
asszony egyszer egy keskeny rózsaszín szalagot 
kötött a fecskéi egyikének szárnya alá, a mely 
azután a következő évben hűségesen tért vissza. 

ISÍ11. évi ápril 26-án láttam Manonvilleban 
több megérkezett kazári fecskét. 

1892. évben pedig április 28-ka volt a kazári 
fecskék (Cypselus apus) érkezési napja Manon-
villeban. 

Manonville 210 méternyi magasságban van a 
tenger színe felett és a Paristól számított 4° 
keleti hosszúság mellett a 48° 25' északi szé
lességben fekszik. 

Rendkívül örvendenék, ha felvilágosításomat 
ön, igen tisztelt kartárs uram, használhatná és 
szívesen ragadom meg ezt a kínálkozó alkalmat, 
hogy önt igaz és őszinte tiszteletemről b iztos í t 
hassam ezúttal is. 

d'Hamonville báró. 

une faveur rose sous l'aile d'une de ses hiron-
delles, qui lui est revenue fidélement l'année 
suivante. 

Le 26 avril 1891 j ' a i vu plusieurs martinets 
arrivés á Manonville. 

Le 28 avril 1892 arrivée des martinets (Cyp
selus apus) á Manonvüle. 

Manonville est á 210 métres au dessus du 
niveau de la mer. 11 est sous le 4° de longitude 
Est du méridien de Paris et sous le 48° 25' de 
latitude. 

Je serai heureux, Monsieur et eher Collégue, 
si mes renseignements peuvent vous étre agréab-
les et je saisir avec empressement, 1'occasion 
qui m'est Offerte, de vous assurer une fois de 
plus de mes bien dévoués et affectueux sen-
timents. 

Báron d'Hamonville. 

K I S E B B KÖZLÉSEK. K L E I N E R E M I T T H E I L U N G E N . 

A vörös fejű gébics ( L a n i u s Senator L . ) é s C e r c h -
neis N a u m a n n i F l e s c h . 

Az «Aquila» első füzetéből tudtuk meg, hogy 
e ritka déli s hazai gyűjteményeinkből mind
eddig hiányzó faj, végre f. é. máj. 3-án Gácson 
elejtetett s a nemz. múzeumba került. Röviddel 
az értesülés után jun. 19-én kirándultam a Kő
szegtől alig egy órányira délkeletnek eső Tömörd 
(Vasmegye) község régi, odvas tölgyfákban bő
velkedő, legeltetett erdejébe. Az erdő legkeletibb 
széle tüskés, galagonyás hokrozatos részben 
végződik, mely területen, az aljat képező sűrű
ségek közül, egyes tölgy és vadkörte szilfák 
nyúlnak k i . E helyen nagy számban találtam a 
Lanius eollurio-t, néhány Lanius minor-t s 
meglepetésemre egy d Lanius senator-t is. 
Minthogy 1882-ben egy alkalommal Csabrendék 
(Zalamegye) vidékén a szabadban megfigyelhet
tem s lőhettem is e madarat, azonnal felismer
tem s egyik magas tölgyfa koronájából szeren
csésen le is emeltem. Azonnal kerestem párja 
es fészke után is, előbbire reá is bukkantam, a 
mint egy vadkörtefáról fel-fel emelkedett az 
arra repülő varjak üldözésére, nyilván fészkét 
féltvén. 

A beállott erős esőzés azonban úgy üldö
zésében, mint fészke felkutatásában meggá
tolt. 

D e r R o t h k o p f w ü r g e r ( L a n i u s S e n a t o r , L . ) u n d der 
R ö t e l f a l k e ( C e r c h n e i s N a u m a n n i , F l e s c h . ) 

Das erste Heft der «Aquila», hat bereits be-' 
richtet, dass diese in den vaterländischen Samm
lungen bis jetzt noch nicht vertretene seltene 
Art des Südens, am 3. Mai d. J . in Gárs end
lich erlegt, und das erbeutete Exemplar der 
Sammlung unseres National-Museums ein ver
leiht wurde. Kurz nach diesem Berichte, am 
19. Juni machte ich einen Ausflug nach Tö
mörd (Eisenburger Comitat) in einen Wald, 
dessen Bestand alte, hohe Eichen bilden, und 
welcher — eine Stunde von Kőszeg südöstlich 
liegend — beständig als Viehweide benützt wird. 
Der östlichste Theil des Waldes ist mit dorni
gem Crataegus-Gestrüpp dicht bewachsen, nur 
hie und da erheben sich einzelne Eichen- und 
Holzbirn-Stämme aus dem Unterholze. Hier 
leben Lanius collurio und minor in grosser 
Anzahl, hier fand ich zu meiner grossen Ueber-
rasebung auch einen Lanius Senator. Da ich 
den Vogel schon im Jahre 1882 in Csabrendek 
(Com. Zala) im Freien zu beobachten und zu 
erlegen Gelegenheit hatte, so erkannte ich ihn 
sofort, und holte ihn von der Spitze einer ho
hen Eiche glücklich herunter. Ich habe sogleich 
sein Ehepaar und sein Nest gesucht. Das Erstere 
fand ich auch so, wie es sich von der Spitze 
einer Holzbirne von Zeit zu Zeit emporschwang 



Két nap múlva, jun. 22-én ismét kirándultam 
ide. Még jóval megérkezésem előtt, a Kőszeghez 
tartozó Svábfalu község déli végén, az országút 
mentén álló legeltetett tölgyerdőnél, két gébi
cset vettem észre, melyek az út széleit övedző 
fiatal gyümölcsfák karóin üldögéltek, majd egy
mást kergették. Közelebb érve a madarakhoz, az 
egyikben Lanius minor-i&, a másikban Lantus 
si'itator-vsL ismertem. Leugrottam a kocsiról, hogy 
az utóbbit meglőj jem, de szándékomat észrevette 
s berepült az erdőbe, a hol nem találhattam 
többé fel. 

