Гііг еіпі&е Ехетріаге (ііе аііе Вегеіскпшщ Сг. агепагіиз Ъезіеіт, уткгепсі (ііе апсіегп (ііе пеие Вегеіскпип^ Сг. ркаеиз
еіѣіеііеп. Ісіі зеке Сг. агепагіиз еіпіаск аіз Гагкепуагіеіаі ѵоп
Сг. ркаеиз ап, іт Зскасіеікаи пйтііск каке піскі пиг ісіі, зотіегп
Ііаі аиск еіп зо ^епаиег Цпіегзискег, лѵіе (іег уегзіогкепе РгоГ.
А. №нкіш кеіпегіеі Ппіегзскіесі кпсіеп коппеп.
Сг. ассесіиіа Раьь. ізі г^еііеізокпе екепіаііз піскіз лѵеііегез,
аіз Сг. ркаеиз тіі геггіззепеп Окгеп, \ѵаз Ъеі сііезеп ккзеп, гапкізскеп Тіегеп зекг каий& уогкотті. ^ск Раъьаз, (іег Сг. ассе¬
сіиіа ЬезскгіеЪ, каі кеіпег текг сііезе Рогт §езекп; аиз сіеп Ое^епсіеп акег, утіске аіз зет Гипсіогі ап^е^екеп зіпсі, каі таи Ъіз]еі2І
пиг Ехетріаге уоп Сг. ркаеиз егкаііеп. Еуегзтапп ЪезскгіеЪ аіз
Сг. ркаеиз еіпе кезопсіге Агі, Уге1ске зраіег Сг. еѵегзтаппі §епаппі шшіе. Біе Ппіегзскіесіе гѵѵізскеп Сг. ркаеиз ип(і Сг. агепа¬
гіиз егіогсіегп поск утііеге Бпіегзискип&еп.
Іск &еке аиі 8еііе 188 КОгрег-ипсІ Зскйсіеітааззе еіпез Ехетріагз (Ііезез Натзіегз аиз Кіаіуіаг.
32. Мевоегісеіив ЬгапсШ КЕНкша.
8упопутіе:
Мезосгісеіиз ЬгапШ, 8лтітт, Бекегзіскі, № 84, р. 58.
Маіегіаі:
1 ех. іп 8рігіі. Кіаіуз'аг-Розіеп, V. 1898. Соіі. 8атішш.

Біе УегЬгеііип^ (ііезез Натзіегскепз, (Іез аііегкіеіпзіеп аиз
сіег Бгирре Мезосгісеіиз, ізі поск гескі лѵепі^ аиі^екійгі. 8еіпе
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ѴегЪгеііип^ кОппіе тап ипреі&кг зо скагакіегізіегеп: 2опе Лег ѴогЪег^е шісі піеЛгі&еп Вег^е Лез сепігаіеп ипЛ Озіііскеп Тгапзкаиказіепз, ѵоп еіпег Ноке ѵоп 425 Меі. ап.
Ег лѵигЛе ѵоп тіг Ьеі ТіЙіз іп Лег Коіопіе АіехапЛегзЛогі
(са. 425 М.) §еіипЛеп; гакігеіске Ехетріаге сііезег Агі егкіеіі сіаз
Каиказізске Мизеит аиз (Іег Коіопіе ЕкаікегіпепіеіЛ (Ооиѵ. ТіЙіз);
еп(11іс1і егЬеиіеіе іск, т теіпет ^гоззеп Егзіаипеп, 2\ѵеі1*е11оз (Ііезе
Агі Ъеіт Розіеп ^аіѵіаг іт Таіузскег Огеп2§еЪіг§:е іп
еіпег Юке ѵоп са. 2133 М. Ег ізѣ аиск аиз Регзіеп Ьекаппі.
Біезег Натзіег §гакі Вайе, лѵеіске (іепеп (іез ^етѵокпііскеп
Натзіег з зекг §1еіскеп, пиг зіпсі зіе лѵепщег сотріісіегі, сі. к. тіі
чѵепі^ег Оапдеп. Бег Ваи ізі гіетііск ііеі. Іп (іег Коіопіе Аіехап(іегзйогГ 1е§іеп зіе еіпзі ікгеп Ваи іп еіпет ^гоззеп Мізікаиіеп ап.
Тп К]а1у]аг Іекіе (Ііезег Натзіег (ііскі Ъеі сіеп Ваиіісккеііеп
(Іез Розіепз, ѵткеі ег оііепкаг ^агпіскі Ліе ртоззе Каке сіез Мепзскеп Іигскіеіе, (іа ег зеіпеп Ваи гдѵізскеп сіег Кйске ип(і (іег
Ук)кпип§ (іез Коттап(іеиг8 ап§еіе§і каііе.
ЁЪег (ііе 8узіетаіік (іег каиказізскеп Натзіег&аііип§ Мезосгісеіиз каЬе іск зскоп ^епаиег іп (іег окепсіііегіеп Агкеіі ипсі іт
«2ооіо§ізскеп Апгещег 1900, р. 301» тіск аиз^езргоскеп.
33. МІСГ0ІД18 восіаіів Раьь.
8у попу тіе:
Агѵісоіа агѵаііз, Каббе, 8ап^еік. Таіузск. р. &.
Жісгоіиз зосіаііз, 8атішш БеЪегзіскі № 96, р. 59.
Маіегіаі:
1 ІаЛіегі. Ех. аиз к. Ма^еп ѵ. Сігсиз зр. У. 1894. 8аЦапу. Соіі.
8АТІШШ.

5 ех.

іп 8рігіі. Ми^апзіерре,

1893. Соіі.

8атішш.

Біезе ЕеіЛіпаиз ізі іп (іеп КіеЛегип^еп (іез Озіііскеп
Тгапзкаиказіепз тѵеіі ѵегЬгеііеі, §екі аЪег піг^епЛз йЬег (ііе
Нокепзіиіе ѵоп 900 кіпаиз, лѵезз\ѵе§еп іск аиск сііе Ап^аЬе Мёхёткіёз йЬег сіаз Уогкотшеп сііезег Ееі(ітаи8 іт ТаІузск^еЪіг&е
аиі сііе іоірепЛе Агі Ьегіеке.
Іт Бе^епіеіі, лѵіе іск Сіаз зскоп ги АпГап§ (іез Карііеіз йЪег
сііе Ка§ег Ъетегкіе, лѵіісі Місгоіш агѵаііз іп Тгапзкаиказіеп піг§епЛз аиі сіег ШеЛегип& ап^еігоікзп, ѵтзз\ѵе§;еп іск аиск сііе Ап§аЪе Каббез йЪег (іеп Еиікі ѵоп М. агѵаііз іт пОгсіКскеп Теіі (іез
Кгеізез аиі М. зосіаііз Ьегіеке; (Лез \ѵипіе іп Лег Таі Ъешезеп
Лигск сііе Егіап§ип§ сііезег іеігіегеп Агі ат §епаппіеп Огіе.
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Мгсгоіж зосіаііз каі ікгеп Катеп «зосіаііз» дій Вескі егііаііеп, сіа зіе піетаІв еіпгеіп, вопсіегп віеів іп бевеіівскаГіеп 211 ваттеп ІеЪі, іѵеіске гитѵеііеп векг дговв віпсі.
Регіосіівсіі ѵегтекгі віе віск іп ип^екеигег Меп&е ип(і сіапп
шгсі віе 2іі еіпег іѵакгеп Ріа^е Гйг (ііе ігапвкаикавівске БапсВѵігівскаГі. Віе Оап^е ипсі Вайе (ііевег РеМтаив віпсі §агпіскі ііеГ
ап§еіе§і, піскі текг ше 20 ст. ѵоп сіег ЕгсІоЪегЙаске ипсі Ъевіекеп айв еіпет §апгеп Зувіет ѵоп 6ап§еп, ѵтіске ^говвіепіеіів поск
окегйаскііскег 1іе§еп, ипсі еіпег сепігаіеп Каттег, іп ѵтіскег сіав
Ки&еіГбгті^е, ипогйепіііск айв 8ігок ипсі ігоскпет бгаве ^екаиіе
кіеві аи^еіе&і ізі. Аиввег сііевет Веві, дѵо сііе Йип^еп аи%его^еп
ѵтгсіеп, ріекі ев поск Каттегп Гйг Ѵоггаіе ѵоп ѵегвскіесіепеп
КогпегГпіскіеп. Веі ѵегапсіегііскет \Уеііег тіі ѵіеіет Ве&еп ѵтгсіеп сііеве Ѵоггаіе каий§ павв ипсі ѵегйегкеп ипсі сіапп ГгііГГ сііе
РеЫтаиве еіпе Нип^егвпоі, іѵакгепсі ѵѵеісііег віе вораг ігоскпеп
Міві пісііі ѵегвсктакеп. Віе вісіі ипіог ікпеп епішскеіпсіеп Ерісіетіеп ѵегпіскіеп гтѵеііеп сііе Маиве ап еіпег Огііісккеіі §апг
ипсі ^аг ипсі сіа, лѵо сіег Восіеп сіегтааввеп ѵоііі§: йигсккЗскегі іѵаг,
Йавв ег еіпег §і&апіівскеп ВіепешѵаЪе ^Ііск, капп тап еіп Йакг
сІагаиГ тіі аііег Апвігеп§ип§ аисіі піскі еіп Ехетріаг текг йпйеп.
Іп еіпет ігаскіі^еп \Уеікскеп сііевег АгІ Гапсі ісіі 4 Еткгуопеп. Іп
вувіетаіівскег Ніпвіскі ЬаГГе іск беіе^епкеіі іікег сііеве Агі іп теіпет \Уегк: «Біе Заиреііеге сіег Зіерреп сіев погсШвіііскеп Каикавив, р. 47 и. іѵ. (МіГГеіі. Каикав. Мив. Всі. I, БіеГ. 4)» ги вргескеп.
34. Місгоіиз тузіаеіпиз

бе Ріьіррі.

Зупопутіе:

Агѵісоіа зосіаііз, Мё^ткіёв, СаГ. Каів. рр. 1 еі. 23.
„

„

Каббе, Заи^еік. Таіувск, р. 8.

Місгоіиз тузіасіпиз, Затішш, БеЪегвіскі, № 95, р. 59.
Маіегіаі:
1 ех. іп ЗрігіГ. ВогГЬігік, 18. V. 1897. Затішш. Мив. Саисав. №99.
6 ех. с? 9 я

Г^'аЕдаа-РовГеп, V. 1898

„

. Соіі. Затішш.

Веі сіег Вевргескип^ сіег ѵогкег§екепс1еп Агі ІіаЪе ісіі вскоп
теіпе Апвіскіеп йагиЪег ^еаиввегі, сіавв М. зосіаііз вскоп р ргіогі
піскі іт ТаіувскреЬіг^е ѵогкоттеп капп ипсі сіавв сііеве Маиве
сіег ѵогііе^епсіеп Агі ап^екогеп
Каббе ва§і йЬег сііеве Агі Ъіов Гоі^епсіев: <<Агѵісоіа зосіаііз
Раьь. ѵѵігсі вісіі іѵокі аів ісіспіівск тіі А. тузіасіпиз бе Ріьіррі
епѵеівеп. Ѵег§1. Вьахеокб, к с. р. 61—63. Ѵоп Мёхёткіёв іт
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ОеЪігде каи% §ёГшібеп». Каббе Ьа4 Ыег пип §-агпіскі біе \Ѵогіе
ВІапГогбз ѵегзіапбеп. ЬеШегег каі паШгІісІі пісЫ сіагап дебасЫ, базз
во ѵегзскіебепе Агіеп, ше Ж. зосіаііз Раьь. ипб Ж. тузіасіпиз бе
Ріьіррі ібепіізск зеіп коппіеп. Ап бег ѵоп Каббе сіііегіеп 84е11е без
Ъекаппіеп 'ѴУегкз «Еазіегп Регзіа, 2оо1о§у, р. 63.» за&і Вьакгокб
дѵогіііск іоі^епбез: «Рог лѵапі оГ зресітепз I саппоі сіеаг ир Віе
ассоипі оГ ікезе уоіез 40), Ъи4 зизресі РЬак бе Ріьіррі’з А. тузіасі¬
пиз, М^ёткіёз’ А. зосіаііз, апб 8. От. Омеьшз Миз тісгигиз аге Віе
ваше апітаі, а зтаіі уоіе іпкаЪіііпд Віе ЕІЪигг аі сопзібегаЪІе
еІеѵаВопз, апЛ ѣііак Раьь аз’ Миз ог Муосіез зосіаііз із апоВіег зітііаг ѵоіе, Ъиі бізііп§'иізкеб Ъу ізк лѵіііѣе ѣаіі,
о Г Віе Сазріап».

іоипб оп Віе зкоге

Багаиз ізі кіаг, сіазз 1) Вьахеокб уоп бег Ібепіііаі ѵоп
М. :тузіасіпиз бе Ріььіррі тіі бег Реібтаиз зргіскі, чѵеіске Мёкеткіёз ипіег бет №атеп М. зосіаііз Раьь. аиз бет БеЪіг§е апіикгі,
ипб 2) базз ег іт Ое^епзаіг ги М. тузіасіпиз, еіпег Ве\ѵокпегіп
без Носк&еЪіг&ез, іп Ж. зосіаііз еіпе §апг апбеге Агк зіекі, тсеіске
біе казрізсііе Кй8іеппіебегип§’ Ъеѵткпі.
ІІпзге Ыег Ъезргоскепе Реібтаиз зіекі паск еіпі^еп МегктаІеп пакег М. агѵаііз Раьь. аіз Ж. зосіаііз Раьь. 8о 2. В. каі зіе
ап беп Ніпіегзокіеп пісЫ 5 Зскшеіеп лѵіе Ж. зосіаііз, зопбегп 6,
ше Ъеі М. агѵаііз.
Іск іапб біезе Реібтаиз іп бег ^аке без БогГез Бігік
ипб Ъеіт Розіеп Кіа^аг. 8іе ІеМ Ыег іп кіеіпеп безеІІскаГіеп ипб 1е§1 кеіпе Веіеп Вайе ап.
Іск деЪе

Ыег

біе

Мааззе

еіпез

Ъеі

І^аВ^аг

егЪеиіеіеп

8Шскз (9).
Ѵоп бег Зскпаигепзрііге Ъіз гиг Зсігѵѵапглѵиггеі. . 100 тт.
Ьап^е без 8ск\ѵапгез тіі беп Епбііаагеп ..... 36 „
Ьап^е бег Епбііааге аиі бет 8ск\ѵапге.
4,8 „
Ѵоп бег Зскпаигепзрііге Ъіз гиг Аи^ептіііе. ... 15 „
„
„
„
„ „ аиззегеп ОЫЪазіз. 24 „
Нбке без Оіігз ѵоп б. Вазіз без Аиззепгапбз Ъіз
гиг 8рііге ..15 „
Ьап^е бег Ніпіегзокіе (оіте Кгаііеп).. 16 „
Еіпе ѵег^іеіскепбе ВезсЫеіЪип^ аііег Мег §епаппіеп

Агіеп

ІюРе ісЪ іп теіпег іп ѴогЪегеііип§ Ъеііпбііскеп АгЪеіі: «Біе Реібтаизе без Каиказиз» ги §еЪеп.
40) б. к. аізо Місгоіиз зосіаііз Раььаз.

17

344 —
? Місгоіиз §:иепі1іегі Ба^око ет Аьвтсш.
8упопутіе:
Місгоіиз диепПгегі, 8атішш, ЦеЪегзіскі № 98, р. 60.
8о іѵипіеп 1892 еіпі^е РеЫтаиве Ъевіітті, іѵеіске айв сіет
Овіііскеп Тгапвкаикавіеп сіет 2оо1о§івскеп Мивеит сіег Каівегі.
Мовкаиег Ипіѵегвііаі ги&евскіскі шичіеп.
Ба тіг сіег §епаие Рипсіогі сііевег Ехетріаге ипѣекаппі іві,
иікі іск (ііеве Вевііттипд еЪеп піскі паскргйіеп капп, во Гйкге
іск сііеве Агі Ыег окпе ІЯшшпег ипсі тіі Рга^егеіскеп ап.
М0§1іск, (Іавв Ыег еіпе Уегутскв1ип& тіі Місгоіиз зосіаііз
ѵогііе^і.
35. ЕПоЫив Іиіезсвпз Тномав.
8упопутіе:
ЕІІоЫиз Іиісзсепз, 8атшш, Бпеѵпік 2оо1. ОіО. Ітр. ОЬ. Ь. Е. А. Е.
і. И, № 9—10, р. 1 (1899).
„
„
Миз. Саисаз. I, р. 38.
„
„
8атішш, БеЪегзіскі № 100, р. 60.
Маіегіаі:
3 ех. іп 8ргіі. Р. Кдаіуіаг, 30. У. 1898. Затішш. Миз. Саисаз. № 106.
1)іе Ъеісіеп егвіеп Ехетріаге (Иевег Агі егЪеиіеіе іск ипіег
1аіі§ег МіікіИе (Іев Кііітеівіегв
^. Ккгіѵовьоскі сіег Огепгутске
ат 30. V. 1898 Ьеіт Ровіеп ЩаЬдаг (2133 М.). ВрЫегЫп егкіеіі
іск Оапк (Іег Уегтііі1ип& (ІеввеІЪеп Неггп поск еіпе &говве Апгакі
сііевег Ка^ег айв сіегвеікеп бгііісккеіі. Еіпеп апсіегеп Ршпіогі сііевег
Агі іп (Іеп бтепгеп сіев Каикавив кеппе іск пісЫ.
Біе Ѳе^епсі Ьеі Кіаіуіаг іві еіпе іурівске Носквіерре, (ІигсквеШ
тіі гакігеіскеп РеІвсІигсІіЪгйсІіеп.
Біевег №а§ег іѵШі пип т веіпет \Уо1тогі сііе еЪепегеп \Уіевепвіііске ипсі §таЫ ипіег (іег Егсіе Іап^е, аЬег пісЫ ііеГе Оап^е,
хѵеісііе еіпе 1ап$е, \ѵе11епіогті§е Еіпіе тіі ѵіеіеп, киггеп 8аск§аввскеп паск ѣеі(1еп 8еііеп ЪіЫеп. Ьеігіеге лѵегсіеп лѵокі Ъеі (Іег
^кгип^в виске §е§гаЪеп, іѵеіске аііегіеі У^иггеіп гит Ое^епвіапсіе
каі. Аиввегііск уѵігсі сіег Оап§ сіигск гакігеіске кіеіпе ЕгсІкаиГеп
ап^есіеиіеі, іѵеіске (іег Ш^ег Ьеіт Оап&§гаЪеп аиішгіі.
Ѳеѵткпііск пектеп сііе Ѳап^е еіпев Кевіев (еіпев Раагев?)
еіпеп Ріаскепгаит ѵоп са. 6 Меіегп іт Бигсктеввег еіп, еіптаі
Іесіоск кат еіп Оап§' уоп йЪег 10 Меіегп Бап&е уог, сіег аиі&е§гаЪеп тѵепіеп тиввіе, Ьеѵог тап ап (Іав №еві §е1ап&іе. Біе 6ап§е
ѵегІаиГеп ипіег сіег Епіе іп еіпег Тіеіе ѵоп пиг 10 ст., сіав №ев*
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аЪег ЪейпЛеІ зісіі іп еіпег ТіеГе ѵоп 40 сш. Баз Гйг (Ііе АиГгисМ
(іег Лип^еп Ъезііттіе N681; 1іе§1 посЪ ѵіеі ІіеГег, са 1 Меіег ипЛ
теііг ипіег Лег ОЪегЙасЪе Лег ЕгЛе. 8еі1лѵаг1з ѵот N681;, гиѵтіІеп іп ЪеЛеиіепЛег ЕпІГегпип^, ЪейпЛеп зісЪ. Ліе Уоггаізкаттегп.
Біезе зіпЛ ки^еІГбгті^е Каттегп ѵоп 20 ст. БигсЪтеззег, тѵеІсЬе
тіі \Уигге1п ипЛ апЛегп Уогг&іеп, аЪег зіеіз §1еісЬаг1і§еп, ап&еГйІІІ зіпЛ. Іп еіпег зоісііеп Каттег ГапЛеп зісЬ. 1ап§е \Уигге1п, іп
еіпег апЛегеп еіпе Агі Мззе, ѵоп Лег іп Лег Каттег зісЪ 3 РГипЛ
ѵогГапЛеп. Іп еіпет Вайе, ѵѵеісііег ат 16. XII, 1898 аиГдеЛескі,
тігЛе, ГапЛеп зісЪ. еіпі^е кіеіпе 2шеЪе1кпо11еп, оЪ^ІеісЬ. Ліе ЕпіГегпип§ Ъіз гит бетйзе^агіеп пісЫ; ѵ^епі^ег аіз 200 Меіег Ъеіги^.
Біе Еіп^е-ѵѵеіЛе Ле8 іп Ліезет Ваи §еГап§епеп Ехетріагз госЬеп
зіагк паск 2шеЪе1п. Баз N681 зеІЪзі ізі аиз Ггоскпеп Огазегп ипЛ
ВШІегп Ъег§ез1еШ. ОіГепЬаг ѵегГй§1 Ліезег ^§ег йЪег зеііг §и!е
6гаЪеГаЫ§кеііеп, Ла гиіѵеііеп Ліе Ойп^е іп еіпет китоз-ІеЬті^еп
ВоЛеп ап§е1е§1 зіпЛ, Лег зо ГезГ ізГ, Лазз тап Ъеіт Аиз&гаЪеп Ліе
§апге 2еіі тіі Лег 8ріЫіаске агЪеііеп пшзз. Іт Магг 1899 \ѵигЛеп гіѵізсЪеп Леп Розіеп К^аВдаг ипЛ Ѳ)аЛйк аиз еіпет Ваи 3
Іип^е Ехетріаге аиз§е§гаЪеп, біе \ѵоЫ пісЫ Ыіег аіз еіпе \Уоске
чѵагеп. Ісіі капп пісЫ §епаи ап^еЪеп, лѵіеѵіеі Лип&е Ліезег
§ег гиг \Уе11 ЪгіпЫ ипЛ .оЪ Ліе 3 81йск еіпеп §апгеп \УигГ гергаезепііегеп, Ла Ъеіт Аиз^гаЪеп, аіз шг ипз Лет N6816 пйкегіеп, Ліе
АИеп Шге Лип^еп іп ^Ъеп§ап§е зсЫерріеп, ѵт еіпі^е зеііг \ѵоЪ1
ипЪетегкі ЫеіЪеп коппіеп.
2ит \Уіп1ег ѵегГаШ ег, \ѵіе ез зсЪеіпі, пісЫ іп \Уіп1егзсЫаГ.
Л. Л. Ккаіѵовьоскі ЪеоЪасЫеІе, ше Ліезе ^$ег аисЪ Ъеі еіпег
Каііе ѵоп—5° С, Шге ОгаЪеагЪеіі ГогІзеШеп ипЛ ЕгЛІіаиГеп аиГіѵагГеп. 8сЫіее лѵаг Латаіз піеііі §еГа11еп. Ісіі §еЪе аиГ 8еі1е
193—94 Кбгрег-ипЛ ЗсЪ&ЛеІтааззе еіпез Ехетріагз аиз КіаВд.аг
(№ 1061).
36. Аіасіаё’а ѵѵіПіатзі Тномаз.
8упопутіе:
Аіасіада тШатзі, Ватішш, Бпеѵпік 2оо1. ОГЛ. Ітр. ОЪ. Ь. Е.
Г. II, № 9—10, р. 1 (1899).
„
„
, ЗатіШШ, БеЪегвісЫ, № 109, р. 61.
МаГегіаІ:
2 ех. іп 8ргіГ. РозГеп ЕдаВд'аг, У. 1898. Соіі. Заттшш.
8 ех. „
„
„
„
III. 1899.
„

Баз егзіе Ехетріаг Ліезез РГегЛезргіп&егз егѣеиіеіе ісіі аиГ
регзізсііет Теггііогіит пісЫ ѵѵеіѣ ѵоп ипзегег Огепге, аиГ Лет
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\Уе§е ѵоп (Іег 81асіі АгаеЪіІ гит Розіеп
8раіег1ііп лѵигііеп іп аег.ІІт§еЬип§ аіезез Розіеп з гіетііср ѵіеіе Ехетріаге аіезег Аг4 §еіап§еп. Аиззег ает ТаІузсЬ^еѣіг^ лѵо аіезег
РГегаезргігі^ег іп еіпег НбРе ѵоп са. 2100 Меіег ІеЫ, Гапа ісіі
Шп посіі ап Го1§епаеп Зѣеііеп: іт Ооиу. Егіѵап Ъеі Киір (1320 М.)
ипа аиГ ает Агагаі уоп 2400—3300 Меіег ШРе, аапп іт Кагз§еЪіеі аиГ ает КагззсРеп Ріаіеаи Ъеіт Богіе Ві^ог.
Іт Лиіі 1905 лѵигае ег чѵаРгепа еіпег Ехсигзіоп аез КаиказізсРеп Мизеитз (А. Ка2хакоѵ, К. 8снмібт, А. В. 8снеькоѵшкоу)
ат ЗМозіиГег аез ОокізсРазеез (ОіПі!) іп са. 2000 М. ШРе ^еіипаеп,
Біе Ехетріаге аиз ТаІузсР раззеп зеРг $иі аиГ аіе ВезсРгеіЪип§ уоп О. Тномаз 41).
КОгрег-ипа 8сРаае1тааззе аогіі^ег Ехетріаге §еЪе ісР гизаттеп тіі Мааззеп аез ТномАз’зсРеп Ехетріагз аиз Уап аиГ
8еііе 195.
37. Аіасіада еіаіег еаиеазіеа Кенкшо.

Вупопутіе:
Вгриз зр.? (лѵаРгзсРеіпІісР уасиіиз), Каббе, Ваи^еіР. ТаІузсР. р. 8.
Аіасіада еіаіег, Каббе, Миз. Саисаз. I, № 124,а, р. 41.
А. еіаіег саисазісиз, Ватішш, БеЪегзісРі, № 110, р. 61.
Маіегіаі:
2 ех. іп Вргіі. Ми^апзіерре, 1895. Ватішш, Миз. Саисаз. № 124,а
15 ех. „
„ ВаЦапу, III. 1895.
„
Соіі. Ватішш.
Біезег Ріегаезргіп^ег ізі зеРг §елѵОРп1ісР а и Г аег §апгеп Ми&апзіерре ипа іѵаРгзсРеіпІісР, аиГ аег §ап2еп Шеаегип§'
аег Кига ипа аез Агахез. \Уёпі§’8іепз РаЪе ісР Шп іт Кгеіз ЕПзаЪеіРроІ ап аег Кига §еГипаеп. ЛУаРгзсРеіпІісР ІеЬі аіезе Агі
аисР пбгаіісР уоп Ьепкогап, аЬег ез §е1ап§' тіг пісРі аеп аогі 1еЪешіеп РГегаезргіп^ег ги егЪеиіеп.
Іп §гоззег АпгаРІ Ъе&е^пеіе ісР аіезег Агі Ъеі 8а1іапу. Іт
ТаРге 1895 Рта ісР Ріег аіе егзіеп Ехетріаге ат 18. III. а. 81.
Іт зеІЬеп ЗаРге егіап^іе ісР ат 5. У. Ъеіт ВогГе ѴагѵагА, Кгеіз
ЕІізаЪеіРроІ, <Гип§’е, \ѵе1сРе посР пісРі ІаиГеп коппіеп. Бег уегзіогЪепе РгоГеззог А. Кенкшо Ігеппіе аіе ІгапзкаиказізсРеп УегІгеіег уоп Аіасіада еіаіег Біснт. уоп аеп озігиззізсРеп аіз Ъезопаеге Бпіегагі аЪ і2). Біе Кбгрег-иші 8сРаае1тааззе уоп 6 Ехетріагеп аиз 8аЦапу Ъейпаеп зісР аиГ 8еііе 196—97.
41) Оьбеіеьб Тномаз, Апп. Ма^. Каі. Нізі. (6), ѵоі XX, р. 309
(1897).

