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e) Jelentés az állattani osztályról.
T i s z t e l t muzeum-egy l e t i k ö z g y ű l é s !
Midőn ezennel szerencsém van az állattani gyűjteményben a le
folyt év alatt történtekről jelentésemet előterjeszteni, mindenekelőtt
azon, gyűjteményünk kezelésére nézve nagyfontosságú körülményt le
gyen szabad őrömmel kiemelnem, miszerint a magas kormány az egye
tem ismételt felterjesztésére, a nyár folytán épületünkön oly átalakí
tásokat eszközöltetett, melyek lehetővé tették a gyűjtemények újbóli
czélszerü berendezését. Lehetővé tették nevezetesen azt, hogy a ki
sebb gyüjteményterem, mely három tanéven át, egyéb helyiség hiá
nyában, állattani dolgozdául használtatott, ismét mint gyüjteményte
rem rendeztessék be; lehetővé tette továbbá azon hoszszasb időre tarthatlan anomal helyzetnek megszüntetését, mely abban állott, hogy a
gyűjtemények kezelésére tartott egyleti őrseged számára alkalmas he
lyiség teljes hiányában, kénytelen volt az egyetem a városban dolgo
zó helyiséget bérelni. Jelenleg az őrseged által eszközölt finumabb s
durvább munkáknak végzésére két külön helyiség áll az átalakított
épületben rendelkezésére s az ig. választmánynak eddig tanúsított el
ismerésre kötelező gondoskodása biztosítékot szolgáltat arra nézve,
hogy ezen, tisztán az egylet czéljaira szolgáló két dolgozda, teljesen
megfelelő felszerelésben részesülend.
A gyűjteményben a lefolyt év alatt eszközölt fontosabb mun
kák közül s annak gyarapodásáról, a már kiemelt uj rendezéstől el
tekintve, kiemelem n következőket:
1.) Az egylet által vásárolt 310 példányból álló pillangó-gyűj
temény, teljesen rendezve kiállíttatott; ezen Brasilia, Mexico s Kelet
india elragadó szépségű pillangóiból álló gazdag gyűjtemény az állat
tár legértékesebb s egyszersmind legpompásabb tárgyai közé tartozik.
2.) A budapesti nemzeti múzeum által ajándékozott s a kelet
ázsiai expeditió alkalmával gyűjtött 83 darab madár kikészíttetett s
a szükséges szekrény elkészültével rövid idő alatt kiállíttatik.
3.) Gyűjtés utján a mellékelt részletes kimutatás szerint, gya
rapodott gyűjteményünk 7 drb kitömött emlőssel, 19 drb kitömött
madárral, 15 drb madárszegycsonttal, 4 drb koponyával, 18 pár ki
készített madárlábbal, 17 drb szeszben conservált emlős-, csúszó-,
kétéltű és hallal.
Az öszszes évi gyarapodás e szerint tehát 423 részben egé
szen új s igen értékes darabból áll. "
Dt, Entz C-ézs e. r, ny. t,
egyet. ny. rendes tanár, az állattani gyűjteménytár örs

Jelentés az állatgyüjtemóny gyarapodásáról 1875 Január 1-sőtó'l
Deczember 31-kéig.
1.) K i t ö m ö t t e m l ő s ö k .
1. — Cervus capreolus. $ , (Májer Ilona urliölgy ajándéka.)
1. — Lepus timidus. ^>.
1. — Hypudacus amphibius.