Tömördre érve, félnapi keresés után sikerült 
egy <$ és <p példány Lantus senator-t elejtenem.* 
Utóbbi azon a helyen volt, a hol a múltkor is —• 
varjukat hajszolva •— észleltem. Alaposan kezd
tem hát fészke után fürkészni s csakhamar meg is 
találtam egy vadkörtefa oldalágának végén, a 
földszinétől kb. 6 — 7 méter magasságban. A 
fészek külső anyaga csupa száraz erdei virág
szálból — közben egy-két darab, a fakérgén elő
forduló mohával — volt rakva, belseje pedig 
fehér tyúktollacskákkal melegen és vastagon 
kibélelve ugy, hogy színe kívülről barnát, belül 
egészen fehéret mutatott. Méretei következők: 
egész átmérője 13%,, mélyedésének átmérője 
S% t ; egész magassága Scfm, belsejének mély
sége 6%,.** 

Három félig kitolladzott fiókot találtam benne, 
melyek nagyon hasonlítottak a Lanius collurio 
fiókákhoz, de egészben kevésbbé voltak rozsda
barnák, s a mi a leglényegesebb különbség, 
fehér vállfoltjaik — habár szürke félholdszerű 
foltozottsággal — határozottan feltűntek. Most, 
hogy sikerült őket felnevelnem s jobban kitol-
ladzottak, szárnyaikon is megjelent az első
rendű megtarkító sávoly, mely az öregeknél 
hófehér, a fiataloknál sárgásfehér színű. 

* E z e k , úgy a j u n . 19-én lőtt példány is, gyűjtemé

nyemben vannak, mellcsontjaik pedig a magyar nemz. 

múzeumban. 

* * Fészkét azért irtani le pontosan, mert ez az első 
magyarországi példány. 

und die vorbeiziehenden Krähen - sicherlich 
sein Nest vertbeidigend — attaquierte; ich 
mnsste aber die weitere Suche wegen eingetre
tenen Platzregens leider einstellen. 

Nach zwei Tagen — am 22. Juni — kam ich 
wieder. Bevor ich aber noch an Ort und Stelle 
ankam, erblickte ich am südlichen Ende von 
Svábfalu (zu Kőszeg gehörig) in der Nähe des 
die Strasse begrenzenden Eichen-Waldes zwei 
Lanius, welche auf den Pflöcken der Obstbäume 
längs der Landstrasse sassen und sich herumtrie
ben. Näher gelangt, erkannte ich einen Lanius 
minor und einen Lanius Senator. Ich sprang 
vom Wagen, den letzteren zu schiessen, er be
merkte aber meine Absicht, und entfloh mir in 
den Wald, um mir nicht mehr zu Gesicht zu 
kommen. 

In Tömörd angekommen, gelang es mir einen 
cf und eine ? dieser Art zu erbeuten.* Letztere 
traf ich auf demselbeu Fleck, wo ich sie schon 
neulich beobachtete. Ich ging daher wegen des 
Nestes gründlich zu Werke, bald fand ich auch 
dasselbe am Ende eines Holzbirn-Astes, vom 
Boden etwa 6—7 Meter hoch entfernt. Das Nest 
bestand äusserlich aus dürren Waldblumen, 
dazwischen auch einiges Moos von Baumrin
den entnommen; — das Innere war dagegen 
mit kleinen Federn vom Haushuhn warm 
und dicht ausgepolstert, so dass das Nest sich 
von Aussen braun, inwendig aber ganz weiss 
präsentirte. Die Maasse des Nestes sind die fol
genden : Durchmesser = 13 C m . ; Durchmesser 
der Mulde = 8 C m . ; ganze Höhe = 8 Cm. ; Höhe 
der Mulde = 6 Cm.** 

Ich fand darin 3 halb ausgefiederte Jungen, 
sehr ähnlieh denen des Lanius collurio; i m 
Ganzen waren sie aber weniger rostbraun ge
färbt, und was der so wesentlichste Unterschied 
ist, die weissen Schulterflecke kamen schon 
ganz klar zum Vorsehein, wenn auch erst mit 
einer halbmondförmigen Fleckigkeit. Jetzt wo 
die Jungen — bei mir aufgezogen — beinahe 
ganz befiedert sind, erschien der Fleck auch 
auf den Flügeln, und macht die grossen Schwin
gen ganz bunt. Dieser Streifen ist bei den Alten 
schneeweiss, bei den Jungen gelblich-weiss ge
färbt, 

* Dieser, so wie jener v o m 19. J u n i sind derzeit i n 

meiner S a m m l u n g ; die Brustbeine derselben aber i m 

uug. N a t i o n a l - M u s e u m . 

* * Das Nest habe ich pünktlich beschrieben, weil 

dieses das erste ungarische Exemplar ist. 
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A fogságban kezdetben apró, szeletekbe vá
gott nyers marhamájjal tartottam őket, majd 
fris hangyatojással. Éhüket a gébicsek sajátsá
gos cserregésével árulták el s mohón kapkodtak 
a nyújtott falatok után. M a már maguktól esz
nek, de a kézhői is szívesen fogadják az odatar
tott legyeket, sáskákat, rovarokat. Az élelem 
megemészthetlen részeit azután ragadozó mada
rak módjára kiökrendezik. 

Érdekesnek tartom még megjegyezni, hogy 
Tömördon az előfordulási helyükkel összefüg
gésben levő öreg erdő tölgyeinek odvaiban vagy 
5 pár Cerchrieis Naumanni Flesch. is költött -
ezek közül is lőttem — a mi így két nálunk rit
kább déli madárfajnak találkozását jelenti. 

Kőszeg, 1894 ju l . 8-án. 
Chernél István, 

L a n i u s Senator. L . A vörösfejű gébics. — Mint 
az af. évi «Aquila» első számában közölve is volt, 
e tavaszszal sikerűit nekem a madártani meg
figyeléseim folytatása közben május 3-án a nóg
rádvármegyei Gács község határában az első 
Lanius Senator himpéldányára ráakadnom, 
melyet, nehogy nyomtalanul elszálljon, azonnal 
le is lőttem. Közelebbről nem igen figyeltem 
meg és csak annyit tapasztaltam, hogy ép úgy, 
mint a Lanius collurio és a L. minor, a me 
lyeknek társaságában láttam, ő is talán az erdő 
szélein, a bokros helyeken tanyáz. 