42) Кенешо, А.—В.-Вег. паіигР Рг. ги Вегііп, 1900, р. 65.
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38. Нувігіх Мгзиііговігів Вкакбт.
8упопутіе:
Нузігіх сгізіаіа, Ваббе, 8аи^еік. Таіузск, р. 9.
„
Ыгзиіігозігіз, Каббе, Ѵегкапбі. (і. Сгезеіізск. Ь Егбкипбе
2и Вегііп, 1895, НеГЬ 3, р. 24 (8ераг.).
„
Іеисига, 8атішш, 2оо1. бакгЪ., 8узЬ IX, р. 308 (1896).
„
„
,
„
, Встегкип^ йЪег баз 8іаске1зс1гѵѵеіп,
іп: „Каѵк. Уезіпік ргакЬ 8абоѵоб.“
30—31,
р. 13. (1900) (пі88.); Іб. ГГекегвіскІ, № 112, р. 61.
МаІегіаІ:
8скабе1. Ьепкогап, XII. 1894. Каббе. Міі8. Саисаз. № 126.
,а.
я (5- ІЬібет, 8скаск-а^ас, 1870.
Я
я
,Ъ.
я
я
я
я
я
я
я
я
Ва1ё.
Ьепкогап, V. 1867
я
я
я
5 &•
я
г к.
Я
я
я
я
я
я
я
2 ех.
КитЪазскі, 1898. 1Соіі. 8АТ1ШШ.
я
4 ех. ВогГ Уе^ Ъеі Ьепкогап, 1899.
я

Іп сіеп Огепгеп без Каиказиз Іекі сіаз ЗГаскеІзсІпуеіп
пиг іт УГаІб^екіеі без Кгеізез Ьепкогап. Бег пбгбііскзіе
РипкЬ ап бет іск ез Іііег кеокаскіеГ ІіаЬе, зіпсі сііе ІІт§еЪип§еп
без БогГез Ргізік; лѵеікег паск Хогбеп §іеЫ ез зскоп кеіпе, Гиг
зеіпе ЬеЪепз^еіѵокпкеИеп Ъециетеп, біскіеп ВизсМіскісМе, лѵеіі
біе каиказізскеп, іт Ое^ецзаГг т ікгеп Ггапзказрізскеп Агі^епоззе'п, піетаіз аиГ ркапгепіозег Зіерре зісіі аиГкаКеп, зопбегп іт
Ое§епіеі1 т ікгет Аиіепікаіі біскікёдѵаскзепе Ое^епбеп тѵйкіеп.
Рііг біе ЗГаскеІзсІпѵеіпе із! біез баз ипбигскбгіп^ііске Біккіскі, баз аиз ВгіЬиз агтепіасиз, Зтііах ехсеіза, Мезрііиз дегтапісиз, Ругиз соттипіз ипб гіпѵеііеп поск Раііигиз аизігаііз ипб
Ркгадтііез, ЬезГекГ, іѵеіскез іп бег Та! піскі пиг Гйг баз ЗГаскеІзсішеіп, зопбегп аиск, ше Ггикег зскоп В'еза&Г, аиск Гиг Зскака1е, ЗитрЙискзе еіс. зекг Ьедиете ЬГпГегзскІирГе §елѵакіі.
Ез кошт! акег аиск каик§ іп коскзШттщет "ѴУаІбе ѵог;
пиг лѵакІГ ез бапп ЗІеІІеп тіі біскіеіп ЬпГегкоІг. Раз! аііе топ
тіг §езекепеп Вайе ЪеГапбеп зіск піскі лѵеік ѵоп біскіеп Вйзскеп
ѵоп 8атЪиспз еЪиІгіз ипб Ріегіз ауиіііпа, беззеп \Уигге1п оіТепЪаг
ікт гиг Какгшщ біепеп. Мап капп зіеіз, окпе ги Гекіеп, аиГ біе
Каке еіпез Зіаскеізсктеіпз паск беп Зригеп ікгег ТаГі&кеіІ зскііеззеп, іѵеіске зіск іп аиз^е^гаЬепеп ипб багаиГ ак§епа§4еп \Уигге1п
без АбІегГагпз босшпепГіеіі.
\Уаз біе ѵеііікаіе ѴегкгеіІшщ апкеГгііВ, зо ізГ баз Зіаскеізскіѵеіп еіп Ветокпег без ипіегеп \Уа1б§игіе1з; тіг ізі акег ёіп
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Еипй сіеззеікеп зо^аг іиі аіріпеп Огйгіеі кекаппі, тап тизз аізо
(іепкеп, сіавв ез аиск гішеііеп іт оЬегеп ЛѴаІсІ^йгІеІ ѵогкотті;
лѵакгзскеіпііск сігіп^і ез аиі йег Макгип^ззиске (Іогііііп ѵог.
2иг Апіа^е зеіпез Ваиез дѵакіі (іаз 8іаске1зск\уеіп зѣеѣз кокег
§е1е§епе Зіеііеп, лѵеісііе Ъеі сіеп каий^еп ипй зіагкеп Ке^еп^ііззеп
(Иезез бекіеіз пісііі тіі \Уаззег ѵоІІаиГеп кОппеп.
8еіпе Вайе §такі зісіі (Іаз Зіаскеізсіпуеіп епБѵейег зеікзі,
ойег ез оссиріегі, паск сіеп ДУогіеп (іег кіезі^еп йарег, каий§ег
іегіі&е Баскзкаие. 2шуеііеп ІеЪк (іаз Зіаскеізсіпуеіп зо^аг тіі (Іет
Ггикегеп Везіігег сіез Ваиез гизаттеп (іагіп, паійгііск іп ѵегзскіесіепеп Акіеііип§еп сіеззеікеп. ІІеЬегкаирі тизз іск кіег Ьетегкеп, (Іазз (Ііе §гоззеп Егсікаие кіег ат Огі еіпе гшѵеііеп гескі
§етізскіе безеіізскаіі епікаііеп. 8о 2. В. каііе еіп тіг Ьекаппіег
Вегиі^а^ег аиз сіет Богіе Ѵеі] (9 кт. зйсіііск ѵоп Ьепкогап) іп
киггег 2еіі аиз еіпет Ваи тіі Ниііе еіпез Еап^еізепз 3 8итрЙискзе ип(і паск ікпеп еіп 8іаске1зсЕѵуеіп §еіап§еп. Шгсіііск уоп
Ьепкогап, іп сіет йіскіеп, уоп ипз кіег зскоп текгіаск кезскгіеЪепеп ВизсМіскіскі ^гикеп шг еіпзітаіз тіі (іет Вііітеізіег
Ке2іѵовьоскі аиз еіпет Ваи еіп 8іаске1зск\ѵеіп ип(і 3 Баскзе аиз.
Бег ѵот Зіаскеізскіуеіп ап§еіе§іе Ваи сігіп^і іп когігопіаіег
Віскіип^ 2 Меіег ип(1 текг, іп ѵегіікаіег акег піскі ііеіег аіз 70
ст. іп (ііе Егсіе еіп. 8о кезскайеп лѵагеп (ііе Вайе пбгсШск уоп
Ьепкогап іт Ѳекйзск. Бег Бап§ ѵеіііеГ сІаЪеі гтсізскеп (іеп \Ѵиггеіп (іег 8ігаискег, лѵаз (іаз Огакеп зекг егзсЕѵуегіе, сііе Еіп&ап^зОИпип& луаг кипзіѵоіі тазкіегі (іигск йгіікег кап&епйе 2\ѵеі§е Лег
ВготЬееге осіег еіпез апсіегп Ое^ѵаскзез.
Еіпі§е ѵоп (іеп Ъеіт Богіе ѴеЦ аиі^есіескіеп Ваиеп ѵгагеп
кесіеиіепсі ііеіег, зіе §іп§еп акег піскі ѵоп (іег Паске, зопсіегп ѵоп
сіеп АЪкап^еп еіпег Зскіискі о(іег Ве^епгіппе аиз.
Йейепіаііз ізі зіеіз сііе Еіп§ап§збйпип& сіигск йгйкегкап^епсіе РЙапгеп тазкіегі ипсі пиг еіптаі каке іск еіпеп зекг §гоззеп
ипсі аііеп Ваи §езекп, йеззеп гіезі^ег каіккгеізГОгтщег Еіп§ап§
ѵШід оііеп туаг.
Бег Оап§ каі іт Бигскзскпііі еіпе каіккгеізібгті^е Оезіаіі
тіі Йаскет Восіеп ипсі ^елѵОІЬіег Беске. Ег іаиіі паск ипіеп ипіег еіпет Йаскеп \Уіпкеі, таскі еіпе \Ѵепсіип§ ипй епйеі іп еіпег
§гоззеп Каттег, йіе екепіаііз еіпе ипге^еітаззще, ІіаіЫш^еІЙЗгті%е Оезіаіі кезіігі.
Аііеге Вайе кезіігеп текгеге бап^е. Іск каке зоіске аиск
аи%ейескі, коппіе акег тіг піскі егкіагеп, ок зіе ѵогкег ѵоп Ба-

—

349

—

скзеп ап&еіе^і утгйеп лѵагеп. Іт №аійе Гапй іск (ііе Вайе §етѵокпііск іп еіпет Г)іскіс1і4 ѵоп Еаітеп, \Уі1йрйаитеп, Вихиз, Мізреіп ип(1 апйегеп §г0ззегец Вкитеп. Меі84епіеіІ8 іѵискзеп йЪег (іет
Еіп^ап^ ВготЪеегеп ип(і зсішігіеп ікп 80 тіі ікгеп зіаскіі^еп 2іѵеі§ет Аи^епзскеіпііск каі сіаз Віаскеізсклѵеіп ги (Везет беѵтскз еіп
§апг Ъезоікіегез 2иігаиеп.
Баз Віаскеізскіѵеіп §екі ^еѵгокпііск паскіз аиі Какгип^ззиске, тап капп ез аЪег аиск піскі зеііеп ат Та§е апігекеп. Веіпе
^кгип§ ЪШеп аиззег сіеп оЪеп^епаппіеп ЛУиггеіп ѵоп Ріегіз
а^иі^іпа ипсі ЗатЪисиз еЬиІиз, аиск ВаиегатрГег ип(1 ѵегзс1ііе(іепе
апсіеге РЙапгеп; іт Егйкііп^ Мзске ТгіеЪе, іт Воттег АУиггеіп.
Баз Віаскеізскігап ІіеЪі Гегпег зекг Бетйзе, ги йегеп Егіап§ип§ ез йіе Ѳетйзе^агіеп Ъезискі, іп йепеп ез ІигскіЪаг Оигкеп,
КйгЪіззе, Меіопеп ипй ашіегез ѵегѵѵизіеі, \ѵоЬеі ез зоѵткі йаз
Кгаиі — Ъезопйегз іип^ез —ше аиск (ііе Егйскіе ѵегііі&і.
БеззкаіЪ зіейеііеп зісіі Ггйкег (ііе Віаскеізскѵтіпе іп сіеп
Ѳ&ійеп ипй Ъеі йеп бетйзе&агіеп ап, ѵт зіе ікгс Вайе ап сіеп Капаіеп апіе^іеп; }еЫ аЪег зіпй зіе, чѵе^еп ікгез §тоззеп Вскайепз,
кіег уОІ1і§- аиз^егоііеі ѵогйеп. Іт НегЬзі паіігі зісіі сіаз Віаскеі8СІілѵвіп ѵоп ѵегзскіейепеп іѵіійеп Рпіскіеп: АрГеіп, Вігпеп, РЙаитеп, Еіскеіп ипй зскііеззі зісіі аізо.сіатіі йег СезеіізскаГі ап, (ііе
тап іп зскопеп НегЪзіпаскісп ипіег Вігпеп-ипй РЙаитепЪаитеп
апігеііеп капп. Біе кіезі^еп Йа#ег какеп Ъетегкі, йазз ез зісіі
зекг ѵог йет ЛУіійзсішеіп Гигскіеі ипй, зоте ез йіезез шііегі
зсітеіі йіісіііеі. Іт \Уіпіег ѵегіаііі йаз Віасііеізсіі'ѵѵеіп піскі іп
ВскіаІ, ез ізі тіг аЪег пісііі ^еіип^еп Гезігизіеііеп, ѵтѵоп ез зісіі
йапп пйкгі. ’ѴУепп кеіп Вскпее, ойег іѵепі§- йаѵоп ѵогѣапйеп ізі,
зеігі ез зеіпе і&дііске Иакгип^ззиске Гогі, окпе аиі йіе Каііе ги
аскіеп; іѵепп аЪег ііеіег Вскпее Гаііі, геі§і ез зіск піскі 2 Ьіз 3
Та§е ипй уегЫеіЬі іп зеіпет Ваи.
Уіеііеіскі пйкгі ез зіск іп йіезег 2еіі ѵоп йеп Віеп&еіп йез
Айіегіаггпз ипй йез 8атЬисиз еЬиІиз, іѵеіске іск гшѵеііеп Ъеі ікт
іт Ваи Іапй. Аііеіп, іѵепп ііеіег Вскпее іап^е Пе&еп ЫеіЬі, ізі ез
йоск §ег\ѵип§еп аизги^екп.
Іт НегЪзі іѵегйеп йіе йип&еп гиг \Уе1і §еЪгаскі, іѵакгзскеіпііск іт Аи^изі. Бег \УигІ Ъезіекі аиз 2 Віііск. Біе Йип&еп
зіпй аІіегііеЪзіе, кйЬзске ѲезскбрГе. Еіпег сіег йогіщеп ВегиГз^ег
теіпіе, йазз ег ^агпіскі ѵоп ікпеп іѵедакеп капп ипй зіе іттег
апзекеп тизз.
Воіап&е Таіузск аиззскііеззііск ѵоп Мокатейапегп Ъе\ѵокпі
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тсаг, лѵеісііе ішг Кеі8 зкеіеп ипсі зо^аг Піе АѴеігепкиИйг Гиг еіпе
8ипНе апзакеп, Ъгаскіе Паз Віаскеізскдѵеіп ікпеп Газ! даг кеіпеп
8с1іа(іеп. АІ8 акег гиззізске Апзіесііег іпз БапН катеп ипсі Оетизекиііиг ипсі \УеіпЬаи еіпГикгіеп, Іегпіе (іаз 81аске1зсЫѵеіп зскпеіі
(іеп Оезсктаск (іез Оетйзез тѵегізскаігеп иші ез епІЪгаппі’е еіп
Кгіед дедеп (іеп ипдеЪеіепеп Реіпзсктескег, лѵеіскег дедетѵагіід
сііе ѵОІІіде АизгоШтд (ііезез Тіегз іп сіег БтдеЪипд сіег гиззізсііеп
АпзіеПІипдеп гиг Роіде как
Іск ІіаЪе піетаіз ѵоп еіпет Пег ВегиГзіадег декогк Пазз ег
ігдепНутпп Кезіе еіпез уоп КаиЫіегеп геггіззепеп Зіасііеізсіілѵеіпз
деГипНеп каііе ипП іск діаике Пакег, Пазз зеіпе ГигскіЪаге Кйзіипд ез депйдепН уог Пеп еіпкеітізскеп кіеіпегеп КаиЫіегеп ше
8итрЯискз ипП 8скака1, зскиЫ. 8еіп еіпгідег ГеіпН зскеіпі Пег
Мепзсіі ги зеіп.
\Ѵіе Ьекаппі, шгП Паз ЛѴіІПЪгеІ Пез ВіаскеІзсЫѵѵеіпз іп Ііаііеп
Гиг зекг зсктасккаВ декаИеп. Веі ипз еззеп Піе ІеиГе ез піскі
ипП сіаз деШеіе 81аске1зсЫѵѵеіп лѵігП іп кеіпег ЛѴеізе аиздепиігі.
8еіпеп безсктаск зскаігеп Ьеі ипз пиг Піе НипПе. Біе Корреі Неггп
Кваіѵовьоскі’з геггізз, зоше зіе еіп ВіаскеІзсЫѵеіп аиздедгаЪеп
каНе, зоГогі ПаззеІЬе ипП Ггазз ез ѵоііід аиГ; ПаЪеі гйіігіеп ИіезеіЪеп НипПе піетаіз Паз Ріеізск ігдепН еіпез апПегп Тіегез ап.
АПе ОгШскеп Еітуокпег зіпП ѵоііід Пауоп иЪеггеиді, Пазз
Паз Зіаскеізсіпѵеіп шПкйгІіск 8іас1іе1п уоп зіск зсЫеиПегп капп,
лѵеіске зодаг еіпеп 8ііеГе1 ПигскЪокгеп зоііеп, ипП уегтеіПеп ез аиГ
Пег ИадП зіск ікт уоп кіпіеп ги пакет. Іск тизз дезіекп, Пазз
іск, оЪдіеіск іск піскі ЬеНіпдипдзІоз Піезе Меіпипд ЪезШіідеп капп,
Посктіск аиск апПгегзеііз Пег Меіпипд Пег Неггп КаЪіпеіідеІекгіеп
піскі апзскііеззеп капп, лѵеіске еіп лѵШкйгІіскез УопзіскзскіеиПегп Пег ИаПеІп каіедогізск ѵегпеіпеп. Біезе Егаде егГогПегі
поск лѵеііеге ВеоЪаскіипдеп ипП Пакет каііе іск ез поск Гиг ѵегГгйкі, Паз тіігиіеііеп, лѵаз іск Ъізіеігі Паѵоп лѵеізз.
Уоп Пег погППскеп Огепге Пез ѴегЬгеііипдздеЪіеіз Піезез
Віаскеізсклѵеіпз—Пет Вегігк РгізіЬ Пез Ьепкогапег Кгеізез—рек!
ез іапдз Пет піеПгіддеІедепеп \Уа1НдеЪіеі Пез регзізскеп Таіузск,
МагапПегапз ипП Ѳііапз гипП ит Паз 8йПепПе Пез Казрі гит
ТгапзказрідеЫеі43) ипП Регзіеп44) ипП итГаззі епПІіск дапг ІпПіеп
43) Яакоѵтшоі, N. Виіі. Как Мовсои, 1899, р. 38. (8ер.); Кабве.
и. ѴѴабтее, 8аидеік. Тгапвсавріепв, 2оо1. ИакгЪ. 8увк IV, р. 64 (8ер.);
1899; Ѵакеятзоѵ еіс.
44) Вьа^окв, Еавіегп Регвіа, II, р. 80 (1876).
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тй Сеуіоп іпсіовіѵе45). Еіпе ѵОІІі^е ІйепііШі йіевег Віаскеівскдѵеіпагі аиі' йіевет шідекеигеп ОеЪіеіе апгапектеп І8і всклѵіегі^, йоск
ІекК тіг йаз Ѵег^іеісквтаіегіаі, ит йіеве Рга^е ги ІЪвеп. Іп веіпет \Ѵегк 46) зргіскі Каббе §апг Ъевіітті іп веіпег Аптегкип^
апГ 8. 9. ѵоп Нузігіх сгізіаіа 47). Айв сііевег Ветегкип^ кОппіе
тап йеп Зскіивв гіеіт, сіавв Каббе Бепкогапег Ехетріаге, дѵепп
аиск піскі тй Ехетріагеп, во сіоск тй 2еіскішп&еп ѵоп Н. сгі¬
зіаіа ііп(1 Н. Ыгзиіігозігіз ѵег^ііскеп как
йейоск іві йег Бпіегвекіей іт 8скайе1Ъаи йіевег Ъеійеп АгІеп во §тов8 ипй йгйп^і віск во аиГ, йавв тап Ъеі еіпег Ѵег&іеіскпп§ (іег 8скайе1 Ъеійег Агіеп ікп иптб&Нск піскі ЪеоЪаскіеп
капп. Біе 8скайе1 йіевег Ъеійеп Агіеп віпй аиГ ТаГеІ VIII йев
\Ѵегкев Веахбтв: «Мапітаііит Койепііогит ехоіісогит поѵогит
еіс» аЪ&еЫІйеі ипсі Ъеі еіпет Ѵег^іеіск ѵоп 8скййе1п тіі йіевег
ТаГеІ капп тап піскі гдѵеіегіеі Меіпип^ ііЪег Йіе 2и§екЪгі§кеіі йев
Ъеігекепсіеп Зскайеів ги еіпег йег Ъеійеп Агіеп веіп. Каскйет 1895
аііе кіе'іпегеп 8аи§еііеге йев Каикавівскеп Мивеитв, йагипіег аиск
йав Віаскеівсклѵеіп, ѵоп тіг Ъевіітті дѵагеп, вскеіпі Каббе Ъеі
йег Вевскгейшп^: еіпег КеціакгвГакгі паск Таіувск поск іттег піскі
дапг иЪеггец&і дѵогйеп гп веіп 48). Nаскйет іск 1894 йав Ьепкогапег
Віаскеівскдѵеіп аів Нузігіх Ыгзиіігозігіз ВтшБт Ъевіітті каііе,
гейіісіегіе іск ев іп теіпеп Го1§епйеп АгЪейеп, \Уатекнобве 49),
Вбаотоеб (1. с.) шій Всеатее Гоі&епй, ги йег ѵоп 8укев 50) ЪезскгіеЪеп Агі Нузігіх Іеисита.
Ба іск кеіпе іпйівскеп Ехетріаге ѵоп Нузігіх Іеисита Зѵкев
гиг УегГй§ип§ каЪе, во капп іск иЪег йеп Огай йег Акпіісккей
йіевег Агі пиг паск йеп Вевскгейтп^еп Вьахроебв (1. с.) ипй апйегег игіейеп, дѵеіске аііе Іеійег гескі кигг віпЙ. Ніпвіскіііск йег
РагЪпщ* капп іск кіег поск йеп Бпіегвекіей кегѵогкеЪеп, йавв
паск ВьАхгоЕБВ \Уогіеп Ъеіт іпйівскеп 8іаске1вск\ѵеіп йіе Іап^еп
45) Вьа^окб, Раипа оГ Іпйіа, Маттаііа, р. 442 (1891); Всьатек
\Ѵ. Ь. Саіаі. оГ Маттаііа Іпй. Мив., II, р. 105 (1891).
4и) Раипа ипй Ріога й. Зййдѵезіі. Сазрі-Ѳекіеіез (1886).
47) „Меіпе Ехетріаге ѵот Зіаскекзскдѵеіп епізргескеп йет 1урізскеп ипй каЪеп тй йет Гйг Регзіеп ап^еГШігІеп Н Ыгзиіігозігіз
Веакбт пісійз ги 11тп“.
48) ...„Бпй ег8І ат глѵеііеп Та§е егзіапй тап йгеі йег &е\ѵші8скІеп Нузігіх, дѵеіске кіег \ѵакг8скеіп1іск піскі йег зіійеигораеізскеп Агі епізргескеп, зопйегп Н. Ыгзиіігозігіз Вкакбт гергаезепііегеп.»
48) \Уатекыоб8Е, Яаі. Нізіогу оГ Маттаііа, II. Койепііа, р. 454
(1848).
50) 8ѵке8, Ргос. 2оо1. 8ос., 1881, р, 103.
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Кііскепзіаскеіп еіпе лѵеіззе Вріѣге ипсі Ъіз 211 Згеі \ѵеіззеп Кіпдёгі
каЪеп, Ъеі ипзегп Ехешріагеп Ып§е§еп Ъезіігеп аііе ] ал рои Кііккепзіаскеіп іе 4 угеіззе Кіп^е ипсі еіпе \ѵеіззе Зрііге.
\Уаз Зеп 8скаЗе1 апЪеігШѴ зо йпЗе ісіі кеіпе ѵпскііреп ІТпІегзскіеЗе гшзскеп еіпег §тоззеп 8егіе ѵоп 8скаЗе1п Зез кепкогапег 84ас1іеІ8с1і\ѵеіпз. гѵшіеп 8скйЗе1п аиз Раіаезііпа ипсі сіег ВезсЬгеіЪип§' Вьахеоебз. Веіт Ѵег^іеіск тіі сіег 2еіскпип§ еіпез 8скасіеіз ѵоп Н. Іеисига іп АУатекноіізе’з АѴегк (1. с.) копире ісіі ѵіеіІеіскі пиг апіикгеп, Зазз Ъеі ипзегт 81аске1зск\ѵеіп Зег кіпіеге
КапЗ сіег ^зепкпоскеп еіпеп зіагкег ^екгйттіеп Во^еп Ьіісіеі,
лѵеіскег еігѵѵаз утііег паск кіпіеп кегѵогІгіМ.
Біезег ІІтзіапЗ, іп ѴегЪіпЗипр; тіі еіпі^ег ШакпИсккеВ іп
сіег 2еіскпип&, ѵегапіаззі тіск 2еі1дѵеі1і§- сііе Вепеппип^ Вкахбтз
зо Іап^е Ъеігикекаііеп, Ъіз еіп сіігесѣег Ѵег^іеіск тіі ішІізсЬеп
Ехешріагеп ипз епВѵеЗег ѵоп сіег ѵОІИ^еп ІЗепііШ каиказізскег
ипсі іпЗізскег Ехетріаге йЪеггеи&І—лѵогап іск зекг гсѵеійе—оЗег
аиГ §епй§епЗе ИпіегзскіеЗе гшзскеп ікпеп кітѵеізк
Аиі* 8еііе 203—04 &еке іск еіпе ѵег^ІеіскепЗе МааззІаЬеІІе
Зег 8скаЗе1 ѵоп 3 кепкогапег 81аске1зсклѵеіпеп, еіпез ігапзказрізскеп ипсі еіпез аиз Раіаезііпа.
\Уіе аиз Зіезег ТаЬеІІе егзіскШск, зіпсі Зіе 81аске1зск\ѵеіпе
Тгапзкаиказіепз, Тгапзказріепз ипсі Раіаезііпа’з еіѵшз ѵегзскіеЗеп
ипіег еіпапЗег, іеЗоск тѵііі іск тіск піскі лтіег аиГ сііезе ІІпіегзскіеЗе кіег еіпіаззеп. Іск каке еіпе ѵіеі ^гбззеге 2ак1 ѵоп 8скаЗе1п
^етеззеп, аіз кіег ап^еГйкг! зіпсі ипсі капп за&еп, (Іазз сііе 81аске1зск'ѵѵеіпе аиз Раіаезііпа зіскШск зіск Зигск еіпе §тбззеге Кйгге
Зег Nа8епкеіпе ипІегзскеіЗеп. Біезеп кГшзІапЗ іикге іск кіег пиг
гиг ВезШі§ип§ теіпег Апзіскі ап, Зазз сііе Ігапзкаиказізскеп ипЗ
іпЗізскеп Зіаскеізскѵгеіпе агШск піскі іЗепІізск зіпЗ, тсеззут^еп
іск Зеп егзіегеп Зеп ^теп Нузігіх кігзиіігозігіз Веакбт ^езіскегі
шззеп ш11.
39. Ьерив еугепвів 8атішш.

Зупопутіе:
Ьериз
Ьериз
Ьериз
Ьериз
Ьериз

іітМиз, Мёкётеіёз, Саіак Каіз. р.р. 1 еі 23.
іътЫиз ипЗ Зіе зеІЪз! аіз ѴагіеШ ипкаНЪаге АЪлѵеіскші^
сазріиз Немре. еі Еыее^., Каббе, 8аи^е1к. Таіузск, р. 9.
зрес.? 8атішш, ІІеЪегзіскІ, № 115, р. 61.
сугепзіз 8атішш, МіШіі. Каиказ. Мпз. ВЗ. II, р. 60.

МЁNЁТЕIЁ8 Ьетегкі §апг гіскіі^, Зазз Зіе Назеп іп Таіузск іп
§егіп§егег АпгаЫ ѵогкоттеп, аіз ап апЗегеп Огіеп 4ез Каиказиз.
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Баббе за§ѣ йЬег (ііе УегЪгеіѣищ* Лег Назеп іп Ліезет НеЪіеѣ
Го1§епЛез: «Біе Назеп іп Лег Ми^апзѣерре ипЛ аиГ Леп Бйпеп зіпЛ
ІаНглѵеізе ип^ІаиЫіск каий.§, іп апЛегп Лакгеп ѵіеі гагег; тап ізѣ
Лег Меіпшщ, Лазз зіе піскѣ зеіѣеп ѵоп ѵегкеегепЛеп ЕріЛетіеп
кеіт^езискѣ чѵегЛеп. АПе Ліезе Назеп, ѵоп Лепеп іск НипЛегѣе
§езекп ипЛ еѣѵт еіп БиѣгепЛ іп НйпЛеп каѣѣе, ѵтгеп кІеіплѵисЬзі^,
Ьей> оГѣ §еіЫіс!і, Лаз "ѴѴеізз ат Оііг зекг ѵагіакеі іп зеіпег АизЛекпип^. Іск ГапЛ Леп Назеп аисіі каи% іп йЪег 6000 Гизз Ноке
іга Біаѣаг-Кеззеі, \ѵо ег иптіѣѣеІЪаг ап Леп Ееізеп Лез Вагпаз&г
ІеЪѣе».
Ніег л еглѵесіізеіі: Каббе оііпе 2дгаГе1 ѵегзскіеЛепе Назепагѣеп,
лѵеісііе іп Тгапзкаиказіеп ІеЪеп.
Біе пеие, ѵоп тіг ипіап&зѣ іп Леп «Міѣѣеііип&еп Л. Каик.
Миз.» ЬезскгіеЪепе Назепагѣ Ьериз сугепзіз ізѣ еіп Веѵткпег Лег
ШеЛегип^еп Лез Озѣііскеп Тгапзкаиказіепз ипЛ егкіеіѣ зеіпеп Натеп ѵот Наирѣйизз Ліезег Бе&епЛ, Лег Кига (Сугиз). Іт ОеЪіг&е
ІеЪѢ теіпег Апзіскѣ паск зскоп еіпе апЛеге Агѣ. Бег Назе
каіѣ зіск ап оГГепеп Зіеііеп аиГ ипЛ Ііекѣ ЬезопЛегз зоіске, Ліе тіѣ кіеіпет Ѳезѣгйрр Ье^аскзеп зіпЛ, іп Леп Таіузскег \Уа1Легп аЪег коштѣ ег Лигскаиз піскѣ ѵог.
\Уіе ѵіеі Маі іт Лакге Ліе Назіп кіег Лип&е гиг \Уе1ѣ кгіп^ѣ,
коппѣе іск піскѣ §епаи Гезѣзѣеііеп, іск ГапЛ ]еЛепМ1з зскоп ги еіпет Бгіѣѣеі епѵаскзепе .щп§е Назеп ЕпЛе Магг (Бгеѵаѣ, Ми&ап)
ипЛ ѣгаскѣі^е Назіппеп ѣгаГ іск Газѣ Леп ^апгеп 8оттег ап, патИск: ЕпЛе Аргіі іт Кгеізе ЕІізаЬеѣкроІ, ЕпЛе Лиіі Ъеі ТіЙіз и. з. Г.
Іп Леп ѵоп тіг ипѣегзискѣёп \Уеікскеп ГапЛ іск &е\ѵс)кп1іск
Іе 3 ЕтЬгуопеп.
40* Ьерив зрес. пота?
Вупопутіе:
Ьериз Нтійиз, МЁігёткіЁз, Саѣаі. КаІ8. р.р. 1 еѣ 23 (рагѣіт!).
„
„
(рагѣіт!), Каббе, Ваи^еѣк. Таіузск; р. 9.
Ьериз Шаг? Ватішш, Бекегйіскѣ, № 116, р. 61.

Іт Таіузск^екіг&е, іп ЪеЛеиѣепЛег Шке, ІеЪѢ еіпе Назепагѣ
іп гакігеіскеп ІпЛіѵіЛиеп, \ѵеіске гитгаіеп ап Зѣеііеп гшзскеп Реізеп ІеЪеп, Ліе ѵо11і§; ѵоп Уе^еѣаѣіоп епѣЫоззѣ зіпЛ.
Іп теіпег «ІТеЪегзіскѣ» Гйкгѣе іск ікп, оЪтѵокІ тіѣ Лет Рга^егеіскеп? ѵегзекеп, аіз Ьериз іоіаі Раьь. ап, ѵѵоЪеі іск тіск аиГ
Е. А. Вёсішек зѣйѣгѣе, чѵеіскег Леп ѵоп Вьаотоеб зр&ѣег кезскгіе-
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ѣепеп Ьериз сгазресіоііз аиз Регзіеп тіі егзіегет ѵегеіпі^іе, чѵаіігепсі ипзег Назе ѵіеіез тіі іеігіегет §етеіп ііаі. Іт гиззізсііеп
Огі^іпаі сііезег АгЪеіѣ ізі ег посіі аиз Уегзекеп Ь. іоіаі? §епаппі.
Оге&етѵ&гіщ ѵегігеіе ісіі пісЬі текг сііезе Апзіскі ип<1 каііе золѵоЫ
(Іеп ігапзказрізсііеп Ьериз Іектаппі Зеѵектз. аіз аисіі сіеп Ьериз
сгазресіоііз Вьахрокб аиз ВеІиізсЫзіап Гйг ѵо11і§; зеІЪзіапсІще Агіеп.
Бег Назе аиз (Іет Та1узс1і§еЪіг§е §еЬ0гі гиг зеШеп Бгирре азіаіізскег Назепагіеп Нег Ь. сгазресіоііз ап^еіібгі, лѵеісііе ііаирізйсіііісіі сіигсіі еіпе зіагке ЕпБѵіск1ип§’ сіег гбіНск - гозіГагЪі^еп
НаагГагЬе аиГ (Іет Иаскеп, сіег Вгизі ипсі сіег Бпіегзеііе сіез Наізез аиз^егеісітеі ізі.
Віе а11§етеіпе КогрегГагЪип^ ипіегзсііеісіеі зісіі ѵоп сіег ГагЪип& (іез Ьериз сугепзіз Ііаиріз&сЫісІі сіигсіі еіпе зіагке Епкѵѵіск1ип§ ѵоп Зсіпѵагг аиГ сіег ОЬегзеііе (Іез ВитрГез. ОілѵоЫ (Иезег
Назе ипгіѵеііеІІіаГі еіпе ѵоп Ь. сугепзіз ѵегзсіііесіепе Агі герпізепііегузо \ѵа§е ісЬ ез сіоск пісііі зеіпе Везс1ігеіЬип§: ги §еЪеп, (1а
ісіі п^г еіп Ехетріаг Ьезііге ипсі зо ѵегзсІііеЪе ісіі зіе Ыз аиГ
Ег1ап§ип§ еіпез §гоззегеп Маіегіаіз.

VI. 17ЖШАТА.
Віе Ілзіе ѵоп ІІп§и1аіеп Ьеі Ваббе епііійіі 8 Агіеп, ѵоп сіепеп
сііе НаІГіе ипгѵтііеШаГі іп (іеп Бгепгеп сіег Ми§апзіерре ипсі Виззізсіі Таіузсіі ^еГипсІеп лѵогсіеп ізі. Ез зіпсі сіаз: 8из зсго(а, (тагеііа
зиЪдиііигоза, Сегѵиз еіарігиз тагаі ипсі Саргеоіиз саргеоіиз. Баз ^е§етѵагіі§е Ѵогкоттеп сіег Вегоаггіе§е (Сарга аедадгиз Раьь.) іп
Таіузсіі ізі сіигсіі пісіііз Ъеіѵіезеп иші аііез, лѵаз ісіі ІагиЪег Ііогіе,
іаззі зісіі (ІагаиГ гигйскГиЬгеп, сіазз дѵепп зіе аисіі еіпзі іт Таіузсіі§еЪіг§е §е1еЬі Ііаі, зо сіоск ѵог зекг 1ап§ег 2еіі. Бег Ъекаппіе
Ра§ег ипсі ЕіТогзскег сіез ЛтогсЬѵе8ікаикази8, N.
Вішік, Ііаі
еЬепГаІІз Ыег кеіпегіеі Зригеп Нег Вегоаггіе§е §еГипсІеп ипсі Ъетегкіе, сіазз (Іаз Іііезі^е ОеЬіг^е ги зіагк Ъезіесіеіі ізі ипсі §аг
кеіпе ]ип§Ггаи1іс1іеп аіріпеп АѴеісІеп кезіігі. Ваббе Ьеіпегкі іпЬеігеі? ііігег ѴегЬгеііип§' Гоі^епсіез: «Котті іт ВапсІ§еЪіг§е ипсі аиГ
(Іеп Ееізеп Нег Тйп^зсЫисІіі ѵог.» \Уа1ігзс1іеіп1іс1і аЬег ізі сііезе
Ап^аЬе пісііі аиГ еі^епе ВеоЪасЬіип^ Ье^тйпсіеі, зопсіегп аиГ Аизза§еп (Іег (ІагаиГІйп ЬеГга§'іеп Еішѵоііпег. АиГ сІепзеІЬеп ОгипсПа^еп
асііеіпі ѵоп ііші іт Уеггеісітізз сіег Заи^еііеге Таіузсііз аисіі Оѵіз
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опепіаііз СгМеь. (Оѵіз дтеІіпі—О. а.юіоііса
зеіп.

арисі Каббе) ап^еГйЬг!

211

БеЪег сіеззеп 2иШ|%ез Уогкотгаеп Іііег лѵизаіе тіг кеіпег,
пісМ пи г Іііег, зопсіегп аисіі іт ЬепасІіЬагіеп Регзіеп іѵаз 2и Ъегісіііеп. ДесІепГаІІз, тсепп аисіі ѵіеІІеісМ Ггиііег еіптаі зоісііе Раііе
ѵог§екоттеп зеіп тО&еп, зо 8іші 8іе )еІ2\ зсіюп Іап^е пісііі теііг
сіа^еіѵезеп.
\Уаз Гегпег (Не ШгзсЬе апЬеГгіШ, зо ізі паШгІісЬ Сегѵт
еіаркиз, дѵеісііеп Каббе аиГ Опте! сіег ѵоп іііт іп Таіузсіі §езе1іепеп Оеіѵеіііе апГикгГ, іНепНзсЬ. тК Септе шагаI Ошьву, Неп ег
аиГ Огипсі ѵоп ЬВегаГигап&аЪеп тіі апГиІігі, сіа С. еіаркиз іурісиз
піг^еік1з\Уо іп Тгапзкаиказіеп ѵогкотті, НіпзісМісЬ Сегѵиз сазріиз Вкоок тизз ісіі Ьетегкеп, (іазз (Не АиігаЫип^ (Незег, еіпег
§ап2 атіегп Огирре ап^еіюгепсіеп, іпНізсІіеп Агі Гаг Таіузсіі аиГ
еіпет МіззѵегзШпсІпізз Ье^гипсіеі ізЬ
ГАМ. 8Ш0АЕ,
41. 8ив вегоГа Ьпш.
Зупопутіе:

8из зсго/а,

Каббе, Заи^еБі. Таіузсіі., р. 9; 1(1. Таіузсіі

и. зеіпе

ВелѵоЬпег, р. 303—304; Затішш, ІІеЪегзісІіі;, № 117, р. 02.
Маіегіаі:
Ваі^ 9- Ьепкогап, 1867. Ваббе. Миз. Саисаз. № 133,а.
Зеііабеі.
„

„

III, 1866.

„

„

„

„

„ ,<і.

^иѵ. „

IV, 1866.

„

„

„

„

„ Д.

ШщеасЫеГ Нег ІіеШ^еп УегГо1§ип§\ Нег (Не ХУіМзсІпѵеіпе іп
І.еШег 2еН ипіепѵогГеп зпкі, зіпсЬзіе ЪізіеШпосЪ зеііг гаііігеісіі
іш §аіі2еп, уоп ипз Ьезргосііепеп ОеЪіеі, зоіѵоііі іп (іеп
Коіігсііскісіііел сіег Ми^апзіерре, іѵіе аисіі іп с!еп \Уй1(Іегп ТаІ-узсЬз.
Біе іпіепзіѵе УегГо1§ип$ сіег \УіИзс1і\ѵеіпе Ъе^апп паск (Іег
Апзіес11ип§ ѵоп ртіесііізсіі - огііюсіохеп гиззізскеп Ваиегп (іп сіеп
Кгеізеп Бгеѵаі ипсі Ьепкогап). Ггиііег ІеМеп Іііег пиг МоЬашейапег ипсі гиззіасЬе ЗесКегег, іѵеісііе, еЬепзо ѵгіе сііе егзіегеп, пісііі
пиг Зсіпѵеіпейеізсіі пісМ аззеп, зопсіегп йЬегкаирГ сИезет Тіег §е$епиЪег ІіеШ^зіеп АЬзсЬеи 1іе§Деп ипсі зо§аг іесіе Веги1ігип& тіі іііт
аіз Уегипгеіп%ип§ аиГз ап&зШсЬзГе ѵегтіеііеп. Біе гескГ§’1ГшЪі^еп
гиззізсііеп Апзіесііег Ъе&аппеп зоГоіТ (Не Да§сІ аиГ ѴѴШзсІпѵеіпе іп
§гоззет МааззіаЬе иші ]еШ капп тап іп )е(1ет ЬеІіеЪі^еп Наизе
(іег Апзіесііег ЗсЫпкеп ипсі ѴѴіігзГе апігеііеп, лѵеісііе ѵот \УіИ~
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зск\ѵеіпе зіаттеп. АПеіп (ііе Кбкгіскіе (іег ипегтеззііскеп Ми^апзіерре иікі (ііе зіеііетѵеізе .іип^ігаиііскеп \УаЫег сіез Кгеізез Ьепкогап Ьіеіеп (іеп У^іЫзскіѵеіпеп еіпеп зо гиѵеііаззі&еп 2иДис1іізогі,
еіпе 80 §гоззе Аизіѵакі ап ЬескегЪіззеп, сіазз 8Іе іѵокі зсіілѵегіісіі
Мег еіптаі ѵегзск\ѵіп(іеп іѵегсіеп; 80§аг
ш 8Іе іп Тгапзкаиказіеп аиззегкаіЪ (Іез Ѳезеігез зіеііеп, аізо аіз зскасіііск ап§езекеп \ѵегсІеп ипсі (іег УегШ§ип§ ргеіз^еЪеп зіпсі.
АиГ (іег Ми&апзіерре котті (іаз ѴУіісізсіілѵеіп йЪегаіі (іогі
уог, \ѵо итГап^геіске КокгМскісМе ѵогкашіеп зігкі; іп Таіузск итГаззі зеіпе ѵегіікаіе УегЪгеііипд аііе 2опеп уоіп Меегезпіуеаи Ъіз
гиг Вгепге (іег \УаМег. Іт Зоттег пакгі зісіі (іаз ХУіЫзсМѵеіп
ѵоп ѵегзскіейепеп \Уиггеіп ипсі ипіегпітті ѣаий§'СЪегГаІІе аиі* сііе
ЪепаскЪагіеп ЬеагЪеііеіеп ЕеМег ипсі Ѳетйзе§агіеп. Везопсіегз ѵегигзасМ ез (іеп Кеізріапіа^еп ипй АпрЙапгип§еп уоп \Уаззегте1опеп, луеісііе Ъезопсіегз зеіпет Оезсктаске гиза&еп, ГигсМЬагеп Зска(іеп. БМ^епщеп \ѴіісІ8ск\ѵеіпе, тѵеіске іт Кокг ипсі сіет Оезігйрр
ит (ііе Могізу кегит іеѣеп, Ггеззеп лѵаіігзсііеіпіісіі ѵіеі аиі* (іеп
8ігап(і ^егаіепе Еізске ипсі ікг Еіеізск пітті іт Зоттег еіпеп сіегагіі^еп Різск^егиск ап, йазз ез сіигсііаиз пісМ гиг ^кгип§ іаи^і
ипсі сііе ит сііезе 2еіі §еШеіеп Тіеге еіпГасіі лѵе^е^ѵогГеп тѵегчіеп
тйззеп. Іт ЬІегЪзі ііаііеп зісіі (ііе \УіМзсМѵеіпе каирізаскііск іп
(іеп \УаМегп аиі ипй пакгеп зісіі Мег ѵоп аііегіеі лѵі1(іеп Егйсіііеп: Аріеіп, Вігпеп, РЙаитеп, Еіскеіп, ГаиіЬеегеп и. з. \ѵ. Іт
\Уіпіег кеггзсМ іт ^Ѵаісіе ^кгип§зтап§еі ипсі сіапп зіейеіп (ііе
ХУіМзсМѵѵеіпе іпз Кокг ипсі ап зитр%е \УаЫзіе11еп йЪег, чѵо зіе
іт іеискіеп Восіеп аііегіеі \Уиггеіп зискеп. ^ск Каббез \Уогіеп
коттеп зіе сіапп зо^аг гиіѵеііеп апз Меегезиіег ипй -ѵѵйкіеп кіег
іт Запйе паск Тег^іа Іеопіз, еіпег ТгіШеіагі.
Веі §гоззет Зскпееіаіі, Ъезопсіегз іѵепп ег тіі Ргозі ѵегЬипсіеп ізі, ЬгісМ Гйг сііе \УіЫзск\тпе еіпе зскчѵеге 2еіі ап ипсі зіе
коттеп йаЪеікаи% сіигск Макгип§зтап§еі ит. Іт \Уіпіег 1897—98
§іп§еп ѵіеіе аиз сііезет бгипйе еіп. Іт Вгйкііп^ 1898 Гапй іск іт
\УаМе (іег УогЬег^е 4 ЗШск каіЬѵѵйскзі^ег \УМ8ск\уете, іѵеіске
аііе гизаттеп йаіа^еп ипй \ѵакгзскеіп1іск, ѵоп Нип^ег §езск\ѵаскі,
сіет Ргозіе гит ОрГег §еі*аііеп дѵагеп. Зіе 1а§еп поск іп йег Зіеііп іѵеіскег (ііе Зскпаиге йез еіпеп гшзскеп (іеп Вйззеп йез
апсіегп зіск ЪеГапй. Іп сІетзеІЪеп \Ѵіпіег лѵагеп еіпі§е §тоззе ЕЬег,
паск беп Вегіскіеп сіег Йа#ег, зо зсМѵаск §е\ѵогйеп, йазз зіе, аіз
зіе сіигск (іаз Еіз (іез Зеез Каіайа§па йигск&еЬгоскеп лѵагеп, зіск
пісМ текг кегаизагкеііеп коппіеп ипй зо егігапкеп.
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Иаск Каввез ^Ѵогіеп, йпсіеі сііе Вгипзі іт Ноѵёткег ипй
Юегеткег зіаіі. 8е1іеп коттеп текг ше 10 Еегкеі гиг \Ѵе1і.
КГасІізІ сіет Мепзскеп ізі (Іег Наирііеіпсі сіез ЛѴіісізсіілѵеіпз <іег
Ті§ег, іѵепі^ег зскоп (іег Ьеорагсі ипсі ѵіеііеісііі аиск (Іег ЛѴоІГ.
Іп ѵіеі зі&гкегет Мааззе аЬег, аіз аііе (Иезе Реіпсіе, сіесітіегеп <1іе Маіиг^еѵтііеп (ііе \ѴіМзс1пуеіпе. Цекег 8с1іпее ипсі Ргозі
каке ісіі зсііоп ^езргоскеп. Иаскзі ікпеп Іеісіеп сііе ЛѴіісівсіілуеіпе
сіег Ми§апзіерре каи% ѵоп ІІЬегзс1і\ѵеттип§еіі.
Бигсккпіске сіег Кига ипсі сіез Агахез зіпсі зекг каий§ ипё
сІаЪеі чѵігсі ЪаМ сіег еіпе, ЪаМ сіег апсіеге Теіі сіег Ми^апзіерре
ипіег \Ѵаззег ^езеігі. Ѵог еіпі^еп Іакгеп §гик зісіі сіег Агахез еіп
пеиез Вей йигск (ііезе 8іерре гит Мееге. Аіз ісіі іт Вооі сііезе
8іе11е раззіегіе, сіа (Ііе ЬапсІѵегкіпсІип§; аиі‘ еіпег 8ігеске ѵоп 15
Кііотеіегп ѵо11і§- ипіегкгоскеп ѵтг, зак ісіі §апге, піскі зеііг §гоззе, Негсіеп ѵоп ѴПМзсІпѵеіпеп, ѵѵеісііе аиі сіеп йкегзскіѵеттіеп
8іе11еп кегитзскіѵаттеп ипсі Иакгип^ ипсі ігоскепе 8іе11еп зискіеп. Ѵот Вооі аиз каііе тап еіп §апгез Биігепсі Іеіскі егіе^еп
кОппеп ипй ісіі іаі ез пиг аиз сіет Огипйе піскі, ѵѵеіі ісіі аиз
Егіакгип§- ѵтззіе, сіазз сіаз Еіеізск зоіскег ѴШйзскѵтіпе, (ііе ікге
Накгип^ іт ѴѴаззег зискеп, ги §:агпіскіз іаи&і.
Ѵоп сіеп \ѴШІ8с1гѵгапеп йез Кгеізез Ьепкогап іеііі Кавве поск
Гоі^епйез тіі. Віе ^Ѵіійзскѵтіпе Іекеп кіег піскі іп ^гоззеп Негсіеп
ипй кіИеп §ечѵОкп1іск Кийеі ѵоп 6 -7 8ійск. 8іе еггеіскеп піскі
(ііе Оггбззе (Іег "ѴѴікІзсІгѵѵеіпе ѵоп Навагу; й^епщеп, іѵеіске зіапйі§ іт КОкгіскі Іекеп зіпй зскіескі іт \ѴіЫЬгеі, какеп Еізск&езсктаск, геіскпеп зіск йигск §гоззе Наиег аиз ипсі какеп еіпе
кагіеге 8скпаиге.
ГАМ. СЕВѴІОАЕ.
42. Сегѵив еіарітв тага! Ошьвѵ (?)
8упопутіе:
Сегѵиз еіаркиз, С. тагаі, С. сазріиз; Кавве, Заи^еік. Таіузск,
р. 10. Нігвск, Магаі—ипй Ахівкігзск; Кавве, Таіузск и.
зеіпе Велѵокпег, р. 301.
Сегѵиз еіаркиз тагаі, Затішш, ІІекегзіскі, № 118, р. 62.
Кавве кезііттіе (ііе ѵоп ікт іп Таіузск ^езекепеп Оеѵтіке
аіз Сегѵиз еіаркиз Ьшх.; С. тагаі Ооіьву ипсі С. сазріиз Вкоок
йаде^еп іикгіе ег аиі Огипй йег Ап^акеп Вьаотоввз ап (Еазі. Рег~

зіа II, р. 95—96).
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2и шеіпеш Вебаиегп деіапд ев тіг пісМ еіп дапгез ипб
аиздеіѵасіізепез Ехетріаг біезез Нігзскез 211 ипіегзискеп. ІсЬ ЬаЬе лиг еіпеп іипдеп Нігзсіі іп сіег ОеГапдепзсЪаЙ іп Бепкогап иші
еіпіде Рааге ѵоп НігзсЪдеіѵеіІіеп дезекеп, іѵеіске аиз беп Вегд\ѵа1бегп Таіузскз зіапшіеп. Бег іітде Нігзсіі іѵаг зіагк дейескі.
Біе ОечѵеШе дПскеп іп Шгег МекггаЫ Нігзс1іде\т1іеп аиз аікіегп
Теііеп Тгапзкаиказіепз, еіпГде Гааге )ебос1і Ъезаззеп сііе ЕідепШтПсЪкей, (1а88 (іаз бгіИе Епсіе зісіі гедеітаззід иіиі зуттеігізсіі
ап Ьеібеп Віапдеп даЪеІіе, (іа пип аисЪ (Іаз ѵіегіе Епбе тіі сіет
ІеМеп еіпе гедеітаззіде ОаЬеІ Ьіібеіе, зо ІіаНеп біе ОелѵеіЪе еіп
зеЪг огідіпеііез Аиззекп тіі 2\ѵеі гедеітаззідеп ОаЪеІп аиГ іебег
Веііе. Базз біез кеіп гиіаШдез 2изаттепігеЙеп іѵаг, ізі ат Ъезіеп
аиз іет Цтзіапб егзісМііск, сіазз іск піскі еіп, зопбегп Гипі*
зоіскег Гааге Ъеі ѵегзсЪіебепеп Регзопеп, ипіег апбегеп 2. В. іп
ВсЪетасЪа Ъеі Гбгзіег Оштіеѵ, тсеіскег Ггііііег іп Таіузсіі біепіе,
ипб Ъеіт Гбгзіег Ѵазіьеѵзкі іп Ьепкогап, дезеііеп ЪаЪе. Оеіѵеіііе
ѵоп біезет Ваи ЬаЪеп еіпе дегіпдеге ОгОззе ипсі зіпсі гаііег аіз
диі епілѵіскеііе Оеіѵеіке ѵоп Сегѵиз еіаркиз татаі Осньвѵ. Кеіп
еіпгідез бег ѵоп тіг дезеііепеп Оеіѵеіке діісіі аЪег іп еііѵаз бег
2еіс1типд ѵот ОедѵеіЪ сіез С. сазріиз Вкоок. 51) ЬеШегег деііогі
аддепзсііеіпіісіі (Іег Огирре С. ахіз ап; сііе АпдаЪе ѵоп зеіпет Ѵогкоттеп ап еіпет Огі ипдеіакг ат Зйблѵезіепбе сіез КазрізсЪеп
Меегез ізі ипгдѵеііеШаГі Гаізсіі ипсі зсЪоп Ьубеккек (Беег оі аіі
Ьапбз, р. 186. 1898) зргасіі ѵоііід Ъедгйпбеі біе АппаЬте аиз,
базз баз Огідіпаіехетріаг, лѵеісііез сііе ВезсЪгеіЬипд ѵоп С. сазрі¬
из ѵегигзасіііе ипсі ѵоп Вкоок іп ТаЪгів епѵогЪеп лѵигбе, ^агпісііі
аиз бет ТаІузсЪдеЪігде, зопбегп лѵаіігзсЪеіиІісЪ аиз Іпбіеп зіатт1е, ба ез лѵебег Нігзске біезег Огирре, посіі бег Огирре С. зіка,
шеісііег тап аисіі беп ГгадІісЪеп Нігзсіі гигигаЫеп ѵегзисіііе, іп
Гегзіеп діеЪі.
Баз Огідіпаі, паск лѵеіскет біе ВезсЬгеіЪипд Вкоокз егіоідіе, ЪеГапб зісіі іп бег Ваттіипд без ІеШегеп, аііеіп паск бет
Тобе без Везіігегз іапб тап ез пісМ багіп ипб зо ЫеіЫ С. сазрі¬
из еіп ипдеібзіез КаіЪзеІ. Оедеплѵагіід зіпббіеНігзсЬе іп
Таіузсіі зеііг зеііеп делѵогбеп, іЬге ѴегЪгеііипд Ъезекгйпк! зісіі аиі беп оЪегп \Ѵа1бдйгіе1 ипб іеіЬѵеізе біе
зиЪаІріпе 2опе.

51) Ргос. 2оо1. 8ос. Бопб. 1874, р. 47.
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43. Саргеоіиз саргеоіиз Ьшк.
8упопутіе:

Саргеоіиз ѵиідагіз, Мёкётвіёз, Саі. Каіз., р. 1.
Сегѵиз саргеоіиз, Каббе, Таіузск, р. 10;
„

Ы. Таіузск и. зеіпе Ве\ѵокпег, р. 301.

„

Саргеоіиз саргаеа, 8атішш, Пекегзіскі, № 119, р. 62.
Мшётеіёз ГйкгІ сііезе АіТ Гйг Оіе \Аа1с1ег Таіузскз’ ап. БеЬег (Иѳ ѴегЪгеіідіщ* Оез Кекз іп Таіузск за§1 Каббе Гоі^епсіез:
«Біе кгаШ§е Вогт С. рудагдт Рабь. кеппе іск аиз Таіузск піскі;
іт Ое§епІеі1, \ѵаз іск сіоіТ ѵоп 8Іап§еп зак, лѵаг г\ѵаг оГІ зГагк
Ъерегіі шісі шез аиск аЬ ипО ги ипге§е1таззі§е ^кепзргоззеп аиГ;
аііеіп іп сіег ^езаттіеп ЕпІшске1ип§ \ѵагеп сііезе бечѵеіке гит
§г0ззІеп Теіі зо§аг зсіілѵасіі. Баз §111 аиск Гиг Оіе теізіеп Кеке
Тгапзкаиказіепз».
Іп зеіпег ргаскіѵоііеп Мопо§гаркіе Оег СегѵМае 52) за§Г Вубеккее, Оазз, оішокі паск теіпеп Аизза§еп іт Каиказиз С. ру¬
дагдт ІеМ, еіп кіеіпез Кисіеі ѵоп ОогІ, Оаз зіск іп Оет Тіеграгк
Оег АМеі \Аокигп Ъейпсіеі, Оег еигораеізскеп АгГ ап§екбгГ.
Аііеіп іп теіпег, ѵоп ікт сШегГеп, АгЪеіІ (8аи§еІк. Каиказизіапсіег р. 310) каке іск ѵОІ1і§ ОеиШск тіск сіакіп аиз§е<1гиекІ,
сіазз іт А^а1с1§йг1е1 Тгапзкаиказіепз Саргеоіиз саргаеа (С. саргеоіиз), іейоск іт ЫогОкаиказиз С. рудагдиз ІеЫ. Веі Оег ВезскгеіЬип§ зеіпег Кеізе, аиГ р. 301, ЬетегкГ Каббе, Оазз \ѵесІег
Нігзск поск Кек іт ипіегеп \ѴаШ§йг1е1 ѵогкоттеп ипсі сіазз зіе
йкегкаирі іп Таіузск зеИеп зіпсі.
Меіпеп ВеоЬаскГип§еп паск §екбгГ (іаз Кек Оет окегеп
\ѴаЫ§игГе1 Таіузскз ап, ізГ акег аиск кіег гіетііск зеіІеп. Баз ізі \ѵок1 утпі§ег ѵоп Оег Ѵегі‘о1§ип§ сіез Мепзскеп, аіз
ѵоп Оег Меп§е §г0ззегег ЕІеізскГгеззег іп (іеп кіезі§еп \ѴаИегп
ѵегигзаскі.
ГАМ. ВОѴЮАЕ.
44. ОагеІІа виЪё’иШігова

Ѳёббеызтабт.

8упопутіе:

Апіііоре зиЪдиііигоза, Мёкётеіёіз, Саіаі. Каіз., р. 1 еГ 24.
„

„

, Каббе, 8аи^еІк. Таіузск., р. 10.

Оазеііа зиЪдиііигоза, Затішш, ІІекегзіскі, р. 62.

Мёкётеіёз зскгеіМ, сіазз Оіе Багеііеп іт \АіпІег зекг §етеіп
ѵагеп іп Оеп Меп 8Герреп§е§еп(1еп ѵоп Ваки Ъіз гиг Кита.
52) Ьубеккее, Веег оГ аіі ЬапОз, р. 226 (1898).
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Іп Ваки коппіе тап еіпе §апге Оагеііе іиг 3 КиЪеІ, окпе Сгелѵеіііе,
каиГеп, \ѵе1ске ап^еЫіск біезеІЪе 8итте козіеіеп; 211 )епеп 2еііеп
дѵагеп зіе 80 угепід іигскізат, базз 8іе Мепзскеп ЪІ8 аиі 150
Зскгііі кегапііеззеп ипб баЪеі поск §апг гикі§ Ыіекеп. Маек Каббез АпдаЪеп (Миз. Саисаз. р. 72) ІеЪіеп Ѳагеііеп іп Ггикегеп 2еііеп, бегеп зіек еіпі^е аііе ТШізег Еіпѵткпег егіппегіеп, поск іш
Кигаіаіе, зо&аг поск Ъеі Аѵсаіу (11 кт. оЪегкаІЪ ТШіз) ипб ѵог
пиг са. 30 бакгеп, 6. к. іп сіеп 60-§ег бакгеп без ѵогі^еп бакгкипбегіз ѵтгбеп ОагеПеп 30—40 кт. ипіегкаІЪ ТіЙіз
а§4.
бе^ешѵагіі^ ізі біе Огепге без УегЪгеііип§8§еЪіеіз біезез §гагібзеп Тіегез лѵеіі паск Озіеп ^егйскі ипб ез зскеіпі піекі чѵезіііскег бег 8скігак-8іерре ѵоггикоттеп. Іп бег Ми&апзіерре ипб
беп ббеп Шегзіерреп без Казрізскеп Меегез котті іебоск аиск іеігі поск біе Оагеііе іп Ъебеиіепбег Апгакі
ѵог.
Іт Сгоиѵ. Егіѵап, аиі ѵтіекез Ыокбішш аі‘з Гипбогі кіплѵіез,
котті зіе іеігі розіііѵ піекі текг ѵог.
Біе зо^епаппіе бгезіекізгеіекпип^ ізі пиг Ьеі )ип§еи Оагеііеп
диі аиз^ерга^і. Веі біезеп ізі бег бипкіе Пескеп аиГ бет Иазепгйскеп ипб біе 8ігеііеп, лѵеіеке ѵоп беп Мипб\уіпке1п ги беп Аи§еп гіекп, бапкеІЬгаип; бег океге ^зепіеіі ипб біе 8ігеіГеп, іѵеіске ѵоп кіег, иптіііеІЬаг ііЬег беп ѵогкіп епѵакпіеп бипкіеп 8ігеііеп ги беп Аи^епЬгаиеп гіекп— зіпб \тзз; ипб бег ѵоп біезеп
8ігеііеп аЬ§е§гепгіе тііііеге Теіі без Уогбегкоріез - гозіЪгаип. Міі
бет гипектепбеп Аііег ѵегібзекі біезе 2еіскпипд іттег текг ипб
Ьеі аііеп Тіегеп іт ѴУіпіегкІеіб ізі бег §апге УогбегкорГ ѵо11і§
лѵеізз Ъіз аиГ еіпі§е ѵтпі&е бипкіе Апбеиіип^еп ѵог беп Аи§еп.