Az elejtett példányt gyűjteményem számára 
kikészítettem, de minthogy későbben a Magyar 
Ornith. Központ pontosabb meghatározás végett 
e példányomat bekérte, én azt, mint a magyar 
Ornisra nézve első hiteles példányt, a Nemzeti 
Múzeumnak ajánlottam fel.* 

Szerettem volna még egy példányt, de miután 
az idő már igen előrehaladt s a tavaszi madár
vonulás is idestova bevégződött, már semmi 
reményem sem volt, hogy még hozzájuthassak. 

* U g y ezt, m i n t egy más fiatal példányt, melyet szin

tén Kosz tka úr beküldött, átadtuk a Nemzet i Múzeum

nak, a hol azok az állattári osztály megfelelő helyén 

már fel is vaunak állítva. 

M. O. K. 

ín der Gefangenschaft hielt ich sie anfangs 
mit kleingeschnittener roher Eindsleber, später 
fütterte ich sie mit frischen Ameiseneiern. Ihren 
Hunger gaben sie mit einem eigenthümlichen 
Zwitschern bekannt, und griffen gierig nach den 
angebotenen Bissen. Heute fressen sie schon 
allein, nehmen aber auch aus der Hand sehr 
gern die vorgehaltenen Fliegen, Heuschrecken 
und Käfer. Die unverdaulichen Bestandtheile 
werfen sie als Gewölle, wie die Raubvögel, in 
Ballen aus. 

Ich halte es noch für bemerkenswerth beizu
fügen, dass im Tömörder Wolde in den Höhlen 
alter Eichenstämme auch etwa 5 Paar Cerchneis 
Naumanni, Flesch nisteten. Ich schoss auch von 
diesen einige, und bin sonach in der Lage von 
zwei bei uns selteneren, südlicheren Vogelarten 
zu gleicher Zeit berichten zu können. 

Kőszeg (Grüns), 8. Ju l i 1894. 
Stephan v. Chernél: 

L a n i u s Senator L . Der rötbköpfige Würger. —• 
Wie dies schon auch in der ersten Nummer des 
«Aquila» erwähnt wurde, gelang es mir heuer 
während meiner früh jährigen ornithologischen 
Beobachtungen am 3. Mai in der Umgebung der 
Ortschaft Gács (Comit. Nógrád) auf ein Exem
plar des rothköpfigen Würgers (Lanius Senator) 
welches ich, bevor es meinen Augen entgeht, 
sofort erlegt habe. Ich habe diesen Vogel näher 
nicht beobachtet, und bemerkte nur soviel,dass er 
vielleicht ebenso, wie Lanius collurio und Lanius 
minor, in deren Gesellschaft ich ihn antraf, sich 
an den Waldrändern auf buschigen Örtern auf
hält. 

Das erlegte Exemplar habe ich für meine 
Sammlung praeparirt, da jedoch die Ungarische 
Ornithologische Centrale dasselbe nachher zur 
einer näheren Besichtigung von mir aliverlangte, 
so habe ich es als das erste, für die ungarische 
(Irnis authentische Exemplar dem Ung. National-
Museum geschenkweise angetragen.* 

Ich wollte mir noch ein Exemplar verschaf
fen, doch da die Zeit schon so ziemlich vorge
schritten war und der Frühjahrszug sein Ende 
nahm, so war meine Hoffnung sehr gering, dass 
ich welches noch bekommen könne. 

* So dieses, wie ein junges E x e m p l a r von derselben 

A r t , welches auch H e r r L . v. Kosz tka eingesandt hatte, 

übergaben wir dem N a t i o n a l - M u s e u m , wo beide i m 

der zoolog. Abthéilung auch schön aufgestellt s ind. 

u. o. c. 
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Június 28-an azonban véletlenül újból rá
akadtam e fajra s akkor sikerült öreg és fiatal 
példányokat, összesen 10 darabot, hatalmamba 
keríteni. És ugyancsak ez alkalommal meggyő
ződtem arról is, hogy a Lanius Senator nem az 
erdőszéleken tanyáz, mint azt az elébb említem, 
hanem bent egy erdőségben tartózkodik és mely 
mintegy 100 holdnyi ősi tölgyesből áll. És csak 
is egyedül e helyen láttam őket, hol még azután 
is 5—G darabban volt található ; valamint való
színű, hogy itt fészkeltek is és a fiókák után 
ítélve, alkalmasint három fészekalj volt. 

A Lanius Senator félénk madár és nem köze
líthető meg annyira, mint a többi gébicsek; ül
dözéskor egyik facsúcsról a másikra száll, mi
közben gyenge orrhangszerű «keretetet keretetet* 
hangokat hallatt. Egyízben hallottam olyan éne
két is, a mely csalódásig hű volt a lép- (Turdus 
viscivorus) és énekesrigó (T. musicus) meló
diájához. 

Nyugalmas idejében bokrokra és földre is 
száll, de élelmét, mely különböző rovarokból 
áll, legtöbbször röptében szedi. 

Kosztka László. 

T ú z o k . — Otis tarda. A székesfehérvári pa
gonyban, egy előttem ismeretes helyen 10 drb. 
túzok tanyáz, melyet már több ízben láthattam, 
és ámbár sohasem sikerült egészen közel hozzá
juk férnem, mégis azt hiszem, hogy én is Kenéz 
Zoltán úr véleményéhez csatlakozhatom. M i 
helyt csak lehetséges lesz, felkeresem újból a 
túzok-tanyát, és akkor rögtön értesítem a köz
pontot. Egyébiránt egészen jól emlékszem, hogy 
a túzok erős repülés közben lábait a fark irá
nyában hátrafelé kinyújtva tartja ; és határozot
tan láttam, hogy a túzok jóval a felszállás után 
magához húzza a lefelé csüngő lábait. 

Wachenhusen Antal. 

Csontmadár . — Ampélis garrula. 1893. évi 
január hó 23-án Káczkevéről Illy ur egy csont
madarat küldött nekem; és pedig azért küldte 
azt nekem, mert ezt a madarat ottan addig egy-
általában nem, vagy legfeljebb ritkán látták. 

Wachenhusen Antal. 
Aquila. 