III. АЪзсЬпіІі
Уегкеііип^ Лег 8аи^екіѳге ТаІузсЬз ипЛ Лег Ми^ап
зкерре пасЬ Леп гооІо^ізсЬеп Вкакіопеп.
Іт І.-зіеп АЬзскпііі біезез \Уегкез каЬе іек зскоп аиі біе
\ѵіскіі§зіеп 8іаііопеп кіп&ешезеп, іп ѵге1ске баз ѵоп ипз Ьеігаскіеіе ОеЬіеі гескі зскагі гегМІі ипб ^аЪ еіпе кигге СЬагакіегізіік
бегзеІЬеп.
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беШ Гйкге ісіі сіег ^гбззегп Апзскаиіісккеіі ипб Беиііісккеіі
лѵе^еп (Ііе Ѵегіеііищ: сіег 8аи§е1іеге ипзгег Ке§іоп, паск 8іа1іопеп
^еогбпеі, іп еіпег ТаЬеІІе ап, тѵеіске зіск аиГ рр. 213—215 Ьекпбеі. Веіт Безеп сііезег зіпсі 2 Коггекіигеп паскгиіга^еп, чѵеіске
зіск \ѵакгеп(1 сіег Вгиск1е$ип§ ег^акеп. Егзіепз котті іт окегеп
\Уа1б§:иг1е1 Таіра саеса (?) ѵог, ипсі г'ѵуеііепз ізі № 9—Мивіеіа
пекгіпді зр. поѵ. (піскі М. /іоіпа пекгіпді).
\Уепп кіег (Ііе Кебе уоп бег ОгпШюГаипа біезез Оекіеіез ѵтге, зо тйззіе т беп 4 Кикгікеп бег Такеііе поск еіпе кіпгикоттеп, патііск баз Оекіеі бег гаЫгеіскеп, кіег ѵогкапбепеп Могізу,
Рійззе, ппб аиск без МеегезиГегз. АПеіп ѵоп беп кіезі&еп 8аи&еІіегеп ізі ішг еіпз, бег Різскоііег, ап баз \Уаззег ^екипбеп. БаззеІЪе тизз іск аиск уоп бег итГап&геіскеп Ріаске бег АскегІапбегеіеп іт пкгбііскеп Теіі без Бепкогапег Кгеізез за§еп, Гйг
біе іск кеіп еіпгі^ез скагакіегізіізскез 8аи§е1іег пеппеп капп.
8скоп Ьеі еіпег окегйаскііскеп Веігаскіип^ біезег Такеііе
капп тап аиз ікг егзекп, базз шг, іп беп Ѳгепгеп без ѵоп ипз
кеігаскіеіеп Оекіеіз, 3 ѵегзскіебепе Раипеп ипіегзскеібеп кбппеп,
патііск:
I. Біе Раипа бег Шебегип§ззіерре (Ми&ап).
II. Біе Раипа бег \Уа1бег.
III. Біе Раппа бег Носкзіерре.
Регпег капп тап Іеіскі кетегкеп, базз кеібе 8іеррепГаипеп
зіск еіпегзеііз кебеиіепб ѵоп бег Раипа бег \Ѵа1бег ипіегзскеібеп,
апбегегзеііз ипіегеіпапбег зекг апа1о§- зіпб.
Веѵог іск §епаиег іебе біезег 3 Раипеп апаіузіеге, \ѵі11 іск
поск Гоі^епбе Ветегкшщеп таскеп.
\Уіе іп теіпег Ггйкегеп Агкеіі «Бекег біе 8аи§еііеге бег
8іерреп без погббзіі. Каиказиз (Міііеіі. Каиказ. Миз. Вб. I,
БіеГ. 4)» зскііеззе іск ѵоп бег Веігаскішщ біе Ріебегтаизе аиз,
ѵѵеіі біезе Тіеге йкег еіп ѵіеі кеззегез Рог1кетѵе^ип§8ѵегт0§еп
(Р1и§) ѵегГй^еп, аіз біе икгі^еп 8аи§е1іеге; аиззегбет ізі ікге Ѵегіеііип^ паск беп 81а1іопеп ипзгез Оекіеіз поск зекг ип§епіі§епб
аиі^екіагі, ѵтз т Рекіегп Апіазз §екеп коппіе.
8е1кз1ѵегзіапб1іск котті аиск біе Веігаскіип§' без еіпгі§еп
тагіпеп 8аи§еііегз, без казрізскеп 8еекипбз, іп РогіГаІІ, ѵѵеіі іп
кеіпегіеі Вегіекип§ ги беп ѵоп ипз кеігаскіеіеп 8іаііопеп зіекепб.
Еіпез бег §г0ззіеп Ѵегбіепзіе теіпез ѵегзіогкепеп Ргеипбез РгоГ.

А. Менкшоз
(іагіп Ъе^гйпіеі, сіазз ег аІ8 егзіег Ъешез, іазз
(Ие кіеіпеп Ваи^еііеге, Ьезопіегз сііе Ка§ег, еіпе уіеі §гбззеге Веіеиіип§ Ъеі (іег ЬОзші^ гоо&ео^гаркізскег Рга^еп кезіігеп, аІ8 сііе
^гоззеп. Бпі лѵігкіісіі, такгепі (ііе §гоззеп Ваи^еііеге уоіп Мепзскеп шіегЪіШіск уегіоі^і ипсі ѵо11зШпіі§ аиз Киііигіапіегеіеп уегігап^і лѵегсіеп, ІеЪеп 8ІсЬ сііе кіеіпегеп, зо§аг іп иптіііеікагег ХасііЪагзскаГі іез Мепзскеп, ѵогігеШіск еіп. Аиззегсіет ігйскі зісіі (Іег
ЕіпЙизз сіез МШеи, М^іісіі аізо аисіі (іег Скагакіег (іег ОгШсккеіі, кіеіпегеп Тіегеп уіеі зскагіег аик Біе Ехізіепг іег ^гоззеп
Каикііеге кап^і ЬаирІзасЫісІі уоп гакігеіск уогкапсіепег Веиіе ак.
Бакег капп аізо іег \Уо1Г, 2. В., екепзо егіоі^геіск іт Меегезпіѵеаи, ше аиГ аіріпеп АУеііеп, іп іег окепеп Віерре, ше іт ііскіеп \Уа1іе, зеіпег іа&і оЫіе^еп.
Бег Ріегіезргіп^ег зеіоск ізі зеіпег «апгеп Ог^апізаііоп паск
іигскаиз ап ііе Віерре ипі ап еіп Ъезііттіез КПта ^екшііеп.
ЕЬепзо лѵепі^ ше ііе Ехізіепг еіпег Ъезііттіеп РГегіезргіп^егагі
іт \Ѵа1іе іепкЪаг ізі, екепзо утпі§ капп ііезе Агі іп еіпег апіегеп Віерре тіі апіегет КПта ипі апіегег Йога Іекеп. Бакег йпіеп шг іп іег Шеіегип^ззіерре ііе еіпе Агі, іп іег Носкзіерре акег зскоп еіпе §апг апіеге.
№иг ѵепі^е кіеіпе Ка^ег какеп зіск зскоп іегагі ап ііе Киііиг ^е’ѵѵокпі, іазз зіе ги гіскіі&еп Рагазііеп іез Мепзскеп §еуюгіеп зіпі, ше ііе Наизтаиз ипі ііе Ваііеп. Воіске кбппеп паійгііск аиск піскі ипзегп 2дѵескеп ііепііск зеіп ипі зіпі ѵоп іег
Веігаскіип^ аизгизскііеззеп.
Іск шеіегкоіе аізо: іск §еке аиі Бгипі аііез океп іаг^еіедіеп Ъеі іег Епізскеііип^ гоо^ео^гаркізскег Па§еп §егаіе іеп кіеі¬
пеп Ваи^еііегеп іеп Ѵоггщ*.
Nаск Аиззскіизз іег океп зскоп ^епаппіеп Тіеге, ѵегіеііеп
зіск ііе Ваи&еііеге Таіузскз ипі іег Ми^апзіерре Ы^епіегтааззеп:

Шеіетп^ззіер ре. . ,
Веііе ЛѴаІі^йгіеІ. . .
Носкзіерре .

.

•
•

Йизаттеп.
22 Агіеп.
21

П

Баѵоп пиг іп і.
Біігіеі
7 Агіеп.

„

9

„

7

„

Раипа сіег ѴѴаІсІег.
Віекі іііап аіз \Ѵо1іп^екіеі еіпез Тіегез іаз]епі§е ап, іп же]скет ез зеіпе еГип^еп аиігіекі, зо егкаііеп шг Гоі^епіез Уеггеіск-

пізз ѵоп ЛУаІйііегеп, іп \ѵе1с1іеш пи! еіпет 8іегпскеп (*) йіеіепі§еп Агіеп §екепп2еіскпеі зіпсі, лѵеісііе ікге «Гшщеп аи88с1і1іе88Ііс1і
іт \УаЫе аиШекеп 53)
Таіра §р.
РасНуига еігизса.
*Тідгіз зеріепігіопаііз
*Ьеорагйиз рагйиз іиШапиз.
СаЫупх сЬаиз.
*Ьупх рагсііпа огіепіаііз.
Сапіз Іириз.
Сапіз аигеиз.
* Меіез теіез тіпог.
Риіогіиз Ъоссатеіа сажазіса.

Риіга Іиіга.
ІІгзиз агсіоз тегісііопаііз
Муохиз дііз сазрісиз.
* Муохиз пііесіиіа рісіиз.
Шиз зуіѵаіісиз агіапиз.
Нузігіх Ыгзиіігозігіз.
8из зсго/'а.
Сегѵиз еіарітз тагаі.
Саргеоіиз саргеоіиз.

\Ѵеіт шг йіезез Уеггеіскпізз йигскзекп, 80 тй88еп \ѵіг ип8
йаѵоп йЬеггеи^еп, (Іа88 пиг зекг лѵепі^ аскіе \УаШіеге, й. 1і.. зоіске, йегеп ^апгез Бекеп ітаийозкаг тіі йет \Уа1йе ѵегкпйрГі ізѣ,
сіагіп уогкоттеп. РасЬуига еігизса І8І окепЪаг ^апг гиіаііі^ іи
йіезе Бізіе §:ега1еп; 8Іе ізі пиг іп еіпет Ехетріаге Ъеі Бепкогап
§еГипйеп чѵогйеп ипй йакег тиззіе ісіі 8Іе сіет \Уа1й§йгіе1 гигаііІеп, ок\ѵок1 іск ѵтізз, йазз 8Іе кеіпе Вегіекип^ 2пт \Уа1йе каБ
БаззеІЪе ізі аисіі ѵот Ріасііоккег т за^еп. Ті§ег ипй Беорагй коттеп ап апйегп Огкеп ѵоггй&Пск аиск оііпе ЛѴаІсі аиз, Ъезопсіегз
йег егзіе; іттегіііп капп тап аЪег сіеп Беорагйеп аіз зоісііеп апзеіт Лег сіет \Уа1йе йеп Уогги§- §іеЬБ БаззеІЬе капп тап уот
Баскз за^еп. Біе йѣгі^еп 8йи§еІіеге, ше йаз аиз йег §тоззеп Та¬
ке] 1е ікгег УегкгеШт^ кегѵог^екі, коштеп §1еіскепѵеізе іп йеп
апйегп 8Ыіопеп ѵог. \Уіг егііаИеп аізо паск аііеп йіезеп Акги^еп
Гоі^епйе Бізіе аскіег \Уа1йііеге.
Ьеорагсіиз рагсіиз іиіііапиз.
Ьупх рагсііпа огіепіаііз.
Меіез теіез тіпог.
ІІгзиз агсіоз тегісііопаііз.

Муохиз дііз сазрісиз.
Муохиз пііесіиіа рісіиз.
Сегѵиз еіарітз тагаі.
Саргеоіиз саргеоіиз.

ІІпй ѵоп аііеп йіезеп Тіегеп ізі йоск пиг йаз Бекеп йез Бискзез ипй йег Ъеійеп 8іекепзск1аіег (Муохиз) ипаийОзІіск ап \Уак1ѵё^еШіоп ^екипйеп, йіе іікгі§еп коппеп аиск ипіег апйегп Бекепзкейіп&ип^еп ікг Базеіп Ггізіеп. 8о іурізске \У аійкедѵокпег, те
Ейеітагйег, \Уі1йкаІ2е ипй Еісккогпскет, §іеЫ ез кіег піскі, лѵепі^зіепз ізі ікг Уогкоттеп кіег поск йигск піскіз кешезеп ж>гйеп, те

йіезез ап йеп

кеігейепйеп

81е11еп

йрз КаЫо^з

58) \Ѵепі^8Іеп8 іп йеп Огепгеп шізегез ѲеЪіеІз.

аиз^е"

ГйкгІ лѵогсіеп ізі. Кезшпіегеп шг аііез е^еза^Ге, зо коттеп лѵіг гит
8сЫиззе, (іазз:
1) сііе \ѴаЫГаипа уоп Таіузсіі зекг агт ізі ап іурізсііеп \Ѵа1(Шегеп, \ѵе 1 с 1іе пиг 15 Ргосепі йег ОгезаттіГаипа аизтаскеп, ипсі
2) (ііе аііегіурізскзіеп
Гаипа йкегкаирі Гекіеп.

Кергаезепіапіеп

йег

^аЫ-

Бег ипіеге \УаМ§йг1е1 іп Бепкогап ізі зеііг ип^ееі&пеі Гйг
сіаз Бекеп кіеіпегег, лѵйкіепйег ипсі §:гакепсІег, Заи^еііеге, сіа зеіп
Восіеп зекг ГеискГ ипсі ѵоп \^аззег (ІигскІгапкГ ізГ. 8о^аг (Ііе §еуѵоітіісііе \ѴаМтаиз ізі Ьіег еіпе 8е1ІепкеіГ. Беп Назеп капп тап
кіег §'агпіскГ апГгеіГеп, екег зскоп іп §егіп^ег Апгакі іт піейгі&еп,
йіскіеп ВизсМіскіскІ, лѵеіскез сіеп ІТекег§ап§: гиг 8Герре кіісіеі.
Біезе Ѵе&еШіопзГогт келѵокпеп ^егайе аиск (ііе Тіеге, лѵеіске
8іерре ип(і \ѴаИ ^етеіпзат зіпсі; патііск: 1§е1, 8скака1 ипсі 8итрГІискз.
Цп^еГакг йкег 900 Меіег Нбке кіпаиз ѵегііегГ сІег\ѴаЫ зеіпе
Біскіе, лѵігсі кокег ип(і геіпег. Бетепізргескепсі ѵегапйеіі зіск аиск
сііе Еаипа. Іп (Лезет окегеп \Ѵа1сІ§игІе1 ІгеіГеп лѵіг пип каирізаскПск йскіе \Ѵа1сІІіеге, лѵіе Бискз ипсі Ваг, ап.
\Уакгеш1 \уіг, тіі Аиззскіизз Лег кіег гиГаШ§ ^еГипсІепеп
Раскута еігизса, Гйг йеп ипіегп АѴаШ^йгіеІ кеіпе еіпгі^е, ікт
еі§епШт1іске АгІ ап^екеп коппеп, ѵегтб^еп лѵіг Гйг йеп окегеп
\Ѵа1й&шіе1 6 зоіскег АгГеп апгиійкгеп, аиззег йет МаиІлѵигГ, лѵеіскег ѵіеііеіскі аиск іт ипіегеп ѵогкотті.
Базз ^егайе сііе Раипа йез окегеп \Уа1сІ§йгГеІ8 текг йскіе
\ѴаИГіеге аиГлѵеізі, кбппеп лѵіг кедиет аиз Гоі^епсіег кіеіпег Такеііе егзекп:
Бпіегег \ѴаН&йгГе1:
Егіпасеиз еигораеиз ігапзсаисазісиз
СгосШига дйЫепзіаедіг,
Расігута еігизса.
Тідггз зеріепігіопаііз
Ьеорагйиз рагсіиз ІиШапиз.
ОаіоЦпх сііаиз.
Сапіз аигеиз.
Сапіз Іириз.
Меіез теіез тгпог.
Риіогіиз Ъоссатеіа саисазіса.
Іиіга Іиіга.

Окегег ^аЫ^йгГеі:
?
Таіра зр.
Т. зеріепігіопаііз.
Р. рагйиз ІиШапиз.
Реііз саіиз саисазісиз ?
Рцпх рагШпа огіепіаііз.
С. Іириз.
М. ш. шіпог.
Р. Іиіга.
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Жуохиз дііз сазрісиз.
Ж. пііесіиіа рісіиз.
Миз зуіѵаіісиз агіапиз.
Нузігіх Ыгзиіігозігіз.
8из зсго/а.

Ѵгзиз агсіоз тегШопаІіз.
Зсіигиз врес. ?
Ж. дііз сазрісиз.
Ж. п. рісіиз.
Ж. §. агіапиз.

К.

>9. зсго/а.
Сегѵиз еіарігиз шагаі.
Саргеоіиз саргеоіиз.

Раипа сіег Зіерреп
I )іе Раипеп (іег Шесіегшщз- шкі НосЬзіерре ЬаЪеп зо ѵіеі §егпеіпзатез іп Шгет СЬагакіег, (іазз ісіі ез ійг (іаз ѵогіеіШаВезіе
Ъаііе, Ъеісіе гизаттеп ги ЪезргесЬеп. Ісіі §тирріеге сііе Ъеігеііеп(іеп Агіеп іоі&епсіегтааззеп:
A. —4 Агіеп, сііе пиг іп (Іег Шесіегип&ззіерре
(іет ипіегп ^аЫ^йгіеі ѵогкоттеп:
Егіпасеиз еигораеиз ігапзсаисазісиз.
Раскуига еігизса.

ипіі

Сапіз ашеиз.
Саіоіупх скаиз.

B. —3 Агіеп, лѵеісііе (іет оЬегеп \ѴаЫ§йгіеі ипсі (іег
Носкзіерре ^етеіпзат зіп(і:
Меіез теіез тіпог.
Ѵгзиз агсіоз тегісііопаііз
Нузігіх Ыгзиіігозігіз.
Ніегги тизз ісіі пип Ьетегкеп, (іазз аііе (ііезе Тіеге іп (іег
Носкзіерре тШІщ ѵогкоттеп ипсі пиг (іег БасЬз ЪежЖпі ѵіеіІеісМ ЪезШпсіщ (ііезез Ѳеѣіеі
C. —5 Агіеп, ѵѵеісііе, аиззег (Іет йЬегаіі кегитіаиіеп(іеп ЛѴ'оііе ипі ВасЬзе, ЪеЫеп Віерреп ^етеіпзат зіпсі,
Ѵоп ікпеп котті пиг Риіогіиз Ъоссашеіа саисазіса аисЬ. іт
ипіегеп ЛАаЫ§иг1е1 ѵог. Ез зіп(і:
Мизіеіа пекгіпді.
Риіогіиз загтаіісиз.
Риіогіиз Ъоссатеіа саисазіса.
Нуаепа ѵиідагіз.
Сгісеіиіиз ркаеиз.
В.—Ат аііегіпіегеззапіезіеп зіпсі іепе, §ега4е Ъезоп(іегз скагакіегізіізсііеп, Агіеп (іег Шесіегип^ззіерре, сіепеп ѵОІІі^ апаіо§е Агіеп (іег Носкзіерре епізргесііеп; тѵіе
Діез аиз ЪеіГоі^епДег кіеіпег ТаЬеііе егзісііѣіісіі ізі, іп
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(іег аііе іурізскеп
зіпсі:

Ѵегігеіег ЪеЫег

Шейегип^ззіерре:
Ѵиірез аірііегакуі.
О-егЪШиз саисазісиз.
ѲегЪіІІиз Ъиггіапае.
Місгоіиз зосіаііз.
Аіасіада еіаіег саисазіса.
Ьериз сугепзіз.
С-азеІІа зиЪдиііигоза.

8іерреп

аи^егаЬН

Носкзіерре:
Ѵиірез зрес. (ап топіапиз?).
ѲегЫІІиз регзісиз.
Мезосгісеіиз ЪгапсМі.
Місгоіиз тузіасіпиз.
ЕІІоЫиз Іиіезсепз.
Аіасіада гѵШіатзі.
Ьериз зр. п. ?

Гй^еп шг Мегги поск сііе ипіег КиЬгік С. аи%еііікг(еп Агіеп, утіске іп ЪеМеп 8іерреп, аЬег пісМ іп (іеш сіагшзскеп&еіе§епеп ѴѴаЫ^игіеі, ѵогкоттеп, зо тііззеп шг Го1§еп(іе 8скіиззе
(іагаиз гіекеп:
1. Біе Раипеп (Іег Шесіегип&з - ип(1 Носкзіерре зіпсі,
оЪ&іеіск §едеп\ѵаг1,і§; еіпі^е Ііпкегзсіііесіе геі^еікі, ипгдѵеіГеІЬаГк §етеіпзатеп Игзргип^з.
2. Ше Гаипеп (ііезег ЬеЫеп 8іерреп іга^еп еіпеп
аиз^езргоскепеп агаіоказрізскеп Скагакіег ап зісМ
Іт 8ск1иззкарііе1 (ііезег \Уегкз чѵоііеп шг ипз
НегкипГі (Ііезег Раипеп еіжаз аиігикеііеп.

Ъетйкеп сііе

IV. АЬзсЬпіи.
Ѵег^іеісЬ йег Заи^ейегГаипа ТаІузеЬв ипсі (Іег Ми
^апзкерре тіі (іеп 8аи&еМегГаипеп йег апдгепгепйеп
Ъапсіег.
Бні сііе 8іе11ип§ сіег Еаипа сіез ѵоп ипз ЪезсМіеЪепеп ОеЪіеіз ги (іеп апсіегп ги кезШптеп ипсі зоѵіеі ше тб^іісЬ ікгеп
Бгзргип^ аиігикіагеп, ізі ез ипѣеМп^і поігѵѵепсіі^ зіе тіѣ (іеп Раипеп (іег КаскЪагіапсІег ги ѵег^'іеіскеп. ЬеМег зіпсі зоіске поск зеМ
ѵтпі§ егіогзскі Ат ѵоіізШпсІі&зЬеп ізі (ііе 8аи§еііегі'аипа сіез Каиказиз&еЫеіз Ьекаппі, зоше сііеіепіде Тгапзказріепз, ѵоп (іег ісіі
ѵог киггет еіп кгііізскез Уеггеіскпізз риЫісіегі каке.
\Уаз аЪег (ііе Раипеп Кіеіпазіепз иші Регзіепз апЪеіап^і, зо
Ъезіігеп шг (іагііЪег пиг (ііе зскоп гіетііск ѵегаііеіеп Уеггеіскпіззе
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& Аьзтсшз іііг егзіеге иші Вьашчншз йіг ІеГгіеге.
Бакер ши88 таи ѵог аііею сііезе ѣеійеп ДѴегке гиегзі еіпег, утпп
аисіі поск 80 киггев, кгііізекеп БпшегГип^ ипіеггіекеп, Ьеѵог тап
сііезе Раипеп гит Ѵег^іеіск кегапгіекеп капп.
Бахрокв8

КI ѳ і п а 8 і ѳ п.
АІ8 Огшкііа^е іиг еіпе 8&и§еііегіаипа Кіеіпазіепз, тизз ипз,
ше оЬеп ^еза^і;, йаз \Ѵегк сііепеп: «Бакрокб апсі Аьзток, Оп іке
Матіпаіз о Г Азіа Міпог“ іп сі*еп «Ргосеесііп^з о Г Гке 2ооіо§іса1
8осіеку о Г Бопйоп, 1878». Іш йакге 1880 егзскіеп еіпе глгайе Аѣкапс11ип§' (іегзеІЬеп Аиіогеп ипіег сІетзеІЬеп Тііеі ипсі іп (іетзеІЪеп
«Гоигпаі;- зіе епікаіГ 2изаіге ипсі Ѵегѣеззегип&еп. Аиззег (ііезеп Ъеісіеп Агѣеііеп §іеѣГ ез, ѵегзіреиі іп сіег ІліегаГиг, текгеге кіеіпе Аг¬
ѣеііеп, чУеіске каиріз&скііск Везскгеіѣип^еп пеиег Агіеп аиз Кіеіпазіеп епікаііеп.

Веѵог лѵіг аѣег ги еіпег кгііізскет Беѣегзіскі аііег (ііезег
Агѣеііеп йѣег§екп, тйззеп лѵіг ипз (іагйѣег кіаг итгсіеп, \ѵаз шг
ипіег Кіеіпазіеп ги ѵерзіекеп каѣеп, §епаиег §еза$і: ше каѣеп шг
сііе Когсіозі^тепге сііезез беѣіеіз ги ѣезііттеп? Ое^ОкпИсЬ кіеіі
тап (ііе роіііізске, гиззізск-Шгкізске, Ѳгепге йаГйг, аѣег 1877 гйскіе
ІеМеге Ъесіеикепсі паск Зйсіѵезіеп ѵог ипсі сіаз Кагз&еѣіеі, 2. В.,
теіекез Ггйкег ги Кіеіпазіеп §егескпеі утгйе, гаЫіе пип ги Тгапзкаиказіеп. Ніегаиз егзекеп шг сііе Бпіаи^іісккегі роіііізскег бгепгеп іиг гоо&ео^гаркізске 2шске. 8оѵіеі іск паск теіпеп, Іеійег
зекг киггтѵакгепсіеп Цпіегзискип^еп, игіеііеп капп, §екѣгі (іаз Кагз§еѣіеі зеіпег Каина паск зскоп (іет Носкріаіеаи Кіеіпазіеп8 ап.
8о11 тап кіег (ііе паійгПске Ѳгепге гіекп, зо тйззеп шГ еіпеп
§гоззеп Теіі сіез лѵезіііскеп Тгапзкаиказіепз сіагипектеп, лѵаз іск
аиз текгегеп Огйпйеп Гйг ипгутсктаззі^; каііе ипсі йакег зскіаде
іск Гоі^епйе кйпзШске Біпіе ѵог: ійіщз йет Кіиззе Тзскогоск ипй
сіеззеп Кеѣепйиззе Оііу - ізскаі Ыз гиг 8іасІі Оііу, ѵоп кіег аѣег
паск Зйсіозіеп іап^з сіег §е^ешѵагіі§еп гиззізск - Шгкізскеп Ѳгепге
ѣіз гит Агахез ипсі йет Ѳеѣіг§'зги@е А§ті - йа§. БагаиГ ійп^з йіезет іеігіегеп ѣіз гит Агагаі ипсі ѵоп сііезет Вег§е паск 8йсіеп
1ап§з йет Ѳгепг^еѣіг&е гшзскеп сіег Тйгкеі ипй Регзіеп.
Каск йіе&ег, ипѣесііп^і пОіі§еп, Аѣѵеіскип^ кекгеп шг гиг
Веігаскіип^ сіег Каипа Кіеіпазіепз гигйск.
Каск йег іеігіеп Кесіасііоп йез ^кгез 1880, епікаіі йаз Ѵег-
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геіскпізз Ба^оею шіб Аьзтхжз 46 Агіеп. Іск зскіске бег ТаЬеІІе
аиГ 8еііе 224—227 ібі^епбе кгііізске Ветегкип^еп ѵогаиз:
3. 54) Сгосійжа Іеиеосіоп, угакгзскеіпііск — С. дйМепзіасШ, лѵеіске ѵоп тіг ат Агахез ^еГипбеп ѵтгбе. Еіпе апбеге СгосШигаАгі Гапб іск іт Кгеізе Оііу; 8Іе ізі ѵоп біезег ѵегзскіебеп ипб уоп
тіг поск піскі Ъезскгіеѣеп.
4. Егіпасеиз выгорает, ипгугеііеікаіі — Е. етораеиз сопсоіог
іѵеіскег бет Е. еигор. ігапзсаисазісиз Злтшт? лѵакгзскеіпПск паке ѵегѵтпбі ізі
Маетш,

5. Ееііз рагсіиз — Ееорагсіиз рагсіиз іиіііапиз.
6. Ееііз саіиз. ОекОгі паск Матзсніе (8ііг.-Вег. без. паіигі.
Еі4. 2. Вегііп, 1895, р. 192) гиг ІІпіегагі Е. саіиз тогеа Кеіснеічвасн. Ез ізѣ тіг Іеібег піскі §е1ип§еп аиігикіагеп, іп лѵеіскег Вегіекип^ біезе Еогт ги теіпет Е. саіиз саисазісиз зіекі.
8. Ееііз Іупх. Баззі зіск паск бег киггеп ВезскгеіЬип^ бег
Аиіогеп піскі епізскеібеп, \ѵе1ске Агі баз ізі, бакег Іаззе іск зіе
аіз Еупх зрес.?
9. Ееііз раЫіпа. Бег део&гаркізскеп ѴегЪгеііипд паск ги игіеііеп, ізі біезе Агі ібепіізск тіі бег ѵоп тіг кіег ЪезскгіеЪепеп
Ьупх рагсііпа огіепіаііз.
11. Нуаепа зіггаіа 2шм. Іп Кіеіпазіеп ІеЫ паск беп Бпіегзискип^еп Матзсніез 5б) Нуаепа ѵиідагіз Безмаеезт, іп 8угіеп ба&едеп біе ѵоп ікт ЪезскгіеЬепе Н. зугіаса. Ьеігіеге бгіп^і 'ѵѵакгзскеіпНск аиск іп біе зйбііскеп Ьапбзскаііеп Кіеіпазіепз еіп, лѵеззтѵе^еп
іск Ъеібе Агіеп іп біезет Ѵеггеіскпізз апіикге.
15. Сапіз ѵиірез Ь. Іск капп кеіпегіеі пеиеге Ап^аЪеп багііЬег кпбеп, лѵеіске Еискзагі Кіеіпазіеп Ъеѵткпі, бакег ійкге іск
пиг Ѵиірез зрес.? ап. Іт Когбозіеп котті уткгзскеіпііск V. кигдізіапіеа 8атішш ѵог.
16. Меіез іахиз. Ваееетт-Наміьтох каіі ікп іиг ібепіізск тіі
зеіпег Бпіегагі Меіез шеіез тесіііеггапеиз. Іт погбОзіІіскеп Теіі
Кіеіпазіепз ІеЫ акег аиск ипгіѵеііеікаіі М. теіез шіпог 8ат. Біезе
Еогтеп зіпб паке ѵег\ѵапбі, боек Іаззі зіск аиз бег зскоп аііги54) № №, ипіег бепеп біезе Агіеп іт УѴегке Бакеоеб ипб АьЗТ0Я8 ап^еііікгі зіпб.
55) Матзсніе, 8ііг;-Вег. безеіізск. паіигіогск. Ег. ги Вегііп,
1900, р. 52. 8іе1іе екепзо: 8аіипіп, Нуаепеп Ѵогбегазіепз; Міііеіі.
Каиказ. Миз, В б. II, Ідеі\ 1.
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Ішггеп Ве8скгеіЬип§'56) Вавветт-Наміьтіжв пісків ^епаиегев іевівіеііеп.
17. Магіез /оіпа. №аск Вавветт-Нами/^ 57) Іавві вісіі Оег
кіеіпавіаѣівсііе Віеіпіпагсіег уоп зеіпег Агі айв Врапіеп, Мизіеіа
шеоШеггапеа піскі ипіегвскеісіеп.
18. Мизіеіа шідагіз. Баз ѵоп тіг іт Кагв^еЬіеі ^еіипсіепе
ипб вісііегіісіі 1т погсШвШскеп Теііе Кіеіпавіепв уогкоштепсіе \Ѵіевеі тивв Риіогіиз Ъоссатеіа саисазіса Вавветт-Наміетои Ьеіввеп
(віеііе р. 296—302 (ііевев \Ѵегкев). Векг тО&ііск іві ев аиск, Оавв
іп \ѴевШеіпавіеп посіі еіпе апсіеге Бпіегагі Оев ЛѴіевеІз уогкотті.
24. Сегѵиз еіаркиз. Nасіі Ьубеккев 58) §ек0гі сіег кіеіпавіаіівсііе Нігвск гиг Бпіегагі С. еіаркиз тагаі Ооіьву, еЬепво лѵіе
аиск сіег каикавівске.
29. Оѵіз дтеІіпі—О. огіепіаііз паск Ьупеккев 59).
32. Муохиз (ігуаз. Кеевіко 60) гакіі (ііеве Агі ги (ІегвеІЬеп
Бпіегагі уѵіе <1іе ігапвкаикавівске, сі. к. М. пііейиіа рісіиз ВьахЕОВБ.

34. Сггсеіиз /гитепіагіиз. Во г\ѵеіГеікаГі аиск сіег кипе! без
§елѵОкп1іскеіі Натвіегв іп Кіеіпавіеп веіп та&, во \ѵепі§ капп іек
каіе§огіск ікп аЫекпеп, пасксіет Кенвшо айв Мевороіатіеп Оеп
ипвгег Агі во пакевіекепсіеп С. ѵиідагіз ЬаЬуІопісиз 6І) ЬевскгіеЬеп
как Іск теіпе акег пиг, Оавв кіег еіпе Ѵепѵескв1ищ>- тіі еіпег
Агі сіев беп. Мезосгісеіиз ѵогііе&еп капп.
35. Сгісеіиз підгісапз. Іп Кіеіпавіеп коттеп дуакгвекеіпііек
г\ѵеі Ѵегігеіег сіев Ѳеп. Мезосгісеіиз уог.: М. коепідг Ватшш 62)
іт погсШвШскеп, ипсі то^Пскегтшве поск М. аигаіиз \Уатевноиве 63) іт вйсіііскеп Теіі. Ьеігіегег іві айв Вугіеп ЬевскгіеЬеп штОеп.
40. Миз зуіѵаіісиз. Вавветт-Наміьтон 64), луеіекег §епаиег (Не
5е) Ваккетт-Наміьтоія, Апп. Ма^, Хаі. Нізіогу, (7), VI, р. 384
(1899).
57) Вакветт-Наміі/гоі*, ІЬіОет (7), I, р. 442 (1898).
58) Ьувеккек, Тке Беег оі АН ЬапОз, р. 75. (1898).
59) іб. УѴіІО Охеп, Вкеер апсі Боаіз о1‘ АН Ьапсіз, р. 159. (1898).
60) ХЕНВша, Біе ^ео^гаркізске ѴегЪгеііип^ Оез Вашпзскіаіегз
еіс., 2оо1. Ап2еі§\ ВО. XXVII, р. 45. (1903).
61) ІО. Вііг.-Вег. ОезеНзск, паіигЬ кгеипО. ги ВегНп, 1903, р. 360.
ба) Ватішш, Біе каиказізскеп Мезосгісеіиз-Агіеп еіс., 2оо1. Апгеі^. ВО. XXIII, р. 301. (1900).
63) \Ѵатекноі;8Е, Апп. Ма^. Как Нізіогу, 1839, IV, р. 445; Кейкшо,
2оо1. Апгеі^. 1902, р. 57.
е4) Ваккетт-Нами/гсш. Ргос. 2оо1. Вое. ЬопсЬ, 1900» р. 412.
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^ео^гарЫзсЬеп Каввеп сіег АѴаИтаив ип^егзеЪЫеп Ііаі, пеппі (Ііе
кіеіпавіаіівсііе Кавве—М. зуіѵаіісиз іаигісиз. Біеве Щіегагі; іві
пасіі Ехетріагеп айв 2еЪі1 (Ви1§аг-сІа§) ЪевсЪііеЬеп лѵогсіеп.
44. 8раІах іурЫиз. Іп Кіеіпавіеп ІеЪеп тіпсіевіепв 2 8раІахагіеп: 8р. пекгіпді, (іег уоп тіг 65) уоп сіег г и в ві в сЪ-Шгкі всііеп
Огепге ЪевсІігіеЪеп дѵигсіе ипсі Лег лѵаіігвсііеіпіісіі іт пОгсІІісІіеп
Кіеіпавіеп ѵегЪгеііеі ів4, ипсі 8р. іпіегтесітз Кенешо 66ъ ЪевсІігіе¬
Ьеп айв ІЧогсІвугіеп ипй дѵаІігвсІіеіпІісЪ іт висШскеп Кіеіпавіеп
ѵогкоттепіі.
45. Нузігіх сгізіаіа. Ев дѵйге веЪг дѵісМі§’, (Ііе ШсМ&кеВ сііевег Вевііттип^ пасЪгиргйіеп. Уіеііеісііі івѣ віе гісМі§, дѵеіі сііеве
Агі іп сіеп пас1ів1^е1е§епеп Ькпсіегп ЗМеигорав ипсі Ыогсіаігікав
ѵогкотті. Апсігегвеіів ІеЫ іп Тгапвкаикавіеп, іп Таіувск, Н. Іпігзиіігозігіз; іиг Раіаевііпа §іеМ Теівтеам Ъеісіе Агіеп ап ип(1 (Іав
Каикавівске Мивеипі егіііеіі ѵоп сіогі (іигсіі 8снеётее, вЫі (Іег Ъевіеіііеп Н. сгізіаіа, егвіеге Агі (осіег ѵіеІІеісМ Іеисига ?)
46. Ьериз еигораеиз. АиГ Ѳгипсі аііев йЪег сІіе §ео§гар1іівс1іе
УегЪгеііип^ сііевег Агі Векаппіеп, капп ісіі сіёп Еипсі (Ііевег Агі
іп Кіеіпавіеп іп кеіпег \Уеіве аів дуаЪгвсЪеіпІісЪ аппектеп ипсі
вскгеіЪе сіакег пиг Ьериз врес.?
Іп Ёг§ап2ип§' (ііевег Ілвіе пекте ісіі пиг сіав, дѵав ѵо11і& §епаи ипсі Ъевіітті ап§е§еЪеп іві, дгоЪеі ісіі тісЬ, дѵіе іттег, ап
(Ііе Ке^еі Ъаііе, сіавв ев Ъеввег іві еідѵав гдгаіеіііаііев аивгиіаввеп,
аів ипгіс1ііі§е Ап§аЪеп ги тасііеп. Іп сіег аиГ 8. 224—227 ЪеГіпсІПскеп ТаЪеІІе (іег УегЪгеііип§ ѵоп 8аи§еііегеп Кіеіпавіепв ІіаЪе ісіі
Го1^еп(1е КиЪгікеп ап^епоішпеп:
I. Бег дуевШсЪе Теіі Кіеіпавіепв Ъів гит АпШаигив.
II. КіІіківсЪег Таигив.
III. ЗйсЮвШсЪег Теіі, гдѵівсЪеп сіеп віісІОвШсііеп АЪііап^еп сіе в Кіііківсііеп Таигив ипсі Когсівугіеи.
IV. Бег §еЪіг§і§е Теіі (іев NогйовТеп'В.
У. Бав Носііріаіеаи (Іев вйсБѵевШсІіеп Тгапвкаикавіепв.
УІ. Зйсіові-Тгапвкаикавіеп (Таіувсіі).
2иг Вепиігип^ (Ііевег ТаЪеІІе, гѵіе аисіі аііег Іоі^епсіеп, гпііввеп еіпі&е Аптегкип^еп егві іп ІІеЪегвеігип^ §е§еЪеп дѵегсіеп, дѵеів5) 8атішш, 2оо1. Апгі^., 1898, р. 314.
ее) №нвтв. 8і1г. Вег. (тев. паІиіТ. Егеиші. г. ВегКп.1897. р. 181.
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сііе шг. Гаіів п(Ш& яи Каіе яи яіеііеп ЬШеп. Іп Ліевет Раііе зігнІ
ев сііе Аптегкші^еп: 67), 68), 69), 70), 71), 72), 73), 7І) ітсі 75).
Ісіі ятѵеійе Лигскаив піскі (іагап, (іавв пасіі еіпег §епаиеп ЕгГогвсішп^ Кіеіпавіепв, (ііе АпяаЫ сіег сііевев ѲеЪіеГ ЪеткпепЛеп
Ваиреііегагіеп тіпЛевГепв сіорреіѣ во §товв веіп шгЛ; Гіігв егвіе
тиввеп шг ипв паііігііск тіі (Іет вскоп Векаппіеп Ъе^пйреп.
\Ѵіе айв сіег ТаЬеІІе егвіскіііск, каЪеп сііе Раипеп Кіеіпавіепв ипсі Тгапвкаикавіепв векг ^говве Акпіісккеіі тіі еіпапЛег,
сіа уоп 62 Аііеп кіеіпавіаіівскег 8йи§е1іеге—39 Агіеп Ьеі(іеп ВалЛет ^етеіпват віпЛ. ѴѴепп шг вораг 2 КовтороШеп (Маз поггѵедісиз ипЛ Ш. шизсиіиз) ипЛ 2 Гга^Иске Агіеп (Ѵиірез и. Ьериз
врес.) аиввскііеввеп, во егкаііеп шг Лоск посіі 35 ^ететвате
АгГеп, (1. 1і. теііг аів Ліе НаШе Лег беваттіяакі. АПегЛіп^в віпЛ
еіпі§:е Агіеп піскі іЛепіівск ипЛ Лигск ѵегвсІііеЛепе ^ео^гарківске
Каввеп ѵегігеіеп, іеЛосІі Гйг ипвеге 2\ѵеске іві ІеМегег ЦтвГапЛ
лѵепщег шскіщ, ууеіі Ліеве Цпіегагіеп кЛий& веііг паке ѵепѵапЛі
віпЛ. 8о1ске АгГеп тагеп:
Кіеіпавіеп
Егіпасеиз еигораеиз сопсоіог.
Ееііз саіиз тогеа.
Муохиз дііз огіепіаііз
Миз зуіѵаіісиз іашісиз
Нузігіх сгізіаіа?

Тгапвкаикавіеп:
Е. е. ігапзсаисазісиз.
Е. с. саисазісиз.
Ж. дііз сазрісиз.
Ж. з. агіапиз еі. М. ,з. зиЪзр.?
Н. Ыгзиіігозігіз.

Регпег іві айв Лег ТаЬеІІе егвіскШск, Лавв Лег вйЛ\уевШ'ске Теіі
Тгапвкаикавіепв, \ѵіе тап Ліев аиск іп апЬеГгаскІ Лег Иаке аппектеп капп, текг Ѵег\ѵапЛівскаГі тіі Кіеіпавіеп аиГ\ѵеіві, аів Лег
67) Ѵегігеіеп Лигск еіпе пакезГекепЛе Агі: Е. еигораеиз ігапз¬
саисазісиз.
68) Ѵегігеѣеп Лигск СУ. дйЫепзіаесііі.
69) Біе РискваіУеп,\ѵе1ске іт ОгеЪіг&’вІапЛе Кіеіпавіепв ипЛ Тгапв¬
каикавіепв ІеЪеп, віпЛ поск піскГ егГогвскГ. ѴіеІІеіскГ віпЛ віе іЛепІівск ипІегеіпапЛег.
70) Іп Тгапвкаикавіеп Лигск Ліе АгІ Е. саіиз саисазісиз 8атішш
ѵегігеіеп.
71) ІвГ іт бвШскеп Тгапвкаикавіеп Лигск еіпе апЛеге Рогт ЛегвеІЬеп АгГ ѵегГгеГеп.
іг) Еіпі^е 2оо1о^еп каііеп Ліе кіеіпавіаіівске Наивтаив Гііг еіпе
ЪевопЛеге ШІегагІ: М. тизсиіиз аЪЪоііі ЛѴатеенолзе.
73) Іві іп Тгапвкаикавіеп Лигск апЛеге Ііпіегагіеп егвеіяі: Ш. з.
агіапиз іп Таіувск ипЛ апЛеге.
и) Іп Таіувск—Я. Ыгзиіігозігіз.
7Ь) Ніегяи іві ЛаввеІЬе яи Ьешегкеп, те яи № 17.
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зйббзШске Теіі. Катііск, Зіісілѵеві; - Тгапзкаиказіеп ип(і Кіеіпазіеп
Ъезіігеп 29, 8йбозі - Тгапзкаиказіеп аЪег пиг 26 §етеіпзате Агіеп.
Киг 8і1(І08і -Тгапзкаиказіеп ипб Кіеіпазіеп ^етеіпзаш зіпсі
Мозз 6 Агіеп. Біез котті аЪег бакег, лѵеіі іск гит Уегрбеіск пиг
(іаз Ѳекіг^зіапб біезез Оекіеіз пакт, іп зеіпег Шебепт§’ коттеп
поск 2 іекіепбе Агіеп кіпги: Нуаепа ѵиідагіз ипсі Саіоіупх скат.
Ешіііск егзекеп лѵіг аиз (іег Такеііе, базз біе Раипеп без
ІЯогбозішпкеІз Кіеіпазіепз ипб без ѵтзіііскеп Носкріаіеаи Тгапзкаиказіепз ібепіізск зіпб. Кіеіпе ІІпіегзскіебе, лѵіе баз Рекіеп ѵоп
ЕІІоЪіж Іиіезсепз іт \ѵезі1іскеп Тгапзкаиказіеп. зоШе шап піскі
Ъегйскзіскіі§еп, ба зіе ^гбззіепіеііз ѵоп бег ип§епщ>епбеп Егібгзскищ* без Ьапбез кеггйкгеп. Баги котті поск, базз іск іт Кагз§еЪіеі, Кгеіз Агбакап, Ьеіт Вег&е КаЬаск-іара, Ьоскег ^езекеп каЬе, ѵтіске, теіпег Меіпип^ паск, пиг біезег Агі ап§екОгеп кбппеп. \Уаз біе^епі^еп Агіеп апкеіап^і, біе іп Тгапзкаиказіеп іекіеп,
зо §екбгеп зіе іеііз бет \Уезіеп ипб бет Таигиз, іеііз акег каирізйскііск бет зйббзіііскеп Кіеіпазіеп ап, баз ап 8угіеп ^гепгі; богі,
мго біе ЬапбзскаГі зскоп ^йзіепскагакіег аиВѵеізі.
Іск ег\ѵакпе ѵоп Іеігіегеп Агіеп:
8саріо скггиз сіаѵісііапиз.
ТІгзиз агсіоз зугіасиз.
Ѵиірез /атеіісиз
Нуаепа зугіаса.
Сагасаі сагасаі
Миз депШіз.

Жезокіа шуозига.
Сггсеіиз ѵиідагіз зиквр.Ѵ
Мезосгісеіиз аигаіиз.
Місгоіиз диепіііегі.
8раІах іпіегтесііиз.
Ѳ-азеІІа сіогсаз.

\Уіе кіегаиз егзіскіііск, ізі біез зскоп еіпе §апг Ьезопбеге
Раипа, ѵтіске зіск зскаіТ аиск ѵоп бег Раипа без йЬгі§еп Кіеіпа¬
зіеп ипіегзскеібеі. Уоп беп скагакіегізіізскеп Ѵегігеіегп біезег
Ое^епб тѵигбе пиг еіпе кіеіпе Ріебегтаиз— РірізігеМиз кйкіі—іп
бег Запбзіерре ѵоп Агаіуск, ат Агагаі. ѵоп тіг §еГипбеп.

Р е г 8 і е ш
Аіз Ѳптб1а§е без Уеггеіскпіззез бег 8аи^еііеге Регзіепз пекте іск баз ѵоггй^Пске \Уегк \У. Т. Вьаыроебз: «Еазіегп Регзіа.
Ѵоі. И. Яооіо^у апб 6ео1о§іе». ІпЬеігей Вбаотоебз Ьізіе тизз іск
Гоі^епбе кгііізске Ветегкип&еп таскеп:
1. Сутпусіегіз атріехісаисіаіа

Оеобтк.

-ВоизеШіз атріехісаи-

сіаіиз. Еіпе таіауізске Рогт, каіі зіск ат МеегезиГег аиГ, п&кгі зіск
уоп Моііизкеп ипб ізі аізо еіп 8аи§еііег, беззеп Ѵегкгеііип^ ѵоп
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апЛегп Расіогеп аккапдц? ізѣ, аіз Ьеі Легіепі^еп Лег аскіеп БапЛІіеге. 2иЛет пш* аиГ Лег \ѵйзіеп Іпнеі Кізскт ^еГипЛеп.
2. Вкіпоіоркиз /еггит-едиіпиш? 8снеев. Віезе Ап§аЪе Ьазіегѣ аиГ еіпет РеЫег, Лег ѵоп тіг зскоп аиГ 8. 276 Ліезез У^егкз
к1аг§е1е§1 \уигЛе. Мшеау 76) Гйкгі Ліезе Агі Гйг Мезороіатіеп ап,
лѵокеі ег зісЬ. аиГ Ліе Бізіе 8снмаебаз 77) зійігі, .іеЛоск Гйкгі Ліезег іп зеіпет Ѵеггеіскпізз Ыоз «Вкіпоіоркиз зрес. іпЛеі.» ап. \Уакгзскеіпііск тизз тап Ліезе Ап&аЬе аиГ Леп Ѵегігеіег еіпег Агі Лез
8йЛепз Ъеяіекеп, Як. (еггит-едиіпит акег §іекі ез іп Регзіеп піскі.
6. Ѵезрегиз зегоііпиз 8снеев.
аііе — Еріезісиз зегоііпиз ізаЪеІ7. V. зкігаяіепзіз Вовзох
Ііпиз паск Вовзо^
8. V. тігза Бе Ріыррі
9. Ѵезрегидо (Рірізігеііиз) тагдіпаіиз Кіірр. ипЛ.
1 і. V. (Р) Іеисоііз Вовзох зіпЛ паск зраіегеп Гогзскип^еп
Бовзокз=:Ргргз^р//г^ кйкіі ^ттееее.
10. Ѵезрегидо (Р.) соготапсіеіісиз Р. Сну.— Рірізігеііиз аЬгашиз Теммшск.
13. Таіра егігораеа Б. 'ѴѴ'епп^Іеіск Т. саеса (?) Гиг кепкигап іеігі Ьешезеп ізГ, зо ізі іп Регзіеп Ліезе Агі поск піскі §еГипЛеп тѵигЛеп.
15. 8оге% ризіііиз Омеьш ипЛ
16. & дтеііпі Раы,аз—зіеке теіпе Меіпипд ЛагііЬег аиГ
8. 280 -81.
19. Реііз іідгіз Б. - Тідгіз зеріепігіопаііз 8ат. ат 8йЛсазрі.
20. Р. раЫиз —Ьеорагсіиз рагсіиз іиіііапиз Ѵашшс. ипЛ X. р.
рапікега Еехьевем.
21. Е. ипсіа. Бег РипЛогі Ліезег АгГ Ьеі 8скігаг ізГ текг
аіз гѵтіГеІкаГі; ѵот Кореі-Ла& аЬег ізГ зіе тіг ЪекаппГ.
29. Ѵиірез ѵиідагіз Оеау ипЛ
30. V. кагадап Еехь. зіпЛ аиГ ОгипЛ ѵоп Бііегаіигап§аЬеп
Еісн\ѵаьбз, Мехетеіез ипЛ Бе Ріыррі’з ап§е Гйкгі. Іп АУігкІісккеіі
зіпЛ зіе &агпіскі іп Тгапзкаиказіеп ипЛ ищ зо іѵепі§ег іп Регзіеп
ѵогкапЛеп.
31. V. регзісиз Вышеоеб. 8раіегкіп т V. Іеисориз Вьутн геЛисіегі,

іѵеіскег

аиз

КогЛіпЛіеп ЬезскгіеЬеп ѵтгЛеп ізі78). Міг

76) Мішеау, А. Тке ^ео§таркіса1 ВізігіЪиііоп оГ МашшаЕ, р.
375 (1866).
77) 8снмаеба, 2. От. Біе ^ео^гаркізске Ѵегкгеііип^ Лег Ткіеге
(1853).
78) Міѵает, Мопо&арк о Г іке СапЫае, р. 123; Вьакеоеб, Машшаііа оГ ІпЛіа, р. 151.
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зскеіпі баз глѵеіГеІІіаГі т зеіп, сіа іск аЪег піскі сііе МО^ІісЬкѳіѣ
каке рег*8І8с1і(з ипсі іпбізске Рйскзе хи ѵег^іеіскеп. зо пш88 іск
іигз егзіе тісіі ап сііе ]еШ кеггзскепбеп Апзіскіеп каііеп. \Ѵаз
аЪег сііе ѵоп тіг Ггіікег аиз^езргоскепе Меіпипд йЬег сііе ІбепііШ ѵоп V, Іеисориз тіі (Іет ігапзкаиказізскеп 8іеррепіискз апѣеМ®і, 80 ИШ88 іск паск еіпет Ѵег^іеіск біезег ипагег Рйскзе тіі
еіпет іпбізскеп Ехетріаг іт 2оо1о§ізскеп Мизеит сі. Каіз. Ака(іетіе сі. ѴѴбзз. каіе^огізек (Мезе ІбепііШ ѵегпеіпеп, ѵѵеіі сіег іурізске V, Іеисориз зіск сіигсіі поск кіеіпегеп \Уискз ипсі апсіеге
РагЪшщ ипіегзскеібеі.
32. ? V, согзак Б. Вьахеоеб 2\ѵеіі*еИ ап сіет Рипб сііезег Агі
іп Регзіеп ипсі лѵігкііск котті ег лѵебег аиі сіег Кеізегоиіе Ве Ріырріз, поск богі, тѵо ікп 8снмаеба ап^іеЬі, ѵог.« Ег ізі аЪег §еіѵОкпПск ат Аігек іп Тгапзказріеп, котті аізо чѵакгзскеіпііск аиск іп
сіеп 8іерреп Когбозірегзіепз ѵог.
34. Нуаепа зігіаіа 2шм. Іп Регзіеп ІеЪеп тіпбезіепз 3 Нуаепепагіеп: Н. ѵиідагіз Везмаеезт іт Когблѵезіеп, Н. ЫШіегѵісгі 8атішш іп Скогазап, ипсі Н, ѵиідагіз тгиЛпуі 8атшіх іп Регзізск
МезороіатГеп/ Нуаепеп коттеп іп §апг Регзіеп ѵог, ше акег біе
оЬеп&епаппіеп Агіеп аиі (ііезет ОеЪіеі ѵегіеііі зіпсі, ізі поск ипЪекаппі. Везопсіегз іпіегеззапі дѵаге ез ги шззеп, лѵаз Гйг еіпе
Нуаепе іп Веіиізскізіап ѵогкотті.
35, Негрсзіез регзісиз Ѳеах~Н, аигорипсШиз Нобозох.
39. ІІгзиз агсіоз. Веп сіипкіеп Вагеп Тгапзкаиказіепз иші Регзіепз каііе іск іиг II, агсіоз тегШопаІіз Міббехбоеее.
41. II. зрес. (?? Мсіигзиз ІаЫаіиз). Віезе, аиГ еіпег Ѵогаиззеігипд ^е&гйпбеіе, Ве8ііттип§' тігбе Іеігікіп ѵоп N. А. 2авшшу
Ъезіаіі^і*
42 Ркоса ѵііиііпа Б, — Рк. кізрісіа сазріса Кіььз. ипсі
43. Ваіаепоріега іпйіса Вьутн, зскііеззе іск аіз тагіпе 8аи§еііеге аиз теіпег ТаЪеІІе аиз.
48. ? Сазіог /іЪег Б. Біе Ехізіепг сіез ВіЬегз ат Агахез
лѵіічі ѵоп аііеп зраіегеп Рогзскегп каіе^огізск ѵегпеіпі.
52. Миз егуікгопоіиз Ввашовв—М. а. агіапиз Вьахеоеб.
54. Миз зуіѵаіісиз Б.—Ж. з, агіапиз,
57. Сгісеіиз підгісапз ВвАШТ—Мезосгісеіиз ЪгапсШ Кенешо.
59. Агѵісоіа атркіЫиз? В.—Місгоіиз регзісиз Бе Ріъіррі.
67. ВегЫИиз іатагісіпиз Раьь. Іаззе іск іп теіпег Бізіе аиз,
іп апкеігаскі бег глѵеііеік аГіеп Везііттип^ біезег Агі.
69. Віриз тасгоіагзиз? Ж Авшв=РасиІи8 Ыап/оЫі Всшху.
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72. Аіасіада сіеситапа? ѴѴіе ісЬ зсЪоп ГгіііГег Ъешез апі
бгшкі ѵег^ІеісЬешІег Меззшщеп, ізі (ііез А. іѵііііатзі Тномаз.
73. Нузігіх сгізіаіа Ь. ЦпгѵтіГеіііаГГ ГаізсЪ. Ез із\ Н.кігзиіігозігіз. ЛѴісМі^ І8р сіазз Вьахроеб Ъеі зеіпеп Ехетріагеп кгапіоіо^ізсііе ЕТпѣегзсіііесіе ѵоп Н. Іеисига 8укез Гапсі.
74. Ьериз сгазресіоііз Веахе. ісіі Ъа1Ге ез пісЫ Гиг тб^ИоЬ,
іт Апзсіііизз ап пеиеге АиГогеп, (Иезе Агі аиГ Ь. іоіаі Раьь. т
гесіисіегеп иші ЪеЬаіІе зіе Ьеі.
75. Ь. сазріаз? Немре. еі Енеехв. Іп Регзіеп пісЫ ѵогкоттеп(і.
77. Едииз кетіопиз Раьь. Nас]1 Теоиеззает ипсі апсіегп ІеЫ
іп 8угіеп ипсі Мезороіатіеп Азіпиз кетірриз Із. Ѳеоеге., іп А%Ъапізіап ипсі Регзіеп аЬег Азіпиз опадег Веіззок; іп §апг Регзіеп
аізо ІеЬеп 2 Агіеп ипсі пісМ еіпе. Вьахеоеб ѵегеіпі^іе Ьеісіе.
79. Оѵіз сусіосегоз Ншгох. ^сіі Тувеккее79) ІеЪеп іп АГ§Ъапізіап ипсі 8йсірегзіеп О. ѵідпеі сусіосегоз Нштох, іп ВеіиізсЫзіап
аЪег О. ѵідпеі Ысифгсіі Ніше. Баз Вег^зсЬаГ Когсірегзіепз, аиз сіет
Кореі-сіа&, пеппі Ьувеккее 80) О. ѵідпеі агкаі Веахвт, ісіі Ъаііе
аЪег сіаГйг сіазіепі^е ВегрсЪаГ, туеісЪез ѵіеі ’ пОгсШсЪег аиГ сіет
ІІзі-игІ ипсі сіеп Йасііеп НОкепги^еп ат Агаізее ІеЫ, ѵоп \ѵо ез
ѵоп Веахвт аисіі ЪезсІігіеЪеп \ѵигсІе. БаЪег §еЪе ісіі сіет Вег§зсііаі сіез КореІ-сіа§; еіпе пеие Ве2еісітип§': О. ѵідпеі ѵагепізоѵі потеп поѵит. АиГ сііезе \Ѵеізе ІеЪеп іп Регзіеп 3 Шііегагіеп сііезег Вгирре сіез Вег^зсЪаГз.
80. Оѵіз дтеііпі. Іп Регзіеп ІеЪеп 2 ІІпіегагГеп сііезез 8сЪаГз,
ѵтісЪез гісМщег О. огіепіаііз Омеь. ги пеппеп ізГ. Віе іурізсЪе
Рогт зіатті аиз ХогсРѵѵезірегзіеп, О. огіепіаііз игшіапа Оёктнее
ІеЫ аиГ сіеп Іпзеіп сіез ІІгтіазеез 81).
85. Сгагеііа /изсфопз Веахроев. 8сьатее ипсі Тномаз 92) гёсГйсіегіеп сііезе Агі га Сгазеііа ЪеппеЫі 8укез. 1
7Э) Ьувеккее, \Ѵі1сІ Охеп, 8Ъеер апй (Іоаіз оГ* А11 Ьапсіз, рр.
172а., 174 (1898).
80) Ьѵвеккек, Ргос. 2ооі. 8ос. Ьопсіоп, 1903, ѵоі. I, р. 102.
•*) Сгёхтнек, К. Т. СопігіЪиііопз Го іЪе Хаі. Нізіогу оГ Ьаке
ІІгті, Х\Ѵ. Регзіа. Ьіппеап 8осіеіу’8 Лоигпаі, 2ооіо^у, ѵ. XXVII, р. 374,
рі. (1899).
•*) 8оьатее апсі Тномаз, Тііе Воок оГ Апіеіорез, ѵ. III, р. 120
(1898).
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88. Сегѵиз стріиз Вкооке. \Уіе іск іп бет епГзргескепбеп
Теііе біезез \Уегкз зсЬоп Ьедѵіез, ізГ біезе гдѵеіГеШаГГе АгГ бигск
еіп МіззѵегзГапбпізз гиг зисіказрізсііеп Еаипа
ѵѵогбеп.