Ám 28. Juni aber traf ich jedoch unverhoffter
weise wieder auf diese A r t ; bei dieser Gelegen
heit gelang es mir ein Altes und mehrere Junge, 
im ganzen 10 Stück in meinen Besitz zubringen. 
Und nun überzeugte ich mich, dass der Lanius 
semilor sich nicht an den Waldürndern aufhalte 
— wie ich dies gemeint habe — sondern drin
nen in einer Waldung, u. z. in einem uralten 
Eichenhestande von circa 100 Joch Ausdehnung. 
Ich habe diesen Vogel nur allein hier beobach
tet, wo ich davon noch vielleicht 5—G Stück 
antraf, es ist auch wahrscheinlich, dass sie hier 
genistet haben, und nach den Jungen zu schlies-
sen, glaube ich, dass hier drei Gelege waren. 

Der Lanius Senator is ein furchtsamer Vogel, 
und es ist nicht so leicht in seine Nähe zu 
gelangen, als bei den anderen Würger-Arten ; 
verfolgt fliegt er von einem Baumwipfel zum 
andern, wobei er seine schwach-nasale Stimme, 
beiläufig «keretetet-keretetet» hören lässt. E i n 
mal hörte ich solch' eine Melodie von diesem 
Vogel,welche bis zur Täuschung jener der Mistel-
(Turdus viscivorus) und der Singdrossel (T. 
musicus) ähnlich war. 

Ungestört besucht er auch die Sträucher, auch 
lässt er sich auf die Erde nieder, seine Nah
rung aber, welche zumeist aus Insecten besteht, 
fängt er grösstentheils im Fluge. 

Ladislaus Kosztka. 

Trappe. — Otis tarda. Im Stuhlweissenburger 
Reviere stehen an einer mir bekannten Stelle 
10 Stück Trappen, welche ich wiederholt sehen 
konnte, leider liessen mich selbe nie recht nahe 
kommen, dennoch glaube ich mich bestimmt der 
Ansicht des Herrn Gutsbesitzers Zoltán v. Kenéz 
anschliessen zu sollen ; und werde so bald, als 
möglich die Trappen besuchen, dann aber meine 
Beobachtung umgehend mittheilen ; ich glaube 
mich gut zu erinnern, dass die Trappe im vollen 
Zuge die Füsse längs des Schwanzes nach rück
wärts ausgestreckt hält; sicher habe ich gesehen, 
dass die Trappe erst längere Zeit nach dem 
Auffiuge die herabhängenden Füsse an sich 
zieht. Anton v. Wachenhusen. 

S e i d e n s c h w a n z . —• Ampélis garrula. A m 22. 
Jänner 1893 erhielt ich von Herrn Uly aus 
Bäczkeve einen Seidenschwanz zugesendet und 
zwar aus dem Grunde, weil dies ein dort bis 
dahin nicht, oder jedenfalls nur selten gesehener 
Vogel war. A. v. Wachenhusen. 
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H ó s á r m á n y . — Pledrophanes nivalis, 1893. évi 
januáriul :50-án sikerült nekem egy kenderike, 
zöldike és sármány csoportból kél hósánnányl 
lelőnöm: e madár 18—20 drbból álló csoportja 
már több nap óta vonta magára figyelmemet. 
Az elejtett példányok közül egy elromlott, egy 
pedig a gyűjteményemben van. 

Wachenhuseii Aulai 

A szárazság és a g ó l y a . — Az idén Magyaror
szágon uralkodó rendkívüli szárazság nem csak 
a növényvilágra hatott perzselőleg. Az állatvi
lág is megérzé azt egész háztartásában. Különö
sen a gólyák biológiája gazdagodott az idén több 
oly rendkívüli jelenséggel, mely nem csak a 
szakférfiak, hanem a nagyközönség figyelmét 
is magára vonta. 

A Szepesi Híradó közli, hogy Sáros megyében 
már aug. 7-én elköltöztek, Bereg-ben pedig e hó 
első felében több napon át csapatostól vonultak 
át a gólyák délnek.* Merényben (Szepes m.) 
augustus 12-én tartották évenkinti rendes pi
henőjüket a Galiczia síkságairól áthúzó gó
lyák, s egy napi pihenés után végleg elvonul
tak egyenesen délnek. De nem csak a szokatlan 
korai elköltözés következménye e ritka nagy 
szárazságnak, felszínre vetett ez egy más oly 
jelenséget is, melyről régibb időkből hallottunk 
ugyan egyet-mást, de végleg csak az idei év iga
zolta azt be. Ezen jelenség a gólyák gyermek
gyilkossága. 

Hermán Ottó figyelmét szabolcsmegyei idő
s e b b földbirtokosok — köztük Beniczky Miksa 
képviselő már régebben felhívták, hogy 
a/. 1863-dik évi hírhedt szárazság idejében, 
a mikor a nagy Alföld gazdái a nádtetőket 
is teletették a jószággal s utóvégre kénytele
nek voltak nyájaik romjaival Erdélybe vo
nulni telelésre, a vizek teljesen kiszáradtak 
s a növényzet teljesen kisült, a gólyák tehát 
nem találtak táplálékot már kikelt fiaik számára, 
ekkor megtörtént, hogy Szabolcsmegyében egy
azon nap reggelén valamennyi gólyafiú meg 
volt ö lve , a fészekből kihányva, az anyamada-
rak pedig nyomtalanul e l tűntek . 

S c h n e e s p o r n a r m n e r . — Plectrophanes nivalis. 
Am 30. Jänner 1893 konnte ich aus einem 
Schwann von Hänfling, Grünling und Ammer 
zwei Stück Sclniöespornammer, welche in einer 
Gesellschaft von 18—20 Stück mir schon durch 
mehrere Tage aufgefallen waren, erlegen: ein 
Exemplar verdarb, ein Stück besitze ich dermal 
in meiner Sammlung. A. v. WfiLchenhusen, 

D i e D ü r r e u n d der S t o r c h i m J a h r e 1 8 6 3 u n d 
1 8 9 4 . — Die ausserordentliche Dürre des ver
gangenen Sommers wirkte nicht nur auf die 
Pflanzenwelt versengend : auch die Thierwelt 
empfand diese Wirkung in ihrer Haushaltung. 
Ganz besonders ist es der Storch, dessen Biolo
gie durch eine Reihe ganz ausserordentlicher 
Erscheinungen bereichert wurde, welche nicht 
nur die Aufmerksamkeit des Fachmannes, son
dern auch jene des Laien erregten. 