ОЬ^Іеіск зеіі; бет Егзскеіпеп ѵоп Вьаотоебз \Ѵегк (1876)
30 бакге ѵег^ап^еп зіпб, ЬаЪеп ипзеге КеппГпіззе бег 8аи§еГіегГаипа біезез Ьапбез зісЬ пиг \ѵепі§- ЪегеісЬегГ. Біе ВеагЪеііип^ бег
ѵоп N. А. 2Акітэт аиГ зеіпеп гаііігеісііеп Еог8с1шп§8геізеп гизаттеп&еЬгасМеп 8атт1ип§еп, лѵйгбе лѵаіігзсііеіпіісіі зеііг Ьебеиіепб
біезе 8асЫа§е гит Веззеги \ѵепбеп. ІсЬ ЬоіТе. Гаііз ез тіг деІш&Б
біезез МаГегіаІ ги ЬеагЬеіГеп, еіп пеиез Уеггеісііпізз регзізсЬег 8аи§еГіеге ги §еЬеп; Ь^еГгГ ЬаЬе ІсЬ ѵоп 2аешшуз МаГегіаІіеп пиг
біе Нуаепе ипб біе 1§е1 Ьезіітті. 8сЬоп біезез лѵепі§е лѵаг пей
ипб ізГ еіпе Ег§апгип§ ги Вьаотоішз Бізіе.
2ит 8сЫизз \ѵі11 ісЬ посЬ ги біезет \Уегке Ьетегкеп, базз
тісЬ бег ТіГеІ «ЕазГегп Регзіа» чѵипбегГ, \ѵеі! папіІісЬ біе §апге
2еіГ ЬаирГз&сЫісЬ ѵоп «ХѴезГрегзіеп» біе Кебе ізі.
ХооІо&ізсНс Ргоѵіпзеп Регзіеп'?.

Іп бег аиГ 8. 234—240 §е§еЬепеп ТаЬеІІе бег ѴегЬгеііип^ регзізсЬег 8аи§еГіеге, ассерГіеге ісЬ, пііГ пиг §егіп^еп Ѵегапбегип^еп,
біе ѵоп Вьакрокб іп зеіпет \Уегк аиГ§езГеШеп гооІо^ізсЬеп Ргоѵіпгеп Регзіепз.
Ез зіпб Гоі^епбе:
I. КазрізсЬе Ргоѵіпг.
Ніегги гесЬпе ІсЬ: біе Шебегищ* ѵоп ТаІузсЬ, Стііап, Магапбегап ипб біе ІІт§еЬип&еп ѵоп АзГгаЪаб. АиГ біезе \Уеізе ГаШ біе
ѵоп тіг ап&епоттепе погбПсЬе Огепге пісЬГ тіі бег роІііізсЬеп
Когб^гепге Регзіепз гизаттеп. АЬег біе регзізсііе Ми§апзГерре
еіпегзеііз, ипб біе Бт^епб ѵоп ТзсЬікізсЬЦаг апбгегзеіГз ЪезіГгеп, Шгег КаГиг пасіі, зсЬоп пісЬГз §етеіпзатез тіі бет ѵоп йррі&зіег Ѵе&еШіоп ЪебескГеп 8йб§езГабе без КазрізсЬеп Меегез.
ЕгзГеге ^еЬОгГ §апг ОзГ-Тгапзкаиказіеп ап, біе ІеГгГеге аЬег бет
ХУизГепдеЪіеіе Тгапзказріепз. АИеіп ісЬ ЬаЪе ез Гйг п(Ш& деііаііеп,
ит еіп ѵоІІзШпбі^ез Ѵеггеісііпізз бег 8аи§еГіеге Регзіепз ги ^еЬеп,
аисЬ біе)епі§еп АгГеп тіі апгиГйЬгеп, ѵѵеІсЬе ЬізіеГгГ пиг іп біезеп
ОгШсЬкеіГеп ^еГипбеп лѵогбеп зіпб, оЬпе Шпеп Ьезопбеге КиЪгікеп
етгигйитеп, ба біез біе зошезо итГап^геісЬе ТаЪеІІе пиг ѵег-
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йтбззегі Ьаііе ипсі Шге ѴегЪгеііип^ зсЪоп оІтеЫп аиз (іет Техіе

Ьегуог^еМ.
И. \Ѵезі1іс1іег Теіі сіез Ігапізсііеп Носіііапсіз ипсі
III. ОезШсЪег Теіі (1е8 Ігапізсііеп Носіііапсіз. Біезе
Ьеісіеп Ргоѵіпгеп епізргесііеп Ьеі тіг Вьаотокбз «Ше Регзіап ргоѵіпсе
ргорег». Ісіі ІіаЬе §ѳГипс1еп, <іа88 ез ѵогіеіШаГіег ізі, (Иезеп Ве^гШ
іп гіѵеі Теііе 211 гегіе^еп. 2ит егзіеп, дѵезШсІіеп, Теіі гесііпе ісіі
АсШвгЪеИаап, Кигсіізіап ипсі сііе йЬгі^еп Теііе Регзіепз Ъіз гиг
Огоззеп Ваігіѵйзіе іт Озіеп. 2ит гтсеііеп, ЪзіНсЪеп, Теіі—СЬогазап
ипсі Веізіап. Ісіі Ъаііе ез аЬег Гйг пОіір; ги Ъетегкеп, сіазз сіег ШІегзсіііесі гіѵізсііеп сііезеп Ьеісіеп Раипеп іѵакгзсііеіпіісіі пісііі зо
§тоз8 ізі, лѵіе тап аиГ бгипсі сіег ТаЪеІІе сіепкеп капп. \Ѵа1ігзсііеіпіісіі Ііап^і сіаз теііг тіі сіег ^егіп^еп ЕгТогзеІіип^ сіег Вапсізігеске гизаттеп, лѵеісііе г\уізс1іеп ипзегег ігапзкаиказізсііеп ипсі
сіег ггапзказрізсЪеп Огепге §е1е§еп ізі.
IV. Вигізіап.
Ніегііег §е1і0геп сііе Ьеіѵаісіеіеп АМіап^е сіез 2а,агоз ипсі сііе
Еісііешуаісіег іп сіеп ІІт§еЬип§еп ѵоп Зсііігаг. ІТеЬег сііе Раи па
сіез 2а§тоз ізі Газ! пісіііз Ьекаппі.
V. Регзізсіі Мезороіатіеп.
71. 8и<Трегзіеп.
Шесіегип&еп 1ап§’з сіет Щег сіез Регзізсііеп МеегЬизепз ипсі
регзізсіі Веіиізсііізіап.—2ит Ѵег^іеісіі сіег регзізсііеп Раипа тіг
сіег каиказізсііеп сііепеп посіі Гоі&епсіе 2 АЪіеіІип^еп:
VII. ОзШсЬег Теіі Тгапзкаиказіепз.
VIII. \Ѵезі1іс1іез Носіііапсі Тгапзкаиказіепз. 2иг КиЪгік VII. гесііпе ісіі аисіі сііе §апге АгахезеЪепе Ъіз гит Агагаі,
сі. 1і. Ъіз гит аиззегзіеп Рипкіе сіег ѴегЪгеііипр' сіег агаіо-казрізсііеп ШесІегип&зГаипа. Веі Вепиігип^ сіег ТаЪеІІе йЪег сііе ѴегЪгеііищ* сіег 8аи§еііеге іп Таіузсіі капп сіег Вазег ІеісЪі сііе Ьег^Ъедѵоііпепсіеп Тіеге уоп сіепеп сіег Шесіегип^ ігеппеп, гѵеісііе
Огирреп поілѵепсіірепѵеізе іп сіег КиЪгік VII. гизаттеп ^е§еЪеп зіпсі.
Біе таттоІо^ізсЬе Раипа Регзіепз ізі гуаіігзсііеіпііеіі зеііг
геісіі. ВГп§еас1ііеі сіеззеп, сіазз Шге ЕіТогзсІіип^ каит Ъе^оппеп
Ііаі, гйЫеп лѵіг зсіюп 121 Агіеп. ип^еасЪіеі сіег МеегезЪелѵоЪпег.
Вт сііе Вепиігип^ сіег ТаЪеІІе аиГ 8. 234—240 ги егіеісіііегп &е-
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Ъеп ѵуіг уѵіесіег еіпе ІГеЬегзеІгип^ йег Аптегкип^еп 83), *4), 85),
8І"). 87), 88), 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 9б) *7)
Айв (іег ВеігасЬіип^ Ліевег ТаЬеІІе
Ііегѵог:

$еЫ ЛеиШсЬ Ы&епЛев

Біе Еаипа Лев \Ѵа1(і§'аг1;еІ8 ѵоп Таіувсіі ^е 1і0г 1
^апгипЛ ^аг 2и Лег ѵоп Вьаотокб .^епаппіеп Каврівсііеп
Ргоѵіпг Регвіепв;
1)

2) Біе Раипа сіе8 ІгапівсЬеп НосЬрШеаи Лгіп§;і іп
Леп оЬегеп Ѳигіеі сіев ТаІувсЬ^еЬіг^ев еіп; Іап^в сіеп
погЛрегвівсЬеп 6геЪіг§в2й§:еп аисЬ іп Лав НосЫапЛ Лев
ѵгевШсЬеп Тгапвкаикавіеп.
Егвіегев Ш во кіаг айв Лег ТаЬеІІе егвісЬШсЬ, Лавв ев йЪегЙивві^ іві ЛагііЪег ги геЛеп. НіпвісЬШсЬ Лев 2\ѵеііеп Ваігев Ьетегкеп \ѵіг Го1§епЛев. Ѵоп Леп 8аи§'еііегеп Лев ІгапівсЬеп НосЬрІаіеаи
ѵегЪгеііеп вісіі іп Леп ^еЪігді^еп Теіі Тгапвкаикавіепв Ы^епЛе
Аііеп:
83) Біезе 4 ЕІеЛегтаизагіеп ІапЛ ісЬ іп Тгапзкаиказіеп, ап Лег
гиззізсЬ-регзізсЬеп Отепге, ат Агахез, зо Лазз зіе оіте 2лѵеі4е1 гиг
Еаипа КогЛрегзіепз ^еЬбгеп. Ісіі гесіте ЪеіЛе НиМзеппазеп гиг Еаи¬
па Лез бзШсііеп Тгапзкаиказіеп аиі‘ СтипЛ Лее ЬапЛзсЬаІІзсЬагакІегз,
оЪ\ѵоЬ1 зіе ію. Сепігит ^ейтЛеп \ѵигЛеп (ОгЛиЪаЛ ат Агахез).
84) АN^ЕК80N апЛ Бе ѴѴштхж, Маттаіз оІ‘ Е^урІ.
85) Боввок ипІегзсЬіеЛ пісМ Р. аЪгатиз ѵоп Р. паікизіі, зоЛазз
ез иііЪекаппі ізѣ, ѵоп лѵеІсЬег АгІ Ліе ЕеЛе ізѣ.
86) ІсЬ ІапЛ іЬп іп Лег регзізсЬеп Ми^апзіерре ипЛ іт АгахезІаі; ЛаззеІЪе
аисЬ 4йг Ліе Вріігтаиз.
87) Эіе ВезсЬгеіЬип^ Ліезез І^еіз ізі посіі пісЫ ѵегбЬепШсМ.СгеіітЛеп ѵоп 2акіюку іп 8еізІап.
88) ОейтЛеп Ьеі ТзсЬікізсЬЦаг ипЛ Леш регзізсЬеп Теггііогіит.
8Э) N. 2акс™у ЪгасЫе 3 ехрі. аиз 8еізІап тіі.
90) Ізі іш Каиказиз ЛигсЬ Ліе паЬезІеЬепЛе БпІегагІ Реігз саіиз
саисазісиз 8атішш егзеігі.
91) Іп Лег Бт^еЪип^ ТзсЬікізсЬЦагз.
98) АисЬ аиі Лег Ми^апзіерре.
93) Іп Леп ІІт^еЪип^еп ТзсЬікізсЬЦагз.
9і) Бгіп^І ѵіеІІеісМ аисЬ іп Ліе казрізсЬе Ргоѵіпг еіп; ізі (]‘еЛепІаііз Ьеі ТзсЬікізсЬуаг Ьаий^.
95) ЪеіЛег ЬаЪе ісЬ Ліе ВезсЬгеіЬип^ Ліезег АгІ пісЫ ^еіезеп
ипЛ лѵеізз пісМ, \ѵо іп Регзіеп зіе ѵогкошші.
*96) Іп Лег Ми^апзіерре.
97) ЕЪепМІз ЛогІ, Лгіп^і аЪег аисЬ еілѵаз іп Ліе казрізсЬе РгоѴІП2" ѴОГ.
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Якіпоіоркиз Ыазіі.

Саіоіупх скаиз.

Як. еигуаіе.

Ьупх рагйіпа огіепіаігз.

Еріезісиз зегоііпиз.

Муохиз пііесіиіа рісіиз.

Рірізігеііиз кіікіі.

ОегЫІІиз регзісиз.

Мцоііз йезегіогит.

О-егЫІиз киггіапае.

М. туоііз.

Миз зуіѵаіісиз агіапиз.

Еггпасеиз еигораеиз ігапзсаисазісиз.

Мезосгісеіиз Ьгапсііі.

СгосШига диЫепзііШІ.

Сгісеіиіиз ркаеиз.

О г з из агсіоз тегЫіопаІіз

Місгоіиз тузіасіпиз.

Меіез теіез тіпог.

М. регзісиз.

Мизіеіа пекгіпді.

ЕІІоЫьиз Іиіезсепз.

Риіогіиз загтаіісиз.

Аіасіада тіііатзі.

Р. Ьоссатеіа саисазіса.

Нузігіх кігзиіігозігіз.

Еиіга Іиіга.

8из зсго/а.

Сапіз Іириз.

Сегѵиз еіаркиз тагаі.

Ткоз аигеиз.

О-азеИа зиЬдиііигоза.

Ѵиірез врес.?

Сарга аедадгиз.

Нуаепа ѵиідагіз.

Оѵіз огіепіаігз.

Ееорагйиз рагсіиз іиШапиз.

Хизаттеп аізо 37 §етеіпзате Агіеп. Веі ѵтііегег ЕгГогРегзіепз шічі сііезе 2ак1 посіі ^гОззег чѵегсіеп; сіаги ти88
тап посіі іт Аи$е Ъекаііеп, (іа88 ѵіеіе апсіеге Агіеп Ъеісіег Ьйп(іег^еЪіёѣе паке тіі еіпапсіег ѵетѵапсіі; зіпсі.
8СІ1ШЩ

\Ѵіг егзекеп кіегаиз кіаг, казз сііе Раппа сііезег Ъеісіеп
Ьап(іег окпе 2лѵеИ*е 1 ^етеіпзатеп ІІгзргип^з ізк
Іп сіег ТаЪеІІе капп тап Гегпег посіі йеиіііск ѵегГоІ^еп, іѵіе
сііе 2аЫ ^етеіпзатег Агіеп іп сіег Кіскіип^ паск ВМозіеп іштег
§егіп§ег тчгігсіл іесіоск тап капп посіі гіетііск ѵіеіе ^етеіпзате
Агіеп ЪІ8 паск Іпсііеп кшіеп, сіеззеп ХогсРѵезіргоѵіпг тіі сііезег
Раина ѵіеіе Акпіісккеіі как
Тгапзказріеп,
Іш Іакге 1905 егзскіеп теіпе АгЬеіі «ІІеЪегзіскі сіег 8йи$еііегГаипа Тгапзказріепз» (2арі8кі Каѵкаг. Окіеіа Ітрегак Киззк.
Оео^г ОЬзс., Всі. ХХУ) ипсі іп сіег 1. ІлеГегип§; (1е8 II. Вап(1е8
сіег «МіМеіІ. сі. Каиказ, Миз.» еіпе Ег^апгип^ кіегги. Бакег капп
іск тіск кіег кигг Газзеп ипсі кгіп^е кіег пиг еіпе ТаЬеІІе сіег
УегЪгеВищ? ігапзказрізскег 8аи§еііеге іп Рагаііеіе тіі сіег УегЪгеііип§: іп Озі-Тгапзкаиказіеп ипсі іт Когсіозіг-Каиказиз.
Рііг теіпе 2\ѵеске ізі ез.ѵбііі^ §епщ?епсІ Тгапзказріеп іп 3
ІМег&еЪіеіе ги іеііеп, папіііск:
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I. Бег МогсЙеіі (Іез ОеЪіеіез, Ъіз гиг, іпі 8йсІеп ііш
Ъе&гепгепсіеп, Біпіе, іѵеіеііе ип^еГаІіг іап^з сіег Вйй^гепге
сіе з Б з 1-и г і-р 1 а 1 е а и ипсі сіет 8й(1иГег (Іез Агаівеез зісіі
Іііп гі еЫ;
II. Біе зйсііісііе Шесіегипр’ ѵот Шег сі е з К а з р і з е 1і е и
Меегез Ъіз гит Сггеп2§*еЪіг§’е;
III. Біе Вег&кеЙе (іез Кореі-(1ар\
Ісіі тизз аЪег Ьіег посЪ сіагаиі аиітегкзат тасііеп, сіазз
сіег тіШеге 81геі1еп сіег ЗапсВѵизіе, ^ѵеісііег гшзсЬеп сіег оЬеи
ЪезсіігіеЪепеп 8М§;геп2е (іез МогсЙеііз ипсі ип^еіаііг сіег Вгеііе уоп
Кгазпоѵосізк (40° п. Вг.) Пе§1, посіі ѵо11і§ ипегіогзсМ ізі ипсі сіаііег (Ие ѵоп тіг §е20§епе Огепге ейѵаз §екйпзіеіі ізі. ІІпглѵеіМІіаЙ аЬег зіеМ Іезі, (іазз сііе Тіегіѵеіі (іез Жогсііеііз зісіі ѵоп сіег
сіез зМНсІюп ОеЪіеіз зскагГ ипіегзсііеісіеі; \ѵо аЪег сііе бгепге глѵізсііеп іітеп ѵегіаиЙ, ѵ^егііеп егзі кйпШ§е Гогзсііип&еп Ьедѵеізеп.
Тііеогеіізсіі тЪсМе ісіі Мег сііе Аппаііте аиззргесііеп, (іазз зіе
сіогі ѵегіаиЙ, \ѵо сііе 8іеіпзіерре (іез Бзі-иіі ип(1 сііе Беіітзіерре
іп сііе 8апсВѵйзіе йЪег&еЪеп. Біе ТаЪеііе сіег УегЪгеііип§' ігапзказрізскег 8аи§еііеге Ъейпсіеі зісіі аиГ8. 242—245 сііезез \Уегкз.
\Уіг егзеііеп аиз іііг, сіазз ѵоп 12 Агіеп Ріесіегт&изеп Тгапзказріепз іппегііаіЬ (іег бггепгеп сіез Каиказиз пиг 7 §еГипсІеп лѵогсіеп зіпсі. Ба, ше ісіі зсііоп Ггиііег еіппіаі аизіиіігіе, Мезе Тіеге
(іигсіі іііг Б1и§ѵегюо§еп зісіі ѵіеі ІеісМег ѵегЪгеііеп коппеп, зо^аг
ііЪег (іаз пісМ зеііг Ьгеііе Казрізсііе Меег МпйЪег, зо \ѵоііеп лѵіг
зіе Ьеі сіег \ѵеііегеп ВеігасМипс? сіег Баипеп ЬеМег Бапсіег пісМ
1ііп2іі2іе1іеп.

Касіі §епаиегег

ВекапМзсііаЙ

іпіі (іег ТаЪеііе

егзеііеп шг

Уоп сіеп 70 иЪгщеп 8аи§еііегеп Тгапзказріепз
ОзШсііеп Тгапзкаиказіеп пиг 17 Агіеп ѵог, патіісіі:

кот теп іт

Гоі^епсіез:

РасЪуига еітзса.
Риіогіиз загтаНсиз.
Ьиіга Іиіга.
Сапіз Іириз.
ТЪоз аигеиз.
Тідгіз зеріепігіопаііз.
Ьеорагсіиз рагйиз іиіііапиз,
Саіоіупх скаиз.
Ьупх рагсііпа огіепіаііз.

Жуохиз дііз сазрісиз.
Муохиз пйейиіа ргсіиз.
О-егЪШиз регзісиз.
Сгісеіиіиз рЬаеиз.
Нузігіх Ыгзиіігозіггз.
8из зсго/а.
Сегѵиз еіарішз шагаі.
Оаяеііа зиЪдиЫигоза.
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Еіпе Агі, сіеп \Уо1Г, \ѵо11еп \ѵіг піскі кеаскіеп, \Ѵеі1 зекг мтіі
ѵегѣгеііеі; аасіі зіпсі зеіпе §ео§таркізскеп Каззеп поск піскі аиГ§ек1агі.
■ 4 Агіеп сіаѵоп:
Риіогіиз загтаіісиз,
С-егЫІІиз регзісиз,

Сгісеіиіиз рігаеиз.
Сгагеііа зиЪдиііигоза,

зіпсі аиск аиі‘ сіет Ігапізскеп НосЫапсІ тсеіі ѵегЬгеііеі.
12 Агіеп аЬег зіпсі скагакіегізіізск Шг сііе «Казрізске Ргоѵіп2», лѵеісііе аиск сіеп зйсрѵезіііскеп ЛѴіпксІ Тгапзказріепз іи
8іс1і Ъе&геіЙ. Ѵоп 27 Агіеп сіез N01(116118 Тгапзказріепз коттеп
іп Тгапзкаиказіеп (аиззег сіет \га1ѵегЪгеііе1еп \Уо1і‘ ипсі \ѴШзскитіп) §аг кеіпе с1іагак1егІ8ІІ8с1іеп Агіеп ѵог, дѵакгепсі іп сіеп

81ерреп сіез ^гсІозі-Каиказиз Іоі^епсіе 10 §етеіпзате Агіеп ІеЬеп:
Егіпасеиз аигііиз.
Сапіз Іириз.
Ѵиірез теіапоіиз.
V. согзас.
Саіоіупх скаиз.
(хсгЫІІиз тегШапиз.

Сгісеіиіиз агепагіиз,
Сггс. ркаеиз.
ЕІІоЫиз іаіріпиз.
Аіасіадиіиз асопіюп.
8из зсго(а.
8аіда іаіагіса.

Баги котті поск, сіазз ѵіеіе Агіеп сііезег Ьеісіеп Раипеп зекг
паке тіі еіпапсіег ѵетѵапсіі зіпсі, лѵіе 2. В. Аіасіада заііепз сіез
Когсіозі-Каиказиз ипсі А. заііепз сехіііагіиз сіез Бзі-шТ. \Уіг кот¬
теп аізо кіпзіскіііск сіег Раипа сііезег Ъеійеп ВапсІег^еЫеіе ги Гоі§еп(1еп 8ск1йззеп:

1) Біе Раипа <іег «Казрізскеп Ргоѵіпг» пиг ізі сіеп
Раипеп Тгапзказріепз ипсі Озіігапзкаиказіепз §епіеіпзат, (Іа зіе іп ЪеЫе Ьапсіег ѵогйгіп^і;
2) Біе Раипа (іез Хогсііеііз Тгапзказріепз зіекі сіег
81ерреп1аипа сіез Когсіозі-Каиказиз зекг паке ипсі
піскіз §етеіп тіі сіег (Іез Озіііскеп Тгапзкаиказіеп.

каі

Біѳ 81ерреп гллгівсііеп Боп ипсі УѴоІ^а. зоуѵгіѳ ЛЛЛэІ^а
ипсі Бгаі.
ІІт (Ііе Негкппіі сіег Раста (Іег Ми^апзіерре кІаггизіеПеп
ипсі сИе Ѵегкгеііищ? ікгег скагакіегізіізскеп 8аи§еііеге лѵеііег паск
^гсіеп ги ѵегіоі^еп, тйззеп шг ипЬесІіп^і аиск сііе 8іеррепі'аипа
гшзскеп Боп ип(1 Пгаі ипіегзискеп. 8о зопсіегкаг ез аиск кііп&еп
та§', акег сііе Раипа сііезег 8іерреп ізі ѵіеі зскіескіег егГогзскі
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аіз зеІЪзѣ (Не Ми^апзіерре иш! ісіі пшзз шейегшп, ѵе^еп Мап^еіз
ашіегег (^иеііеп, гаісіі аиі теіпе еідепеп, зеЬг оЪегЙасЫісЬеп Ііпіегзискип^еп сііезег Ое^еікіеп, зШігеп.
\Уіе всііоп §'еза§Б гергаезепііегі йіе Міщапзіерре, Шгег ’§апгеп Каіиг пасіц окне 2лѵеііе1 сіеп Вскіеп еіпез ѵог киггет егзі
2игйск§еігеіепеп Меегез ипсі Ііаі Газ! §аіі2 сІіезеІЪе Ркузіо^потіе,
ше йіе Беіітзіерре гшзскеп \Уо1^а ипсі Бгаі, \ѵезздѵе§еп аисіі
(Ііе Ѵег^іеісііищ? сіег Раипеп ЪеИег 8іерреп Ьезопсіегз іпѣегеззапі; ізѣ.
Біе 8іерреп ат Бон Іііп^е&еп зіпсі тіі йррі^ег Бгазѵе^еШіоп
Ьейескі, аисіі ипіегзсііеісіеі зісіі Шге Тіепѵеіі зскагГ уоп сіег Раипа
(іег \Ѵй8Іеп8Іерреп (іег агаіо-казрізскеп Шесіегип^.
іесіоск аисіі іи сііе Бопізеііеп 81ерреп зіпсі еіпі§е погсікаиказізсііе Агіеп уог^ейгип^еп. Бепаиегез (ІагйЬег зіеЬе іп теіпег АгЪеіі «8аи§еііеге сіег 8іерреп сіез попЮзШсЬеп Каиказиз» (МШеіІ.
Каиказ. Миз., Всі. I, ІлеГ. 4) Іи сіег ТаЬеІІе аиГ 8. 247—250
зсііііеззе ісіі сііе СЫгоріега иікі сііе ЗсЬіпагоігег шепзсЫісІіег \Ао1іпип^еп аиз. Бпіег (Іет ВедгШ «Зіерреп сіез ^огсіозі-Каиказиз
ѵегзіеііе ісіі Іііег пиг сііе казрізсііеп \Ѵйзіепзіерреп. Біе 8іерре
2\ѵізс1іеп \Ѵо1§а ипсі Бгаі Ііаііе ісіі Ійг п011іі^> іп гѵѵеі АЫеіІиіщеп
ги гегіе^еп: іп сИедеш^е сіег шіі \Ѵеппи11і Ье\ѵас1ізепеп Беіипзіерре ипсі (Ііе сіег Запсідѵизіеп. 8с1юп і'гиііег іп шеіпег АгЬеіі «8аи&еБеге (іег Зіерре 2\ѵізе1іеп \Ѵо1§а ипсі Бгаі» (гиззізсіі; іп сіеп Тгисіу Кагап. ОЬз;. Езіезіѵоізруі., Веііа^е ги сіеп Ргоіокоііеп (Іег 8ііг.
№ 158; 1896) гещіе ісіі, сіазз ЪеЫе Бапсізсііаі'іеп іііге ѵегзсіііесіепеп Раипеп Ьезіігеп.
Іп (іег ТаЬеІІе зіпсі аізо іоі^епсіе КиЬгікеп епіііаііеп:
I. Ми&апзіерре.
II.

КазрізсЬе

Ше(1егип§88іерреп

сіез

^гсІозБКаи-

казиз.

III. Огаззіерре 2\ѵізс1іеп Боп ипсі \Уо1§а.
IV. Беіітзіерре ті1 \Уегти1:1іѵе^еіаііоп,
V.

8апсЫерре
сійпеп,

тіі

8апй-

\
/
С
;

Зіерреп 2\ѵізс1іеп
\Ѵ01§а ипй Бгаі.

2ит ѴегзШпсІпізз сіег ТаЬеІІе §еЬе ІсЬ Ыег посЬ, \ѵіе ГгйЬег
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(ііе ІІеѣегзеігищ: (іег Ашпегкип^еп 98), "). 10°), 101), 102), 108), 104),
і°5), 106), 107) гиг ТаЪеІІе.
\Ѵепп лѵіг (ііе ѴегЪгеііип§' (іег Агіеп аиі ОгипЛ Ліезег Ьеігаскіеп, ѵтЪеі шг піскі сііе паке ѵег\ѵапЛіеп Шіегагіеп ипіегзсііе;(іеп туоПеп, чѵаз Ьеі ВекапЛ1ип§ (іег Рга^е йЪег (ііе НегкипГі
сіег Раипа ѵіеі ^егескіег ізі, зо егзекеп шг, сіазз ѵоп 20 (ііе Мидапзіерре ЪеѵткпепЛеп Заи^еііег агіеп, 2 Агіеп йкег зіе кішѵе^
аиз Лет 8Меп паск РіОгЛеп ѵогЛгап^еп. Ез зіпЛ Риіогіиз загтаіісиз ипЛ Саіоіупос скаиз. 9 Агіеп аЬег зіпЛ паск ИогЛеп ипЛ Озіеп аиі* Леп тіііеіазіаіізскеп 8іерреп лѵеіѣ ѵегѣгеііеі игіЛ Лакег кбппеп шг тіі Кескі аппектеп, Лазз зіе ѵоп ІѴогЛеп кег іп Ліе Ми^апзіерре §егіеіеп, лѵокеі 3 Агіеп ѵоп ікпеп іурізске агаіоказрізске
Тіеге зіпЛ, ги Лепеп шг поск іт Ы&епЛеп Карііеі гигіісккекгеп
шЛІеп. 9 Агіеп еггеіскеп іп Ліезег Вгеііе сііе КогЛ^гепге ікгег
Ѵегкгеііип§.
АпЛгегзеііз, ше сііе ТаЬеііе Ъе\газі, зіпЛ ѵіеіе 8іеррепііеге,
чѵеіске поск іп Леп 8іерреп Лез ЫогЛозі-Каиказиз зекг кйи% зіпЛ,
іп Ліе Ми&апзіерре піскі еіп§еЛпт§еп. 8оіске зіпЛ: Егіпасеиз аигііиз. Сііеііиз шизісиз. ОегЫИиз тегШіапиз, ЕІІоЫиз Іаіріпиз, Аіа98) Аиззскііеззііск Іап^з Леп Ріиззіаіегп, іт Іппегп Лег 8іерре
піскі ап^еігокеп.
") ЛѴеІске Васкзагіеп іп Леп 8іерреп Лез КогЛозі-Каиказиз
ѵогкоттеп, ізі поск піскі Ъекаппі, лѵезз^ѵе^еп іск ? зеіге.
ао°) Іп Лег ЛѴоІ^а-ИгаІзіерре шігЛе Лег Иііз ѵоп тіг пиг іп
тепзскііскеп \Ѵокпип^еп ^еіипЛеп.
101) Ваз Негтеііп лѵигЛе ѵоп тіг пиг іт \Ѵо1^аЛе1іа егкеиіеі.
т) ѴѴакгзскеіпІіск еіп 8упопут ги О. ЪгеѵісаиЯиз Вкакбт; Ъеѵог аЬег Ліезе Рга^е аиі^екіагі ізі, Іаззе іск Ліезе іп Лег Іліегаіиг
\ѵеіі ѵегкгеііеіе Вегеіскпип^.
103) Іп Лег ЛѴоІ^а-ЕгаІзіерре пиг аиі ЬеагЬеііеіеп РеІЛегп. Іп
Іеігіег 2еіі каі Ргоі. МЕНКша Ліезе Агі іп текгеге ІІпіегагіеп гегІе^і, Ла іск акег екеп кеіпе Ехетріаге Ъезііге, капп іск піскі за^еп
ги лѵеіскеп Рогтеп Ліе Натзіег Лег Ъеігаскіеіеп ЬапЛзскаіі &екбгеп.
104) Nаск Каееьш (Апаіузе Лег Агкеіі Шавшшз. Виззізск; Тгаѵеаих Л. 1. 8ос. Маі. 8і. Реіегзкоиг^, і. VI, 1875).
105) ІІп^еіакг ит Ліе Міііе Лез ѵогі^еп ЛакгкипЛегіз шігЛе Лаз
\Ѵі1Лзск\ѵеіп іп Лег УѴоІ^а-ІІгаІзіерре, лѵо ез ап Леп 8ееп Катузскзатага ІеЪіе, ѵбііі^ аиз^егоііеі; егкаііеп каі ез зіск іт \Ѵо1^аЛе1іа.
106) Іп Леп ВокгЛіскіскіеп Лез ТегекЛеІіаз. АИеіп Ехетріаге ѵоп
Логі каке іск регзбпііск піскі ипіегзискі.
107) Іп Іеігіег 2еіі аи^епзскеіпііск епЛ^Шіі^ іп Леп 8іерреп ат
Боп аиз^егоііеі.
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сіада заііепз, Аіасіадиіиз асопііоп и. а. Біезе Егзскеіпип^ Лигсіі
ип^йпзіі^е ЬеЪепзЪеЛтзип^еп т егкійгеп, із$ ипшО^ІісІі.
\Уіг кОппеп аізо аиз сіег Апаіузе (Иезег ТаЪеІІе окпе 2тсеііе1
ГоІ^епЛеп ВсЫизз 2Іе1іп:
Біе ВеѵОІкегип^ Лег Ми^апзіерре
гчѵаг аисіі
ѵоп І^огЛеп аиз, іп Лег §гоззеп Наирізасііе аЬег егіоідіе
Ліе ЕіпчѵапЛегипд Лег 8аи§е1іеге ѵоп 8ііЛеп.

V. АЪзсЬпіМ.
Еіпіде Егета&ип^еп йкег Ліе НегкипГк Лег Ваи&екіег
Гаипа Лез ТаІузсЬ^еѣіеѣез впЛ Лег Ми&ап8Іерре.
Бег ѵогі^е АЪзскпШ Ліепіе пиг аіз Еіпіеііип^ т Ліезет. 8еіп
2\геск чѵаг еіпі&е Баска аиз Лег ^ео^гарЫзскеп Уегѣгеііип^ Лег
8аи&еііеге іепег ЬапЛег, лѵеісііе Ліе ѵоп ипз ЪекгасЫеІе ЬапЛзсІіаІІ;
ит^еЪеп, 211 дгирріегеп ипЛ зо ^еогЛпеіез Макегіаі Гиг ГоІ&епЛе
Епѵа^ип^еп ги зсііаііеп.
К'аііігіісіі зіпЛ аііе теіпе 8сЫиззе, Ліе ісЬ. 2Іеке, теііг оЛег
\ѵепі&ег ІіуроИіеІізсІі, итзотеііг, аіз Ліе ап^гепгепЛеп БйпЛег^еЫе-'
іе зекг зсіііесііі егіогзсіл ипЛ іііге ріеізіосаепеп Баипеп йЪегІіаирі
посіі ипЪекаппІ зіпЛ. ІТп^еасЫеі Леззеп Ііаііе ісіі Ліезе 8сЫііззе
зсіюп Леззтѵе^еп Гиг пйігіісіі, ѵгеіі зіе аіз \Уе§чѵеізег Гиг кипШ&е
Гаипізіізсііе ЦпІегзисЪшщеп Лез Каиказиз ипЛ УогЛегазіепз Ліепеп
кОппеп ипЛ зоісііе Ьеззег ЛигсМасЫ ипЛ 2ѵгескепізргес1іепЛег піасііеп кОппеп. Іп Іеігіег 2еіѣ ІіаиГІ зісіі Лаз Маіегіаі ішшег шеЬг
ипЛ теііг ап, ипЛ \ѵепп тап ]еІ2і пісіік ѵегзискеп шіі, ез ги зісііІеп ипЛ зісіі Лагіп 2пгес1іІ2ийпЛеп, зо Лгоііі ез Лигсіі зеіпе Бйі1е кйпШде Богзсііег ^егаЛеги ги егЛгііскеп. АПе теіпе Епѵй^ип§еп ипЛ Аппаіітеп Ьегіеііеп зісіі пиг аиГ Ліе Веѵоікегипд Лег ѵоп
ипз аизегзеііепеп ѲеЬіеІе іп Лег ІеШеп, Л. 1і. роз1§1асіа1еп, $ео1одізсііеп РегіоЛе.

Оіе 81ерреп.
\Ѵіг лѵіг аиз Лет АЪзсІтШ III. ^езеііеп ІіаЬеп, ЪеНпЛеп зісіі
аиГ Лет Іга§Ііс1іеп Теггііогіит 81ерреп 2\ѵеііас1іег Агі:
1) Біе ШеЛегип&зІерре Лег Мирап, ипЛ
2) Біе Ноеіізіерре.
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Біезе ЪеЫеп 8іерреп каЪеп §1еіскаг%еп Гаипівіівскеп Скагакіег ипсі Ъѳвіігеп, ак^евекп уоп еіпі^еп ^етеіпватеп Агіеп, текгегё
рагаііеіе Гогтеп. Мап капп аіво §апг Ъе^гйпсіеі; аппеіппеп, сіавв
(Иевс Еаипеп еіпег АЪвіаттипд віпсі.
А. Ми^апзіерре.

\Уіе айв сіет ѵогкег&екепсіеп АЪвскпіМ егвіскШск, веігі вісіі
сііе Гаипа (іег Ми^апвіерре айв 3 ѵегвскіесіепеп Еіетепіеп гизаттеп.
I. АіЧеп, сііе ѵѵеіі паск 8асіеп ѵегЪгеііеі віпсі ипсі
тсакгвскеіпііск вйсШскеп ІІгвргип^в віпсі.
II. Епсіетівсііе Агіеп.
III. Агіеп ’ѵѵакгвсііеіпіісіі пОгсіІіскеп Бгвргип^в.
ІМегвискеп шг іесіе еіпгеіпе сііевег Огирреп. Ісіі Ъетегке
пиг поск, кавв 8аи§еііеге тіі лѵеііег ѴегЪгеііип^, лѵеіі ев иптсЗдПск іві віе гиг егвіеп о(іег гиг гчѵеііеп Огирре ги гакіеп, кіег окпе
Веаскіищ; ЫеіЪеп тйввеп.
I. Агіеп. (ііе \ѵеіІ паск 8й(Іеп ѵегЪгеііеІ} віпсі:
СгосЫига диМепзИМИ.
РасНуига еігизса.
Риіогіиз загтаіісиз.
ТНоз аигеиз.
Ыуаепа ѵиідагіз.
Реорагсіиз рагЛиз іиШапиз.

Саіоіупх сНаиз.
СгегЫІІиз Ниггіапае.
Миз з:)1ѵаіісиз агіапиз.
8из зсго/а ?
Сазеііа зиЬдиііигоза.

АПе сііеве Агіеп §екеп епілѵесіег іп ікгег Уегкгеііипд паск
8Мовіеп Ьів Іпсііеп, осіег Ъевіігеп сіогі паке Ѵепѵапсііе. Іп Вьахроебв Бівіе (\У. Т. Вьаотоеб, Еаипа о! Вгііівк Іпйіа, Сеуіоп апсі
Вигтак, Маттаііа), у^еіске кеіпе паке ѵепѵапсііеп Агіеп ѵоп еіпапсіег ипіегвскеісіеі;, йпеіеп \ѵіг Го1§епсіе Агіеп, чѵеіске сіеп кіег
аиі&егйкііеп епівргескеп:
СгосМига /ишідаіа Бе Ріыррі {—С. дйЫепзіЫіі Раьь.).
РасНуига Носідзопі Зекбсш.
Риіогіиз загтаіісиз Раьь.
Т/юз аигеиз Ьпш.
Нуаепа /ьуаепа Ілш. векг паке кег Я. ѵиідагіз Вевм. віекепсі.
Ьеорагйиз рагсіиз Ьпш.
Саіоіупх сііаиз
ок^іеіск пиг іп кег Рогт еіпег ^ео^гаркізскеп Кавве.
СгегЫІІиз Ниггіапае.
Миз зуіѵаіісиз агіапиз.
Агіеп Лег §еп. 8из и. СазеІІа, \ѵеіске ипвегп паке ѵепѵапсіі віпсі.

386
НіпзісМПск Раскуига лѵііі іск Мег Ъетегкеп, базз іск, тіг
паск Везскгеікип^еп ипсі пісМ паск Ехетріагеп иііеііепб, зо&аг
пісМ таі епізскеібеп капп, ок ипзге Раскуига (Іег іпбізскеп обег
еигораеізсііеп Агі ап&екбгі.
РгоГ. NоАСк іп Вгаипзсіпѵеі^ лѵеісііег 8скабе1 Ігапзкаиказізскег 8скака1е тіі (іепеп іпбізскег ѵег^ііск, коппіе кеіпе ІВВегзсМесІе гшзскеп ікпеп кетегкеп. Шзег \Уі1бзсМуеіп ип(і (Не КгорГ^агеііе §екеп ипѵегапбегі паск Зйбозіеп Ыз гиг №огб§тепге Веіиізскізіапз. ШпшВ тап Мегги поск сіеп Цтзіапб, (іазз сііе МекггаМ
бег окепаиі&еіикгіеп Агіеп (іт тѵеВеп 8іппе) іп Іпбіеп §егабе еіпеп аиззегогбепШскеп КеісМит ап Аііеп епВаВеі, зо зскеВВ тіг
біе АппаМпе зеМ ^аМзсІіеіпІісЬ, базз аііе біезе Тіеге аиз 8йбеп зіаттеп ипб бигск Ігап ги ипз ѵог§ебгип§еп зіпб.
II.

Епбетізске Агіеп Тгапзкаиказіепз.

Епбетівске Агіеп:

ІМе пасіізіеп Ѵегѵѵапбіеп:

Егіп. еигор. ігапзсаисазгсиз.

Е. е. сопсоіог и. апбеге 8иЪзр. ѵоп
Е. еигораеиз,— Кіеіпазіеп ипб
\Уез1егора.
Меіез тёіез тіпог.
Ж. ш. шеШеггапеиз и. Ж. теіез іур.
МВВеІшеег^екіеІ, Еигора.
Мизіеіа пекгіпдг.
Ж. /Ыпа ипб іЪге ѴагіеШеп—МВІеІтеег^екеВ, Ѵогбегазіеп Ыз
Іпбіеп.
Риіогіиз Ъоссатеіа саисазіса. —Р. Ъоссатеіа. МВіеІтег^екіеІ.
Ѵиірез аіркегакуі.
V. Іеисориз.—ВеВВзсМзіап Іпбіеп,
ОегЫИиз саисазісиз.
Сг. егуікгигиз. — 8йб1гапзказріеп,
Рег8Іеп, Іпбіеп.
Еериз сугепзіз.
I. еигораеиз ипб пакезіекепбе Еогтеп.—Еигора.

\Уіе аиз бег кіеіпеп Ілзіе кегѵог^еМ, какеп уткгзскеіпііск
2 Агіеп (Ѵиірез аіркегакуі ипб СгегЪШиз саисазісиз) екепіаііз ііігеп
ІІгзргип^ іт 8йбозіеп, ше біе Агіеп бег егзіеп Каіе&огіе. Апбеге
акег зіпб каирізасМіск іп беп Ьапбегп ит баз МіВеІтеег Ііегит
дѵеВ уегкгеВеі ипб зіпб паск Еигора тб&ііскепѵеізе бигск Кіеіпазіеп бапк бег еіпзітаіз ехізііегепбеп Еезііапбзуегкіпбип^ еіп&ебгип^еп. Базз біе Епшапбегип^ азіаіізскег 8аи§еВеге §егабе зо уог
зіск §іп&, геі&іе іск зскоп ат Веізріеі бег ѴегкгеВипр; уоп Мезосгісеіаз ипб 8раІах (8&и^еВеге бег 8іерреп без погббзШскеп Каиказиз 8. 83) Ап біезег 8іе11е кезскгапке іск тіск Ъіозз аиі* біе
Ап^аке, базз іт ІЯогбкаиказиз, ше іск аиз бег ІМегзисМт^
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еіпез уоп N. Бішік Ггеипбііск ги&езскіскіеп 8скабеіз зсііііезвеп
коппіе, піскі Егіпасеиз еигораеиз, зопбегп Егіпасеиз йапиЫсиз ѵогкотті. АиГ сііезе \Ѵеізе зіпсі (Ие ігапзкаиказізскеп 1§е1 сіет кіеіпазіаіізскеп ипсі тсезіеигораеізскеп Іреі пакег ѵепѵапбі, аІ8 сіет
погбкаиказізскеп; біез кекгаГіі&і посктаіз теіпе Аппакте йкег
беп \Ѵе§ сіег Еітѵапбегип§- азіаіізскег Агіеп іп Еигора.
Ак^езопбегі зіекі Аіасіада еіаіег саисазіса, сіеззеп пйскзіег
Ѵег^аікііег, А. еіаіег Ілснт. іп сіеп 8іерреп сіег агаіоказрізскеп
Шебегипр- іекі, ип(1 глѵаг іп ііігет пйгбііскеп Теіі, уоп (іег ѴѴоі&аІТгаізіерре ап ЪІ8 гит Ваісказск-8ее. 8йс11іск уоп Тгапзкаика8іеп ізі ег пігрепбз ^еГипбеп жігбеп, 80 базз ег окпе 2тѵеіГе1 еіп
Еіпбгіп§1іп§ аиз сіет Когсіеп ізі, ше біез аиск (іег Раіі тіі Місгоіиз зосіаііз ізі.
Спсеіиіиз ркаеиз ізі золѵокі іт Когсіеп, ше аиск іт 8йбеп
Тгапзкаиказіепз лѵеіі уегкгеііеі.

ЕпсІИск зіпсі \Ѵо1Г ипсі Різскоііег зо коіоззаі лѵеіі уегкгеііеі,
(іазз зіе раг кеіпе Вебеиіипр- Гйг (Не Егкіагип^ кезіігеп, гѵокег
біе Раипа ипзгез Оекіеіез зіатті. Айз аііет океп^еза^іеп кйппеп
шг сіеп гтѵеіГеііозеп 8ск1изз гіекп, (іазз сііе л’еігі^е 8йи§*еііегГаипа (іег Ми&апзіерре сіеп ртйззегеп Теіі ікгег епбетізскеп Агіеп аиз сіет 8йбозіеп егкаііеп каі. Веке Огирреп
гизаттеп&еГаззі, іаззеп ипз (ііезеп 8аіг аізо ^апг ѵегаіі^етеіпегп,
\ѵеіі шг закеп, (іазз уоп сіеп 22 Агіеп (ехсіизіѵе СМгоріега ипсі
8сктагоігег) сіег Ми^апзіерре, 15 Агіеп гчѵеіГеІіоз аиз 8Мозіеп
зіаттеп. Баз те(]ііеггапе Еіетепі ізі зекг ѵіеІ зскѵѵаскег ѵегігеіеп. Ѵоп когі аиск, сі. к. уоп 8йбшзіеп кег, ѵгапбегіе \ѵокі сіег
І^еі кіег еіп (Ег. еигораеиз ігапзсаисазісиз).
СгісеЫиз ркаеиз, (іег 8іаттѵаіег ѵоп Еериз сугепзіз, сіег
\Ѵо1Г ипсі сіег Різскоііег коппіеп зочѵокі ѵоп Ыогбеп, ше аиск ѵоп
8іі(іеп еіп§ебгип§еп зеіп.
III. Агіеп лѵакгзскеіпііск пбгбііскеп ІІгзргип^з.

КаІкзеікаГі Ыеікі сіег Рипсі ѵоп Місгоіиз зосіаііз ипсі Аіа¬
сіада еіаіег саисазіса іп бег Ми&апзіерре. \Ѵаз егзіеге Агі кеігШ,
зо зргаск іск тіск тѵоЫ Гйг ікге НегкипГі аиз бет N01x160 аиз,
лѵіебегкоіе акег аиск, базз біе Ібепііійі гшзскеп беп Ѵегігеіегп
біезег Агі аиз бет зйбйзіііскеп Киззіапб ипсі беп каиказізскеп
поск дагпіскі ксшезеп ізі. Мбебіск, базз Раььаз ипіег біезет
теп еіпе §апг апбеге Реібтаизагі Ьезскгіек; тіг ізі ез акег піскі
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§е1ищ>еп, Ехешріаге <1ег іга^ііскеп Агі аиз Зйкозігиззіапк іт
2оо1о&ізскеп Мизеит <іег Каі8. Акасі. сі. ЛѴІ88. іп 81. Реіегзкиг^
хи кпкеп, какег ЫеіЫ кіезе Рга^е ЪІ8 іеігі ойеп. Рйг сііе НегкипГі
уоп 1\Тогкеп зргіскі ікг Риткі аиі кег Шекегип^ кез зМПскеп Ба§езіап. Іп сіеп 81ерреп кез пОгкІіскеп Каиказиз іапк іек іекоск
зскоп еіпе апкеге, ок^іеіск зекг пакезіекепке Агі: Місгоіиз рагѵиз
8ат. ісіі лѵіесіегііоіе, іек зргеске (Ііе §апге 2еіі йЪег (Ііе Везіеке1ип§ йег Ми&апзіерре іп кег розі^іасіаіеп Регіоке тіі сіег Раипа
(іег Ое^еплѵагі, паск сіет сііе 8іерре ѵот Мееге Ъеігеіі \ѵаг, ипк
ууііі ]еІ2І ^агпіскі аиі кіе егзіе Епізіекип^ ]‘епег, зіе кеиіе Ъедѵокпепкеп Агіеп еіп^екеп.
Коек ѵіеі гаікзеікаііег акег ізі сііе Ѵегкгеііип^ ѵоп Аіасіада
еіаіег тіі зеіпеп Бпіегагіеп. Мап каі ікп іп Сізкаиказіеп піекі &е_
іипкеп ипсі луіг ігеііеп ікп егзі аиі сіег Ппкеп \Уо1§азеііе лѵіекег ап,
ѵоп \ѵо ег паск Озіеп Ъіз 2ит Ва1сказск-8ее ѵегЪгеііеі ізі. Міг
зскеіпі ез акег, сіазз (Ііе Іоі&епкеп Таізаскеп еіпі&ез Біекі аиі’ (ііе
^е&епѵтгіі&е зопкегкаге Ѵегкгеііип§' сііезез Иа&егз лѵегіеп.
Іт какге 1900 епікескіе іек іп Тгапзкаиказіеп еіпеп аиззегогсІепШск іпіегеззапіеп Огі тіі еіпег іурізскеп агаіоказрізскеп
Раипа ипсі Ріога. Баз зіпсі (ііе ат І^огкозііиззе кез Агагаі Пе&еп(Іеп 8апк^йзіеп ѵоп Агаіуск ипсі сііе сіагап ^гепгепке 8іерре.
Ніег лѵиг(1еп ѵоп тіг Гоі&епке скагакіегізіізске Агіеп §;е1ипкеп:
Егіпасеиз саііідопі 8атішш, еіпе МтіаіиіТогт ѵоп Е. аІЬиІиз
іигапіеиз 8атішш аиз кет 8йкеп Тгапзказріеп 8.
СгосЫига зрес. поѵ.
СгісеШиз зрес. поѵ., паке ѵегѵѵапкі Сг. рііаеиз.
Аіасіада еіаіег агаІусЪепзіз 8атішш.

Аиззег кіезеп 8аи^еііегеп іапк іек кіег аиск ѵіеіе КаГег,
лѵеіеке іп Тгапзказріеп Іекеп.
Біе Воіапікег кезійіщеп еЬепГаІІз, казз кег Ріога паск кіе
8апк^йзіеп ѵоп Агаіуск еіп аиз^езргоскепез Ріескскеп агаіоказ¬
різскеп Оекіеіез зіпк.
Бег ІЯогккаиказиз ипк кіе Ми^апзіерре, ѵоп ѵо кіезе Раи¬
па кіегкег §е1ап§еп коппіе, ипіегзскеікеп зіек іп іаипізіізскег
Ніпзіскі ѵіеі текг ѵоп Тгапзказріеп.
\Уіе капп тап кіезе зеіізате Акпіісккеіі кег Раипа ипк
Ріога ѵоп Агаіуск тіі кепеп Тгапзказріепз егкіагеп? \Ѵо ѵ-аг кіе]епі§е Ѵегкіпкип^ гшзскеп кіезеп ІДпкегп, лѵеіеке кеп Тіегеп §езіаііеіе зіек ѵоп еіпет іпз апкеге ги ѵегкгеііеп?
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Іт 8(іс1еп зіпсі зіе &е§ешѵйгІ% аЪ&еігеппі сііігсіі, Гііг (Пе ипз
іпГегеззіегешіеп 8іеррепііеге ипйкегзскгеіГЪаге, Вег&е ипсі ѴѴаЫег
1йп§з сіет 8іісІиГег сіез Казрізскеп Меегез.
Мап кОппГе г. В. аппектеп, (іазз епГ\ѵесІег (ііе ЛѴа1(іег (іез
казрізсііеп ЗшіиГегз ѵегкаИпіззтйззі^ іип^еп Цгзргип^з зіпсі ипсі
(іазз, §'ео1орізс1і ^езргоскеп, поск ипіап^зі сііезез Шег Гйг 8ГеррепГіеге т сІигскзскгеіГеп \ѵаг, осіег акег казз сіег УегЫп(1ип§8\уе^
1йп§'8 сіет КопіиГег сіез Меегез ѵегІіеГ. Епсііісіі кбппГе тап аисіі
сііе еіпзіі§е Ехізіепг еіпег ЬапсіЪгиске диег иЬег сіаз Казрізске
Меег уоп Арзскегоп Ъіз Кгазпоѵосізк, аппеіітеп; сіеп КореГ-сІа§' капп
тап пйтііск аіз Еогізеігип^ сіез Каиказізскеп ѲеЪіг^зги^з апзекеп.
^коск кеіпе еіпгі^е сііезег Нуроікезеп капп тап §е§еп\ѵагГі§' тіі ипЪезігеіГЪагеп Таізаскеп Ъе\ѵеізеп ипсі еіпе ^есіе каГ Расіа
сііе Гиг иші §е§еп зіе зргескеп.
Риг сііе зекг іипде НегкипГі сіег \Уйкіег іп сіег «Казрізсііеп
Ргоуіпг» зргіскі (ііе АггпиГ ікгег Раипа ап аскіеп \Уа1сШегеп.
Ѳе^еп еіпе зекг еп§е, зогиза^еп иптШеіЬаге, УегкіпсІип§ (іез
зМОзШскеп Тгапзкаиказіеп тіГ кеш Тгапзказрі^екіеІ; зргіскі сіег
Цтзіапсі, казз Ьеі сіег Ызаскііскеп Ехізіепг еіпег зоіскеп Уегкіпс!ип§ сііе Акпіісккеіі гшзскеп сііезеп кеМеп Раипеп уіеі §гоззег
утге. ЬеШегег ІІтзіапсІ акег уегапіаззі ипз, апГ сіег Аппакте ги Ъезіекеп, казз сііе \УапсІегип§' сііезег АгГеп пиг ит сіаз КогсіиГег кез Казрізсііеп Меегез кегит каі зШШпсіеп кОппеп,
АПеіп ипзге ип^епй&епсіеп КеппГпіззе Іаззеп ипз ги кеіпеп Аппактеп
коттеп, тігапп ипсі те сііез уог зіск §іп§. Міг зскеіпі сіег ІІтзГапсі
поск ат гѵѵеіГеІіозезІеп, (іазз (ііе Раипа уоп Агаіуск еіпеп ІІеЬеггезі;
(іегіепі^еп Тіетѵеіі ѵогзіеШ, утіске еіпзі сііе Кіесіегип^ сіез ОзШскеп
Тгапзкаиказіеп ипсі сіаз КогсіиГег сіез Казрі Ъе^окпГе ипсі ѵіеіІеісЫ уоп Иогсіеп кег гіигск сіаз Уоггйскеп сіег Оіеізскег кіегкег
ак^екгйп&Г шігсіе. Іг&епсі 'сѵеіске §ео1о§ізске Игзаскеп, ат тѵакгзскеіпііскзіеп сііе ІІеЬегзск\ѵеттип§' сііезег Ше<іегип§ сіигск сіаз
Казрізске Меег, уегкгап^Геп іп Тгапзкаиказіеп сііезе Раипа лѵеік
паск \Уезіеп ипсі ГгеппГеп зіе ѵот ІЧогсІозМеіІе сіегзеікеп аЪ. ЦпГга^Иск угаг сіаз АгахезЫ іп ]'епег 2еіГ уіеі Ъгеііег ипсі ЬоГ сіеп
ЗіеррепГіегеп - ипсі Рііапгеп еіпеп Ьедиетеп \Ѵе§ Ъіз гит Агагаі;
ап сіеззеп Ризз, іп сіеп Запсіеп ѵоп Агаіуск, каГ зіск сііезе Раипа
ипсі Ріога ЫзіеШ; іп геіпзіет Хизіапсіе егкаііеп. 8ркіегкіп \ѵигсІе
уіеііеіскі; сііе УегЬіпсіипд сіег Агаіускзскеп ЗапсВѵйзіе тіі сіег ЭДе-
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(Іегип§ Озіігапзкаиказіепз сіигсіі іг§еп(1 еіп Егеі^пізз аиі^екоЪеп.
Ат лѵакгзскеіпііскзіеп ізі, (іазз ѵиікапізсііе Тай&кеЕ сіаз Ъгеіѣе
Агахезіаі аиГ еіпі^е Зѣгеске Іііп іп еіпе Еп^зскІисМ ѵепѵапсіеііеп.
Біе аиГ сііезе ЛѴ'еізе топ сіеп йЪгі^еп 81ерреп аЪ&езскпіМепе Агаіускзске Раипа Ііаѣ зісіі пип зскоп Ъесіеиѣепсі ак^езопсіегі, лѵаз аиГ
еіпеп гіетііск 1ап§еп 2изіап(1 сіег Ізо1іегип§ кіплѵеізі;. Веі сіет
Кйскги§ сіег Ми§апзскеп, сі. 1і. аізо озМгапзкаиказізскеп Раипа
пасіі \Уезіеп &іп§’ пип сИе Теі1ип§- ѵоп Аіасіада еіаіег іп 2 Цпіегагіеп уог зісіі. БаЪеі го^еп зісіі сііе еіпеп Іпсііѵісіиеп (ііе Кига
аиілѵагіз гигйск ипсі Мег Ъіісіеіе зісіі Аіасіада еіаіег саисазіса кегаиз; (Ііе апсіегп лѵапсіегіеп сіеп Агахез аиілѵагіз ип(і лѵигсіеп сііе
ВіаттуМег ѵоп А. еі. агаіускепзіз.
Каск сіег Тгоскеп1е&ип§- (Іег Ми§апзіерре ипсі сіет Кііскги^
(іез Меегез коппіе А. еі. саисазіса ип§;екіп(1егі; лѵіесіег паск Озіеп
Іап^з (іет Кигаіаі ѵогсІгіп§еп. Іск каЪе Шп пісМ лѵезШскег (іез
ЕПзаЪеікроІзскеп Кгеізез ^еГипсІеп, (іаз Меег аЬег ізі аиск луоЫ
каит зо лѵеіі пасіі Ѵ^езіеп ѵог^есігип^еп. Бет Агаіускзскеп РГегсіезргіп^ег лѵаг аЬег (іег \Уе§ зскоп аЪ^езскпШеп.
8екг іпіегеззапі; ізі ез аисіі (Ііе Еіетепіе сііезег Раипа іп
Сепігаіазіеп ги ѵегіоі^еп.
Іт Кгеізе РаѵІосІМ (іез ВетіраІаііпзк-ѲеЬіеіез (глѵізскеп
50—52° п. Вг. ип(і 75—85° озИ. Б. ѵ. бгееплѵіск) лѵигсіе еіп кіеіпег 1§е1 &еіипсІеп, (іег ѵоп тіг Егіпасеиз аІЬиІиз тіпог р;епаппі
лѵигсіе. Бет Вскасіеі аііеіп паск ізі ег ѵоп Егіп. саііідопі 8ат.
аиз Агаіуск пісМ 2и ипіегзскеісіеп. Сгісеіиіиз ркаеиз $екі іп
Ропп еіпег §ео§таркізскеп Каззе аіз Сг. рк. дгізеіѵепігіз 8ат. Ъіз
гит ВМаІіаі. \Ѵа1ігяскеіп1іск й^игіегі аиск (ІегзеІЬе Натзіег
Сг. ркаеиз Ъеі Веуеетзоу 1о8) ипсі Ьеі Шкоьзкі (зіеке: Шкоезкі,
иЬег (ііе ^ігЬеІііегіаипа сіег Ва1сказск-ШесІегип&; гизз., 8. 89) ипіег сіет Катеп «Сгісеіиз ассейиіа»; сіепп ІеШеге Агі ехізііегі іп
\Ѵігк1ісккеіІ §агпісМ. Аіасіада еіаіег капп тап паск Озіеп Ъіз гит
І^огсІиГег сіез Ваісказск-Веез ѵегГоІ^еп (1. с. 8. 20); Сазеііа зиЪдиііигоза $еМ іт ОеЪіеі Актоііпзк Ъіз гит Кгеіз Реігораѵіоѵзк, ѵоп
луо іск сііе НОгпег еіпез сіогі егЪеиІеіеп Ехетріагз Ъезііге.