Der «Szepesi Híradó» hat mitgetheilt, dass 
der Storch im Comitate Sáros schon am 7. 
August fortzog, im C. Bereg und Szepes zog der
selbe in der ersten Hälfte denselben Monates an 
mehreren Tagen scharenweise in südlicher Rich
tung durch. Bei Merény — C. Szepes — bezog 
der Storch von Galizieu kommend seinen jähr
lich regelmässigen Rastplatz schon am 12. 
August, rastete einen Tag lang und setzte den 
Zug in südlicher Richtung fort. Die Folge der 
Dürre ist aber nicht nur der ungewönlieh frühe 
Zug, sondern es traten auch solche Momente zu 
Tage von denen wir aus älteren Zeit einiges 
erfuhren, welche aber erst heuer bestätiget 
wurden. 

Aeltere Gutsbesitzer im C. Szabolcs — darun
ter Reichstagsabgeordneter Max v. Benitzky — 
lenkten die Aufmerksamkeit Otto Herman's 
schon vor längerer Zeit darauf, dass zur Zeit 
der so berüchtigten Dürre des Jahres 1863, als 
die Landwirthe der ung. Tiefebene selbst die 
Rohrdächer ihrer Häuser verfütterten und 
schliesslich doch gezwungen wurden mit den 
Resten ihrer Heerden nach Siebenbürgen zu 
ziehen um dort zu überwintern, sämmtliche 
Wässer austrockneten und die ganze Pflanzen
welt verdorrte, natürlich auch die Störche für 
ihr schon ausgeschlüpften Jungen keine Nahrung 
vorfanden. Es geschah nun zu dieser Zeit, dass 
im Comitate Szabolcs an ein und demselben 
Tage frühmorgens alle jungen Störche getödtet, 
aus den Nestern geworfen waren und die alten 
Störche spurlos verschwanden. 
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Ennek a jelenségnek ismétlődéséről ertesü-
süliink az idén több oldalról is. Szeged határá
ban a nzákányi kapitányság"-ban a tanitóház 
kéményén ütött tanyát egy gólyaesalád szeren
esésen kiköltvén 5 fiókát. A nagy szárazság 
azonban keserves Ínséget hozott a gólyafészek 
lakóira: hiába tátogatott az 5 éhes fiók, a gólya 
szülök nem tudták táplálni őket, nem volt 
mivel ! Kgy napon észrevette Sári Mátyás tanitó, 
hogyr az anyagólya hosszasan kering a fészek 
fölött, majd leszállt reá s sokáig nem mozdult, 
A fészekből egyszerre nagy fiókjajveszékelés 
hallatszott. Az anyagólya egyenkint vagdosta 
agyon kiéhezett fiókáit, s a vérengzés után szal
mát, szárazlevelet hordva s betakargatva halot
tait, elrepült délnek s többé nem mutatkozott. 

E történetnél, melyet egy napilap nyomán 
irtunk meg, kevésbbé sentimentális, de annyival 
megbízhatóbb s lefolyásában még sokkal érde
kesebb az az eset, melyet Hauer Béla földbir
tokos, a M . 0 . K . rendes tudósítója közöl velünk 
Kis-Hartáról (Pestmegye). Itt már nem tö
meges legyilkolásról, hanem csak a családnak 
a szükséghez mért olyan megfogyasztásáról van 
•szó a mi tekintve, hogy a gólyaszülők részéről 
az értelem s a viszonyokhoz mért önálló Íté
lőképesség positiv ismérveit foglalja magában, 
az állati ítélőképesség és intelligentia szokatlan 
s valóban megdöbbentő esete. 

De lássuk magát a tudósítást: 
"Házunk minden évben rendesen visszatérő 

gólyái közül a hím ez idén martius 22-én, a tojó 
pedig ápr. 7-én jött meg. Május 15-én már há
rom fióka nyújtogatta nyakát a fészekből s egy 
ideig szépen fejlődtek is. 

«De közbejött a keserves szárazság s vele az 
inség. Mikor a gólyaszülők belátták, hogy ennyi 
fiókát fel nevelni nem lesznek képesek, július 
hóban kidobtak egy fiókát s csak a megmaradt 
kettőt nevelték fel. Augusztus 3-ikán repültek ki 
először a kis gólyák a fészekből, s e hó 15-én 

- tehát szokatlan korán — az egész család el
költözött. 

«A szomszéd házak gólyái azonban már nem 
csak egy, hanem több fiókát is kihánytak fész
kükből, úgy hogy csak kevés gólya indult útnak 
egynél több ivadékkal. Voltak olyan családok is, 
melyeknek fiókái a kirepüléshez közel, elég k i -
fejlődöttek voltak ; de mert az öregek kellően 

Dieselbe Erscheinung wiederholte sich heuer 
auf mehreren Punkten. In der Gemarkung von 
Szeged in der Hauptmannschaft Zákány hatte 
eine Storchfamilie ihr Nest auf dem Schornsteine 
der Lehrerwohnung aufgeschlagen und erbrü
tete glücklich fünf Junge. Die grosse Dürre 
brachte aber grosses Elend mit sich ; die klei
nen hungrigen Störchlein sperrten umsonst ihre 
Schnäbel auf, die Alten konnten eben garnichts 
finden. Der Lehrer, M . Sári, bemerkte eines 
Tages, dass der Mutterstorch lange Zeit hin
durch über dem Neste kreiset, sich dann nieder-
liess und lange unbeweglich bleibt. Plötzlich 
hörte man vom Neste her das schmerzliche 
Kreischen der Jungen. Der alte Storch tödtete 
die Jungen einzeln mit Schnabelhieben, und 
trug nach angerichtetem Blutbade Stroh und 
dürres Laub zum Neste, womit er die getödteten 
Jungen bedeckte; sodann flog er gegen Süden 
davon und blieb fortan unsichtbar. 