Уоп (Іеп ііЪгі^еп 8аи§еііегеп (Іез ОзШскеп Тгапзкаиказіеп
йп(1еп лѵіг іп сіег ОзШскеп Н&Ше сіег Кіг^ігепзіерреп іоі^епйе
поск: Ті^егіШз (Риіогіиз загтаіісиз), РізскоМег (Ьиіга Іиіга, \Уо1Г
108) Веѵектзоѵ. Уегіікаіе ипй когігопіаіе УегкгеЦип^ (Іег Тіеге
Тигкезіапз (гизз.). Ігѵезі. Ітр. Окз^. Езіезіѵ., Апікгор. и. Еікпо^г;
В а. VIII, ЬіеБ 2, 8. 61 (1873).
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(Сапіз Іириз), Ті^ег (Ѵокі Тідгіз зеріепігіопаііз

8атшш) шкі

\Ѵі1б-

зскіѵеіп (8из зсго/'а).
КаШгІіск каГГеп (Пфпі^еп 8аи§еГіеге, іѵеіске аиск іш 8йбѣеіі Тгапзказріепз шкі іп Ігап ѵогкоттеп, іп Тгапзкаиказіеп аиск
ѵоп 8й(іеп еіпбгіп^еп кбппеп. АЪег кіпзіскПіск бефпі^еп, (іегеп
ѴегЪгеіІип^ паск 8Меп піскі ѵтіГег аІ8 Ъіз гит пбгбііскеп Теіі
Тгапзказріепз ^екк, ЫеіЪГ піскГз апбегез ііЬгщ, аІ8 апгипектеп,
(1а88 біезе Раипа, ѵоп бег еіпегзеіГз шг еіпеп КезГ Ъеі Агаіуск
йпбеп, апбгегзеіГз 8Іе іп бег ОзІкаіГГе бег Кіг^ігепзГерреп шебег
йпбеп, бигск іг^епб \ѵе!ске §ео1о&ізске Ѵегапбегип^еп ат ІЧогбиГег
без Казрізскеп Меегез іп 2 Теііе геггіззеп шігбе. НіегЬеі акег
зГоззеп \ѵіг аиГ еіпеп кУібегзргиск, ѵтіскеп ЬекаппГе ^еоіо^ізске
ТаГзаскеп кегѵоггиГеп. Катііск паск беп КагГеп бег ѵегзскіебепеп ^еоіо^ізскеп Ероскеп іп бег ЪекаппГеп АгЪеіГ РгоГ. А. Каершзкі’з: «ІІеЪегзіскГ бег ркузіко-^ео^гаркізскеп ѴегкаІГпіззе без
Еигораеізскеп Киззіапбз іѵакгепб бег ѵегйоззепеп ^еоіо^ізскеп
Регіобет> 109) ги игкеііеп^ ізѣ бег пбгбііске ОоІГ без Казрізскеп
Меегез, лѵеіскег зіск паск Когбеп Ьіз гит ЕіпЙизз бег Ве1а]а іп
біе Ката егзГгескГе, зекг аІГег §ео!о§ізскег НегкипГГ, зо базз бег
Еітѵапбегип^зѵт^ Гиг азіаГізске Тіеге паск Еигора поск іп розГ^Іасіаіег Регіобе бигск зеіпе Еп§е ипб бигск беп ІІт\ѵе§ зекг
егзск\ѵегГ \ѵигбе. БаззеІЪе зекеп шг аиГ беп КагГеп РгоГ. 6амез
Ѳеікіе ги зеіпег АгЪеіГ «Тке Гипбгаз апб зГеррез аГ ргекізіогіс
Еигоре 110)». Іп ІеГгГегег АгЪеіГ зіпб біе КагГеп запипГПскег 4, ѵоп
біезет БеІекгГеп ап^епоттепеп, ЕізгеіГеп §е§еЬеп, акег бег пбгбНске МеегЬизеп без Казрізскеп Меегез ЪекаІГ аиск, ше Ьеі Какршзкі, ипѵегапбегГ біе §1еіске Аизбекпищ*. Каск бег Меіпищ* без
ІеГгГегеп ОеІекгГеп коппГе еіпе шгкііске Еіп\ѵапбегип§ розГГегГіагег Тіеге егзГ паск бет Ѵегзскшпбеп біезез ОоІГез Ъе^іппеп.
Біе гооіо^ізскеп ВаГеп акег ѵегапіаззеп ипз ап бег ШскГі§кеіГ без ІеГгГегеп ги гѵтііеіп ипб апгипектеп, базз лѵакгепб еіпег
бег ІпГег^ІасіаІрегіобеп біезег МеегЬизеп ѵіеі кіеіпег лѵаг ипб
базз еЬеп батаіз кіег біезе Раипа ІеЪГе, аіз бегеп ѴегГгеГег §е§ешѵагГі§ іп Тгапзкаиказіеп ІеЬеп: Егіпасеиз саііідопі, Сгісеіиіиз
рЪаеиз, Аіасіада еіаіег ипб ѵіеІІеіскГ поск еіпі^е апбеге АгГеп.
РаІаеопГоіо^ізске ВаГеп

Гекіеп

іеібег §апг

ипб шг

кбппеп

109) ВеіГга^е гиг КеппГпізз без Киззізскеп Кеіскез ипб бег ап^гепгепбеп Ьапбег Азіепз. 34е Роі^е, В б. IV (1888).
110) ВшіГкзопіап КерогГ Гог 1898. кѴазкіп^Г. (1900).
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пиг/еіпз іи біезег Ніпзіскі §апг Ъез|ітті за§'еп, базз патііск біе
8іеррепГаипа без бзіііскеп Тгапзкаиказіеп іазі піскіз ^егаеіпзатез каі тіі бег Тайпа бег розііегііагеп 8іерреп Міііеіеигораз
(з. «БеЪег біе 8аи&еііеге бег 8іерреп без погббзіііскеп Каиказиз»,
8. 86—88).
В. Носкзісрре.

'ѴРіе ѵгіг зскоп оЬеп §езекеп какеп, Ъезіігі біе Носкзіерре
біезеІЬеп іаипізіізсЪеп 2іі§е, \ѵіе біе бег Шебегшщ. \Ѵіг ігеіТеп
Мег аізо уоп Ка^егп біезеІЬеп Кепптаизе, Натзіег, Реібтаизе
ппб РГегбезргт§ег. Біе Агіеп зіпб лѵоЫ іеіЬѵеізе ѵегзскіебеп, аЬег
біез ѵегапбегі беп §етеіпзатеп Скагакіег бег Раипа пісМ ипб
дѵіг коппеп ипз піскі без Оебапкепз епізск1а§еп. базз біе Раипеп
біезег Ъеібеп Біерреп еіпез ІТгзргип^з зеіп гаиззеп. Бег Рагаііеіізтиз Ьеібег Раипеп ізі аиі 8. 366 кіпгеіскепб к1аг§ез1еШ дѵогбеп.
\Ѵепп шг пип біе Раипеп бег ігапзкаиказізскеп Зіеррсп, бег
\Ѵизіеп Тгапзказріепз ипб без ІгапізсЬеп НосЫапбз ѵег§1еіскеп,
б. к. аізо бег Бапбег^еЪіеіе, лѵеісБе біе. озіііске НаІГіе бег «Егегпіап 8иЬгеріоп» без Раіаеагкіізскеп ОеЪіекз паск 8сьатее іи) Ьіібеп кеІГеп, зо котті тап иплѵіПкигІіск т бет 8ск1изз, базз біе
Бгкеітаі бег агаіоказрізскеп Раипа, дѵеіске зіск т ікгет
§е§етѵагіі§еп Везіапб паШгІіск пиг, §ео1о&І8ск §езргоскеп, ип1ап§зі кегаиз^еагЪеііеі каі, пиг біе Ігапізске НоскеЬепе ипб,
ѵіеііеіскі, І^оічЬѵезі-Іпбіеп зеіп капп. Бап§е ѵог бет Еіпігііі бег егзіеп Еізгеіі, ѵегЪгеііеіе зіск біезе Раипа ѵоп кіег паск
\Ѵезіазіеп ипб бет зиббзіііскеп Еигора. Аіз зіе бигск баз Ѵогбгіп§еп бег Еізтаззеп іп беп багаиГ Гоі^епбеп §ео1о^і8скеп Регіобеп дегшт^еп тѵаг, зіск гигііскгигіекеп, лѵаг зіе зскоп зіагк итдегѵапбеіі, аЬег ЪекіеІР поск беп аіідетеіпеп Скагакіег бег игзргипдПскеп Раипа. Бабигск егкіаге іск тіг аиск біе Ехізіепг зоіскег
Раипеп пекепеіпапбег, ше біе)епідеп бег Мидапзіерре ипб бег
Носкзіерре без ТаІузск^еЪігдез. Еіпегзеііз зіекі піап ікпеп беп
детеіпзатеп Бгзргшщ ап, апбгегзеііз акег ізі тап зіск діеіск багикег кіаг, базз ікге Тгеппипд зскоп ѵог Іапдег 2еіі зіаіідеГипбеп каі.
Штті тап біезе Нуроікезе аіз біе шгкгзскеіпііскзіе ап, зо
ізі ез аиск піскі зсМѵег, беп зскагіёп Бпіегзскіеб ггѵізскеп беп
,И) \Ѵ. Ъ. ап б Рк. Іі. 8сьатее. Тке Оеодгарку оі‘ МаішпаБ, р.
496 (1899).
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Раипеп сіев погсііісііеп Теіів уоп Тгапвкавріеп тіі сіеп Кіг^ігепвіерреп
ипсі сіет зйсШсЬеп ЗігеіГеп сіев Тгапвкаврі - ѲеЪіеів, ги егкіагеп.
Мап капп (Іосіі всіпуегіісіі аппеіітёп, сіавв (Ие егвіеге сііевег Раииеп аисіі посіі гѵйіігепсі сіег Еівгеіі іт ^огсіеп сіев Агаівеев ехіВііегеп коппіе,. Уіеі лѵаіігвсііеіпіісііег іві (Іосіі, (Іавв віе уоп 8аи§еііегеп аЪвіатті, лѵеісііе Іап^в сіет Овіиіег сііевев ^говвеп 8еев еіплѵапсіегіеп. Біезег 8аіг \ѵігсІ посіі сіаги сіигсіі сіеп "Цтвіапй ипіегвійігі, сіавв (Ііе іурівсііеп Агіеп сііевег Раипа паск Овіеп лѵіі кіісіі
Ьів 2иг аиввегвіеп Озі&гепге сіев ігиііегеп Агаіокаврівсііеп Меегев
ѵегЪгеііеі віпсі; лѵеііег во^аг Ыв
пісЪі іп ѴегЬіпсІип^ віапсі.

211т

Ва1с1іавс1і-8ее, сіег тіі Шт

Оіе ѴУаШег,

Біе НегкипГі сіег Раипа сіев \УаМ$игіе1в іт ТаІувсІі^еЬіеі
2И Ьевііішпеп іві ѵіеі всіпѵіегі^ёг; Ііаирів&сЫісІі айв сіет Огипсіе,
лѵеіі сііе \Ѵа1сІгеейоп Регвіепв, патіісіі сіав ѲеЪіг^е 7а§тов (ВьахгокБВ Ригівіап-Ргоѵіпг) посіі дапг ипегГогвсІіі іві. Іп сіег ТаЪеІІе
2ііг УегЪгеііипо- регвівсііег 8аиреііеге іві сііе Ъеігейёпсіе КиЪгік гит
§тОввіеп Теіі ипаив§еГи11і ^еЫіеЪеп, еЪеп пиг іѵе&еп ипвгег ѵОІ%еп
ІТпкеппіпівв сііевег Раипа
Ба пип апсіі сііе Раіаеопіоіоріе кеіпегіеі Баіеп Ііеіегі, шп
(іеп Бгвргиц^ сіег Таіувскег ДУаЫІаипа аиігиііеііеп, во шивв ісЬ
§ап2 сіеп Оесіапкеп Іаііеп Іаввеп, (Іавв віе ѵіеііеісііі еіп ІІЬегЫеіЬвеі сіег ѵог&ГасіаІеп Раипа сіев Каикавив іві, осіег аЬег враіег ѵоп
8Меп осіег 8исІовіеп Іііегііег §е]ап°’іе, ипсі ѣевсіігапке тісіі ііаііег
аиі (Іеп Нітѵеів Шгег Уепѵапсіівсііаіі тіі сіег Раипа Іпсііепв, \ѵеІсііев Ьаші шг аисіі іп (Ревет Раііе аів сіав игвргйп§1іс1іе 8с1іорГиіуц'всепігит ѵіеіёг \Ѵа1(1ііеге ипвгег іга^іісііеп Раипа апвеііеп
тйввеп.
Таіувсііег \ЛХа 1 сі.

СгосЫига дйМепзЫШі.
Рас/гуига еігизса ?
Тідггз зеріепігіопаііз.
Ьеорагсіиз рагсіиз іиШапиз.
Т/юз аигеиз.
Саіоіупх с/гаиз іур.
Ьупх рагсііпа огіепіаііз.
Шиз зуіѵаіісиз агіапиз.
Нузігіх Ыгзиіігозігіз.

Іпсііеп.

БіевеГЬе осіег яеііг паііевіеііепсіе Агі
Сг. {‘итідаіа арисі Впакроеш.
Р /госідзопі.
Тідггз іідгіз іурісиз.
Ь. р. рапі/гега.
Т/гоз аигеиз.
С. с/гаиз а^іпіз Беау.
Ьупх ізаЪеШпа (Ъеісіе ^еішгеп сіег
ІІпіег^аіііт^ Сегѵагіа ап).
М. з. агіапиз
Н. Іеисигиз (ѵіеііеісііі віпсі Ъеісіе
ісіепіізсіі).

Аіво 9 Агіеп ѵоп 20, (1. Ъ. 45%.

—

т

—

Веігаскіеп шг \ѵеііег поск <1іе 8аи§еііеге, лѵеісііе іт Мійеітеег^екіеі лѵеіі; ѵегкгеіМ зіпсі, аЬег піскі лѵеіі паск Озіеп §екеп,
ез зіпсі:
Егіпасеиз етораеиз ігапзсаисазісиз. Муохиз пііесііііа рісіиз
Меіез теіез тіпог.
Сегѵиз еіаркиз тагаі.
Риіогтз Ьоссатеіа саисазіса.
Саргеоіиз саргеоіиз.
Муохиз дііз сазргсиз.

\Ѵіе аиз сііезег Ъізіе егзіскШск, зіпсі сііе тесіііеггапеп Агіеп
теізіепіеііз сіигсіі зеііг паке зіекепсіе, апсіеге Рогтеп егзеШ.
Кескпеп шг поск т сііезег Ьізіе сііеіепі&еп Агіеп сіег егзіеп Каіе§огіе, лѵеіске еЬепМІз іп сіег Раипа кез МШеІтеег^еЪіеіз лѵеіѣ
ѵегкгеііеі зіпсі, \ѵіе: Сгосісіига, Раскуига, Ткоз, Саіоіупх, 1>упх
ипсі Миз зуіѵаіісиз, сіаги поск аиззегсіет сііе лѵеііѵегЬгеііеіеп ипсі
іііг кеіпе Ргоѵіпг скагакіегізіізскеп Ьиіга Іпіга ипсі Сапіз Іириз,
зо еггеіскі сііе Апгакі сіег Таіузск ипсі сіет МіиеІтеег^еЬіеі §етеіпзатеп Агіеп 15, сі. к. аізо 75%. АиГ сііезе киггеп Нітѵеізе
Ъеігекз сіег Веяіекип^еп сіег Раипа ѵоп Таіузск еіпегзеііз гит
МШеітеег^еЪіеі ипсі апсігегзеііз ги Ішііеп Ьезскгапке іск тіск кіег.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
(Жирнымъ шрифтомъ обозначены новые роды, виды и подвиды).

ШТ)ЕХ.
(Гей. ^есігискі зіпсі пене Ѳайип^еп, Агіеп и. ІІпІегагІеп).

Асірепзегісіае 174, 831.
|
Аіасіа^а (Іеситапа 231, 375
Аіасіа^а еіаіег 196, 250, 254, 255,
257, 258, 346.
Аіасіа^а еіаіег агаіускепзіз 255, 257.
Аіасіа^а еіаіег саисазіса 176, 196.
197, 215, 220, 239, 250, 254, 257.
332, 346, 366.
Аіасіа^а іпаіса 67, 85, 239, 245.
Аіасіа^а заііепз 176, 250, 251, 332,
381.
Аіасіа^а заііепз ѵехіііагіиз 245, 246,
381.
Аіасіа^а зизсіікіпі 245.
Аіасіа^а лѵіПіатзі 194, 195, 215, 220.
227, 231, 239, 241, 345, 366, 375,
379.
Аіасіа^а лѵііііатзі Іаіісерз 227.
Аіасіа^иіиз асопііоп 244, 246, 250,
251, 381.
АПіа^і сатеіогит 90, 266.
АпШоре зиЪ^ийигоза 95, 96, 212,
271, 359.
Агіетізіа тагШта 90, 266.
Агѵісоіа атрМЪіиз 175, 231, 331,332,
374.
Агѵісоіа агѵаііз 57, 78, 175, 176,189,
331, 332, 341.
Агѵісоіа тузіасіпиз 176, 191, 332,
342, 343.
Агѵісоіа зосіаііз 95, 175, 176, 190,
271, 331, 332, 342, 343.
Азітіз кетірриз 231, 239, 375.
Азіпиз опа^ег 231, 239, 245, 375.
АЙіегіпа сазріса 174, 331.
Ваіаепоріега іпсііса 231, 374.

ВагЬазІеІІа (1аг]’е1іп^епзІ8 242.
Воѵісіае 212, 360.
Саіашігеііа різроіейа 91, 267.
Саіосерііаіиз ѵііиііпиз 95, 170, 271,
326.
Сапіз куаепа 1, 12, 13, 23.
СапМае 135, 302.
Сапіз аигеиз 95, 111, 112, 138, 140,
141, 142, 214, 217, 218, 219, 225,
236, 241, 243, 245, 248, 252, 253,
260, 271, 286, 287, 303, 363, 364,
365.
Сапіз Іириз 95, 111, 112, 135, 136,
137, 138, 214, 217, 218, 225, 236,
241, 243, 245, 246, 248, 271, 286,
287, 302, 363, 364, 378, 380,
381.
Сапіз теіапоіиз 46, 71, 111, 142, 286,
306.
Сапіз (Ткоз) аигеиз 138, 303, 378,
380, 384, 385, 392.
Сапіз ѵиірез 46, 71, 95, 142. 143,222,
271, 306, 368.
Саррагіз кегѣасіа 90, 266.
Сарга ае^а^гиз 96, 206, 227, 240, 241,
245, 271, 354, 379.
Сарга біппікі 63, 64, 65, 66, 82, 83,
84, 85.
Сарга гасісіеі 64, 66, 82, 84.
Сарга зелѵегіголѵі 65, 66, 83, 85.
Сарга зіЪігіса 66, 84.
Саргеоіиз саргае.а 211, 359.
Саргеоіиз саргеоіиз 206, 211, 215,
217, 219, 227, 240, 260, 354, 359,
363, 365, 392.
Саргеоіиз ру^аг^из 250.
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Саргеоіиз ѵиі^агіз 95, 211, 271, 359.
Сагасаі сагасаі 226, 229, 237, 243, 372.
Сагех 28.
Сагпіѵога 111, 286.
Сазіог ІіЪег 231, 374.
Саіоіупх саисіаіа 243.
Саіоіупх сѣаиз 154, 156, 161, 162,
163, 164, 165, 214, 217, 218. 219,
226, 228, 237, 241, 243. 245'. 246,
248, 251, 252, 253, 260. 287І 318,
320, 321, 322, 363, 364І 365, 372,
379, 380, 381, 383, 384; 385, 392.
Саіоіупх сЪаиз аШпіз 260. 392.
Сегѵісіае 210, 357.
Сегѵиз ахіз 97, 210, 272.
Сегѵиз Ъасігіапиз 245.
Сегѵиз саргеоіиз 211, 359.
Сегѵиз сазріиз 207. 210, 355, 357,
358 375.
Сегѵиз’еіарішз 96, 207, 210,271,355,
357, 369.
Сегѵиз еіарітз тагаі 206, 210, 215,
217, 219, 222, 227, 239, 241,245,
250, 260, 354. 357, 358, 363. 365І
369, 379, 380, 392.
Сегѵиз тагаі 207, 355, 357.
Сегѵиз ру^аг^из 96, 271, 359.
Сегѵиз зіка 211, 358.
Сігіо^іозза Іизііапіса 30, 37, 41.
Сііігоріега 100, 276.
Сііеііиз Ъгеѵіеашіиз 244, 386.
Сііеііиз (СоіоЪоііз) Гиіѵиз 244, 248.
Сііеііиз (СоіоЪоііз) ти^озагісиз 248.
Сііеііиз (СоіоЪоііз) тизісиз 248, 251.
Сііеііиз сопсоіог 237.
Сііеііиз хапПюргутпиз 226.
Сгісеіиіиз агепагіиз 186, 187, 188.
244, 246, 249, 339, 340, 381.
Сгісеіиіиз ізаЪеІНпиз 239.
Сгісеіиіиз рііаеиз 186. 187, 188, 215.
219, 227, 239, 241, 244, 245, 246,
249, 254, 255, 257. 258, 339, 340.
365, 379, 380, 381.'
Сгісеіиіиз рііаеиз ^гізеіѵепігіз 257.
Сгісеіиз ассесіиіа 187, 257, 340.
Сгісеіиз еѵегзтаппі 187, 340
Сгісеіиз ігшпепіагіиз 233, 369.
Сгісеіиз пі^гісапз 223, 231, 369, 374.
Сгісеіиз рііаеиз 186, 340.
Сгісеіиз ѵиі^агіз 227, 228, 249, 372.
Сгісеіиз ѵиі^агіз ЪаЪуІопісиз 223,
369.
СгосШига агапеа 100, 105, 275, 280.
Сгоеісіига Іиті^аіа 100, 105, 253,
260, 275, 280, 385, 392.
Сгоеісіига ^ііІсІепзІасШ 105, ПО, 213.
218, 221, 225, 236, 240, 247, 252,
253, 260, 281, 285, 364, 368, 371,
378, 384, 385, 392.
Сгоеісіига Іеисобоп 221, 368.

Сгоеісіига туоіеіез 243.
Сгоеісіига гиззиіиз 225, 247.
Сгоеісіига зиаѵеоіепз 68, 86, 110,284.
Супаеіигиз ^иЪаіиз 237, 244.
Супопусіегіз атрІехісаисЫа 229,
372.
Сурегиз 28.
Бата сіата 227.
Бата тезороіатіае 240.
Біріотезойоп риІсЪеПит 243.
Біріега 41.
Біриз іасиіиз 95, 175, 176, 196, 271.
331, 332, 346
Біриз тасго1агзи8 231, 374.
ЕПоЪіиз іпіегтесііиз 239, 244.
ЕПоЪіиз Іиіезсепз 192, 193, 215, 220,
227, 228, 239, 241, 344, 366, 372.
ЕПоЪіиз Іаіріпиз 244, 247, 249, 251,
379, 381, 383.
Еріезісиз зегоііпиз 224, 234, 240, 378.
Еріезісиз зегоіітіз ізаЪеПіпиз 229,
234, 242, 373.
Е^ии8 Ъетіоітз 231, 375.
Егіпасеиз аІЪиІиз 45, 70, 100.
Егіпасеиз аІЪиІиз аіазсііапісиз 46,71.
Егіпасеиз аІЪиІиз тіпог 46, 71. 257.
Егіпасеиз аІЪиІиз 1игапіеи& 45,
46, 67, 70, 71, 85, 235, 242, 255.
Егіпасеиз аигііиз 45. 70 95, 96, 100.
105, 242, 246, 247, 271, 280, 383.
Егіпасеиз саііі^опі 255, 257, 258.
Егіпасеиз сопсоіог 107, 108, 221, 224,
228, 253, 282, 283, 368, 371, 385.
Егіпасеиз сІапиЪісиз 107,108. 247,254.
282, 283.
Егіпасеиз еигораеиз 95, 105, 106,
107, 108, 221. 253, 254, 271, 280,
281, 282, 283,'368, 385.
Егіпасеиз еигораеиз ігапвсаиса8Іси8 106, 107, 108, 109, 213,
218, 219, 221, 228, 235, 240, 247,
253, 261, 281, 282, 283, 364, 365,
368, 371. 378, 385, 392.
Егіпасеиз Ъуротеіаз 243.
Егіпасеиз тасгасапіітз 236, 243.
Егіпасеиз те^аіоііз 236, 242.
Егіпасеиз регзіеиз 235.
Ехаегеіиз саисазісиз 25.
ЕеМае 145, 308.
Ееііз (Саіоіупх) сііаиз 112, 160.
Ееііз саіиз 111, 154, 155. 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 221, 237,
287, 316, 317 318, 319, 320, 321,
322, 368.
Ееііз еаіиз еаисавісив 154, 157,
160, 214, 222, 228, 316, 319, 364.
368, 371, 378.
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Ееііз саіиз Іегиз 95, 111, 154, 271,
286, 316.
Ееііз саіиз тогеа 222, 225. 228, 368,
371
Ееііз сііаиз 95, 111, 160, 271,286, 320.
Ееііз сіаетоп 243.
Есііз ПЬуса сіотезііса 154, 155, 157,
158, 159, 316, 319.
Ееііз (Ьупсиз) Іупх сегѵагіа 165,323,
Ееііз Іупх 222, 368.
Ее1І8 Іупх сегѵагіа 111, 165, 286, 323.
Ееііз рапіііега 111, 152, 286, 314.
Ее1І8 рагсііпа 222, 368.
Ееііз рагсіиз 95, 111, 152, 221, 230,
271, 286, 314, 368, 373.
Ее1І8 рагсіиз ІиПіапа 152, 314.
Ееііз Іі^гіз 95, 111, 145, 230, 271,
286, 308, 373.
Ееііз Іі^гіз зеріепігіопаііз 146, 148.
Ееііз (Ті§тіз) Ііотіз зеріепігіопаііз
145, 308.
Ееііз ппсіа 230, 373.
Ееііз (ЬпСіа) Іі^гіз 145, 308
Ееііз ѵіг^аіа 145, 148, 308, 311
(іаттагиз 41.
Ѳаттагиз Ііиѵіаііііз 38.
Ѳаттагиз риіех 38.
(Іагеііа ЪеппеШ 232, 240, 375.
ОагеІІа сіогсаз 227, 229, 240, 372.
СгагеІІа йізсіігопз 232, 375.
Оагеііа зиЪпиІІигоза 206, 212, 215,
220, 240, 241. 245, 250, 252, 354
366, 379, 380, 384.
Сіепеііа ^епеііа 225
СгегЪШиз Ъіаскіегі 226
ОегЪШиз саисазісиз 179, 180, 183.
214, 219, 249, 253, 335. 336, 337,
366, 385.
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1
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САТУНИНЪ. Млекопит. Талыша.

Табл* 1

Меіез. теіез тіпог 5аІ:ипіп.

Изв. Кавк. Муз. 11.

САТУНИНЪ. Млекопит. Талыша.

Изв. Кавк, Муз.

Табл. 11.

МизЪеІа пеЬгіпді ЗаЪипіп.

Фототипія В. Класомъ. С. Петербургъ, Кадетская

і. Н: 7-2.

1

'НН

САТУНИНЪ. Млѳкопит. Талыша.

Изв. Кавк. Муз. 11.

Табл. 111

Ѵиірез аІрЬегакуі

За^ипіп

:

ч

■

.

N

-

'

САТУНИНЪ. Млѳкопит. Талыша.

Изв. Кавк. Муз. 1Ц

Табл. IV.

Тідгіз зерЪепЪНопаІіз

ЗаЪшііп.

.М? 7-2,

^4

ч Кавказскаго Жузел.Т.ІІ.

Сагунинъ.Млекоп.Талыша и Мугани.

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

Е8 ЕК8СНІЕИЕИ:

ыпускъ 1—въ Декабрѣ 1905 г.

Іле4. 1 Шезез Вап(І8—іш БееешЪег 1905

ыцуски 2—4—въ Ноябрѣ 1906 г.

Ьіеі’. 2—4 „
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—іш КоѵетЪег 1906
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Редакція проситъ авторовъ желающихъ помѣстить
свои статьи въ „Извѣстіяхъ Кавказскаго Музея" отправ¬
лять письма и рукописи по адресу:
Тифлисъ.
Кавказскій Музей.
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