Noch viel interressanter ist die zwar weniger 
sentimental geschriebene, aber um so verläss
lichere Nachricht, welche uns unser ständiger 
ornith. Berichterstatter, Béla Hauer, aus Kis -
Harta, C. Pest etc. zukommen Hess. Hier han
delte es sich nicht mehr um einen Massenmord, 
sondern bloss um eine solche Verminderung 
der Familie, welche die positiven Kennzeichen 
des Verständnisses und der, den Verhältnissen 
entsprechenden Urtheilsfähigkeit des Storches 
in geradezu verblüffendem Maasse repräsentiert. 

Die Nachricht besagt: 
"Von unseren jährlich in Treue wiederkeh

renden Hausstörchen, kam heuer das Männchen 
am 22. März, das Weibchen am 7. Apr i l an. A m 
15. Mai reckten schon drei Junge ihre Hälse aus 
dem Neste empor und gediehen auch recht gut. 
Da kam aber die Dürre und mit denselben die 
Noth. Als die alten Störche einsahen, dass sie 
nicht im Stande sind die drei Jungen zu ernäh
ren, warfen sie eines aus dem Neste, erzogen 
jedoch die zwei belassenen, welche am 3-ten 
August ihren ersten F lug unternahmen; am 
15-ten August — also ausserordentlich frühe, — 
zog die ganze Familie fort. 

«Die Hausstörche der Nachbarhäuser warfen 
aber nicht nur ein Junges, sondern mehrere aus 
dem Neste, so, dass nur wenige Familien mit 
mehr als einem Jungen die Herbstreise an
traten. 

«Es gab sogar einzelne Storchfamilien, deren 
Junge genügend entwickelt und beinahe flugbar, 

22* 
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táplálni nem tudtak, maguktól elhagyták fész
keiket s lejöttek az udvarokra, hol a gyermekek 
játékszerévé váltak, s így elcsigázva pusztul
tak el. 

A q u i l a orientális C a b . E r d é l y b e n . - • Ezen 
ragadozónak hazánkban való elöjövételéről ré
szemről csak annyit tudok, hogy egy kinőtt hím 
példány az «Aves Hungáriáén szerint Budapes-
ten a Nemzeti Múzeum gyűjteményében van 
felállítva, előjövetelének helye azonban nincs a 
nevezett műben megjelölve. 

Én folyó év július 30-án kaptam egy pél
dányt, melyet egy erdő őr Alsófehérvármegyé
ben Karna község határán ejtett el, mely jelen
leg kitömve gyűjteményemben van. 

Ez a sas az erdélyi részekben lij faj s egész 
Magyarországra vonatkozólag is érdekes jelen
ség. 

Feltűnő nagyságán kivül orrlyukainak kissé 
tágabb nyilasa s valamivel eltérő alakja, vala
mint a fark-tollain elmosódott ugyan, de tisz
tán látható keresztsávjaival különbözik a m i 
Aquila naeviáaktól. 

Nagy-Enyed, 1894 augusztus 1-én. 
Csató János. 

K r i t i k a i j e g y z e t . Tschusi lovag a 
(iSchwalbe» f. é. május Ki-kán kiadott 5-dik 
számában ((Ornithologische Collectaneen» czím 
alatt a vadászati és erdészeti szaklapokból k i -
jegyzett ornithologiai anyagot adja s nem kis 
csodálkozásunkra a «Waidmann X X I I 1882 p. 
2G5» nyomán két szakállas saskeselyűt — Gypaé-
tos barbatus L . - - Kígyós pusztáról Békés
megyében márezius 26-ka alatt jegyez fel, avval 
a hozzáadással, hogy e madarakat valószínűleg a 
nagy hó szorította le a transsylván havasokról 
az aljakba. Mc jg kell jegyeznünk, hogy azokon a 
transsylván havasokon, a melyek Békés pusztái
hoz valahogyan v i s z o n y í t h a t o k t. i . a Bihar-
hegységben (46° 30' é. sz. 40° 30 k. h.) a 
Gypaétos nem fordul s nem is fordulhat elő ; 
azok a transsylván havasok pedig, a melyeken 
él, mint a Betyezát s a keleti havasvonal — 
Bodna-Csík-Gyergyó — Békésről szólva semmi
kép sem jöhetnek tekintetbe. Egy esetet isme
rünk, hogy a míidár leszorult az aljba t. i . 
Szászsebes tájára, mely a Retyezáthoz viszonyít
ható i s ; lejegyezte gróf Lázár Kálmán és utána 
Bielz E . A . Die Fauna der Wirbelthiere Sieben
bürgens etc. 1888 p. 23. Bizonyosra vehető, 

wegen grossem Nahrungsmangel die Nester frei
willig verhessen, sich in die Höfe niederliessen, 
wo sie zum Spielzeuge der Kinder wurden und 
schliesslich elend zugrunde giengen. 

A q u i l a orientális C a b . i n S iebenbürgen . -
Ueber dass Vorkommen dieses Raubvogels in 
unserem Vaterlande ist mir nur soviel bekannt 
dass ein ausgebildetes d laut «Aves Hungáriáé» 
in der Sammlung des National Museums vorhan
den ist, ohne dass der Fundort bezeichnet wäre. 

Ich erhielt ein Exemplar dieser Art am 30 
Jul i 1. J. , welches ein Waldheger in der Gemar
kung von Karna — Unteralbenser Com. -
erlegt hat und welches nun in meiner Sammlung 
aufgestellt ist. 

Dieser Adler ist für den sieben bürgischen 
Landsstheil neu, aber auch für Ungarn interes
sant. 

Ausser der auffallenden Grösse unterscheidet 
sich dieser Vogel von Aquila naevia durch ab
weichende Gestalt, erweiterte Nasenlocher und 
verwaschene, jedoch deutlich wahrnehmbare 
Querbinden des Schwanzes. 

Nagy-Enyed den 1. August 1794. 
Johann v. Csató. 

K r i t i s c h e N o t i z . - Bitter v. Tschusi giebt 
in No. 5 der «Schwalbe» vom 16. Mai d. J . 
unter dem Titel ((Ornithol. Collectaneen» jenes 
ornithologische Materiale, welches Jagd- und 
Forst-Zeitschriften enthalten. Zu unserem nicht 
geringen Erstaunen werden auf Grund der 
Angabe des «Waidmann X X I I I 1892 p. 265» 
zwei «Bartgeier, Gypaetos barbatus L . von 
Puszta Kígyós im Comitate Bokes» unter dem 
26-ten März angeführt u. z. mit dem I Sei
fügen, dass wohl der schneereiche Nachwinter 
die Vögel von den transsylvanischen Alpen 
herabzusteigen zwang. Wir müssen bemerken, 
das auf jenen transsylvanischen Alpen, welche 
mit den Puszten des Békései- Comitates in 
irgend einem Verhältnisse gedacht werden 
könnten, d. i . das Bihargebirge (46° 30' ß, 40° 
30 ö. L . von Ferro) der Bartgeier nicht vorkommt 
und auch nicht vorkommen kann : jene trans
sylvanischen Alpen dagegen, auf welchen der 
Vogel vorkommt, d. i . Betyezát und die nordöst
lichen und östlichen Züge—Bodna-Csik-Gyergyó 
— mit Békés in keine Verbindung gebracht wer-
deii können.Wir kennen einen Fa l l wo der Vogel 
in den Niederungen erschien, u. z. zu Szász-
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hogy a kigyósi madarak az uradalmi vada
szok u. n. ((Laemmergeier»-jei, az az a pusztá
kat látogató dögészek, Vultur monachus L . , 
ritkábban a fakó Gypes fulvus Gm. voltak. 

M. 0. K. 

E g y k a g y l ó t ó l m e g f o g o t t H y d i ' o c h e l i d o n l e u -
coptera . — A Száva folyónak árterületén (Kupi-
novo mellett Szerem vármegyében) fekvő és 
gondozásomra bizott Jasenska nevű terület be
járásánál az a gondolatom támadt, hogy egy 
Totanust vagy valamely más mocsári madarat 
lőjjek. 

A tropikus hőség teljesen kiszárította a 
mocsarat, ügy hogy abból legfeljebb csak né
hány négyszög ölnyi pocsolya maradt meg, 
holott rendes körülmények között a víz itt meg
lehetős bőven szokott megmaradni. Ezen a meg
maradt pocsolyán nagy bámulatomra egy csen
desen úszkáló Hydrochelidon leucopterára buk
kantam. A dolog még szokatlanabbá vált az 
által, hogy a madár egyedül volt és hogy- nem 
zavarta őt még az én jelenlétem sem. 

Ez felköltötte kíváncsiságomat annál is in
kább, mert mikor a mocsárhoz értem, a madár 
még akkor sem kapott szárnyra. Abban a hit
ben, hogy talán meg van sérülve, beküldtem 
érette egy fiút — de ime! 

Midőn a madarat — mint említem - - a 
sekély vízből és a térdig erő iszapból kivettük, 
kitűnt, hogy azt a lábánál egy az Anodontákhoz 
tartozó kagyló megfogta és pedig úgy, hogy 
térdcsuklója a kagylóban volt. 

A kagyló oly erősen össze volt záródva, hogy 
azt csak nagy erő kifejtése mellett és egy kés 
segélyével lehetett kinyitni, a mikor aztán 
a kagyló héja összetörött és akkor látni lehetett, 
hogy a lábszár és csűd csontig át volt vágva és 
a madárnak ez a két sebe vérzett. 

Tegnap (1894. szept, 11) újból egy hasonló 
példányt kaptam. Ezek olyan esetek, a minőket 
hosszú szolgálati időm alatt még soha sem 
figyeltem meg. 

Miután a víz — mint azt már említettem — 
igen sekély volt, feltehető, hogy a madár úszás
kor, vagy inkább az iszapon való járásánál 
lábával a nyitott kagylóba lépett, mire a meg
zavart állat héját becsukta és a madarat i ly 
módon fogva tartotta. 

A kagyló is hasonlóképen ritkán látott nagy
ságú állat lévén Va kg. nehéz volt és elfogad-

I sebes (Broos), welches mit dem Ketyezat in Ver
bindung gebracht werden kann; den F a l l ver
zeichnete Graf Lázár, nach ihm E . A . Bielz — 
Die Fauna der Wirhelthiere Siebenbürges etc. 
p. 23. — Es ist ganz sicher, dass die Vögel von 
Kígyós «Lämmergeier» der herrschaftlichen 
Jäger waren, d. h. die Puszten-besuchenden 
Aasgeier: Vultur monachus L . , seltener Gyps 
fusvus Gm. U. O. C-

H y d r o c h e l i d o n l e u c o p t e r a d u r c h e ine A n o d o n t a 
g e f a n g e n . — Bei Begehung meiner Schonung 
Jasenska im Inundirungsterrain der Save [bei 
Kupinoyo, Comitat Szerem (Syrmien) gelegen, 
kam mir der Gedanke einen Totauus oder sonst 
einen Sumpfvogel zu schiessen. 

Durch die tropische Hitze ist der unter nor
malen Verhältnissen wasserreiche Sumpf bis 
auf eine, einige Quadratklafter grosse Pfütze 
eingetrocknet, auf der sich zu meinem grossen 
Erstaunen eine Hydrochelidon leucoptera ruhig 
schwimmend befand, was mich umsomehr be
fremdete, da dieser seltene Vogel einzeln war 
und selben meine Gegenwart nicht beirrte. 

Hiedurch wurde meine Neugierde rege, na
mentlich aber dann, als ich an den Sumpf ankam 
und der Vogel sich nicht erhob. In dem Glau
ben selber wäre angeschossen, sendete ich einen 
Knaben den Vogel zu fangen — doch siehe! 

Der Vogel war bei der Herausnahme aus 
dem — wie gesagt •— sehr seichtem Wasser, 
dafür aber kniehohem Schlamme durch eine 
Muschel, Anodonta, an dem Fuss (Ständer) 
gefangen und zwar so, dass das Kniegelenk in 
der Muschel war. 

Die Muschel war derart geschlossen, dass 
selbe nur mit Mühe und mit einem starken 
Messer geöffnet wurde, bei welcher Operation 
natürlich auch die Schale zerbrach; es zeigte 
sich nachher, dass so der Ober- wie der Unter
schenkel bis auf das Bein eingeschnitten waren 
und der Vogel aus diesen Wunden blutete. 

Gestern (den 11 Sept. 1894) wurde mir aber
mals ein solches Exemplar gebracht. Dies ist 
ein F a l l , der mir während meiner langen Dienst
zeit noch nicht vorkam. 

Da dass Wasser — wie gesagt — sehr seicht 
war, so ist auszunehmen, dass der Vogel beim 
Schwimmen, vielmehr beim Treten des Schlam
mes mit dem Ständer in die offene Schale kam und 
das Thier wegen dieser Beunruhigung die Schale 
schloss lind hiedurch den Vogel gefangen hielt. 
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ható magyarázatot nyújt arra nézve, hogy a 
madár ezzel a terhhel egyáltalában nem emel
kedhetett fel a magasba. Haiiirel: J. 

L o x i a b i f a s c i a t a rabrofasciata M a g y a r o r s z á g b a n 
új j e l enség . — Gyűjteményemben a ézímben jele
zett madárnak — idős rf — egy szép bőrét őrzöm, 
melyet Koeyán Antal erdész úr 1S84 Januarius 
7-kén Arvamegyéhen Oraviczen gyűjtött. 

Vi l la Tiinnenhof, Hallein mellett 1894. június
ban, //. Tschusi-Schmidhoffen. 

Helyreigazítás. 

A n s e r e r y t h r o p u s L . — Az «Aquila» kettős 
füzetének 50-ik lapján a «Tetrao tetrix L . és 
Anser brachvrhynehus B A I L L Erdélyben» czímű 
czikkemben a törpe ludnak deák elnevezése 
helytelen, mi onnan eredt,hogy a breriroxtris név 
helyett tévedésből brachyrhynehus nevet írtam. 

Az általam említett lúd neve tehát magyarul 
helyesen van közölve, tudományos neve azonban. 
Anser brevisostris K O C H = A. minutus N A U M . = 

A. erythropus L. 
Az «Aves Hungáriáé« szerint lövetett ezen 

faj hazánk Királyhágón túli részében 1833-ban 
szeptember 8-án, mely még egy más Pest vár
megyében lőtt példánynyal a magyar nemzeti 
múzeumban van felállítva, az erdélyi részekben 
az általam talált példány új jelenség. 

Nagy-Enyed, 1894 július 4-én. Csató János. 

A Hirundo rnstiea-m vonatkozó 1888. évi 
április hó 31-ki thuni adatot, melyről ön az 
«Aquila» I—II. füzete ál. oldalán lévő jegyzet
ben említést tesz, egy svajezi kis folyóiratból 
vettük át, mely folyóirat — legnagyobb sajná
latomra — jelenleg nincs a kezemügyében, hogy 
megállapíthassam, vájjon sajtóhiba-e az? Epen 
úgy, mint ön, én is késői adatnak tartom 
azt; mindazonáltal lehetséges, hogy itt egy 
kivételes esettel van dolgunk, mert az ottani 
vidéken eléggé gyakran megesik, hogy az érke
zés bizonyos években többé-kevésbbé késik. Igy 
magam láttam, hogy a fecskék tavaszszal egy 
védett hegyszakadékban néha 2—3 hétre is 
letelepedtek, addig, míg néhány kilométernyire 
feljebb a hőmérsék és az időjárás kedvezővé 
nem vált. Egyébiránt majd tájékoztatom magam 
e dolog lényTege felől s akkor alkalmilag közlöm 
azt önnel is. 

Valavran (Genéve mellett) 1894. június 27. 
Fatio V 

Die Muschel war ebenfalls ein selten grosses 
Exemplar und war 1 2 Kilogramm schwer, also 
erklärlieh, dass der Vogel mit dieser Last sich 
nicht in die Luft erheben konnte. .1. Hnvlicek. 

L o x i a b i fasc iata r u b r i f a s c i a t a n e u für U n g a r n . 
In meiner Sammlung befindet sich ein 

schöner Balg eines rothbindigen Kreuzschna
bels (er ad.), von Herrn Revierförster Anton 
Kocyan herrührend, welchen derselbe den 7. 
Februar 1884 in Oravitz (Arva) gesammelt hatte. 

V i l l a Tännenhof b. Hallein, im Juni 1894. 
v. Tschusi :n Schmidhoffen. 

Berichtigung. 

A n s e r e r y t h r o p u s L . — Im Doppelhefte der 
«Aquila». pag. 50, im Ar t ike l : «Tetrao tetrix L . 
und Anser brachyrhynehus B A I L L . » habe ich den 
lateinischen Namen der Gans irrig angegeben ; 
u. z. habe ich statt «brevirostrix» irrtümlich 
«braehyrhynchus» geschrieben. Die Benennung 
der angeführten Gans ist also ungarisch richtig 
gegeben, die wissenschaftliche ist jedoch: A . 
brevirostris K O C H = A. minutus N A U M . 

I. erythropus Linné. Laut «Aves Hungariae» 
wurde dieser Vogel jenseits des Königssteiges 
(eigentl. Ungarn) im Jahre 1X33 am 8 Sept. im 
Pester Com. erlegt und befindet sich das Exp l . 
in der Sammlung des Nat. Museums. Das von 
mir angeführte Exempl. ist für die siebenbürg. 
Landestheile neu. 

Nagy-Enyed den 4 Ju l i 1894. 
Johann v. Csaló. 

L a date du 31 avril pour Thoune en 1888, ä 
propos d'Hirundo rustica, dont vous parlez p. 
21. en note, a été fourni par un petit Journal 
suisse, que je n'ai malbeuresement pas sous la 
main pour vérifier s 'il y a un erreur d'impres-
sion. El le me parait, comme ä vous, bien tar-
dive, mais i l se poüvait qu'il y ait lä un cas 
cxceptionel, car i l arrive assez souvent, dans le 
pays que — dans certaines années — les arri-
vées sont plus ou moins retardies. J 'ai vu les 
hirondelles rester quelquefois stationnaires au 
printemps dans une gorge abritée, pendant 2 á 
3 semaines, alors que la températion ou le temps 
n'était pas favorable ii quelques kilométres de 
lä. Je m'informerai du reste au sujet ä donnée 
et vous en reporterai á l'occasion. 

Valavran (prés Genéve) 27. V I . 1894. 
V. Fatio. 




