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A madárvonulás ügyében. 

Hermán Ottónak «A madárvonulás elemei* 
cz. munkája (Budapest, 1895) az év folyamán 
elhagyta a sajtót, s az összes szakköröknek meg
küldetvén, kedvező fogadtatásra talált. A z «Or-
nithologische Monatsberichten cz. szak-folyóirat, 
melyet Reichenow Antal dr., a M . 0 . K.-nak 
tiszt, tagja szerkeszt, is méltatja a munkát. 
A szerzőre nézve igen hízelgő bírálatában azt a 
feltétlen helyes megjegyzést is teszi, hogy még 
lényegesen teljesebb eredményeket is el lehetne 
érni, ha a megfigyelő hálózatot nagyobb terü
letre k i lehetne terjeszteni. Kizárólag Német
országra vonatkozólag pedig azt jegyzi meg, hogy 
sajnos, bajosan fog sikerülni az, egy i ly nagy 
területre a szükséges számú megfigyelőket elő
teremteni. S végül általánosságban még annak 
a nézetének ad kifejezést, hogy egyes elkülöní
tett teriileteken végzett megfigyelések csak helyi 
értékű eredményeket szolgáltathatnak. 

A Németországról mondottak helyes vagy 
helytelen voltához természetesen nem szólha
tunk hozzá, ellenben nem tartózkodhatunk an
nak kimondásától, hogy az elkülönített területek 
megfigyelései a helyi érdeken jóval felülemel
kedő eredményt is adhatnak abban az esetben, 
ha általuk sorozatok birtokába jutunk, a m i 
mellett a legnyomatékosabb bizonyítékot épen 
je len füzetünk egy czikke — jeles meteorológu
sunk Hegyfoki Kabos tollából — szolgáltatja, a 
melyben Ghymes és más helyek adatsorozatai
nak oly láthatólag fontos szerep jut . A m i sze
rény nézetünk szerint Németországban úgy, 
mint a többi országokban is, a legelső feladat a 
már meglevő anyag összegyűjtése és helyes fel
dolgozása lenne; mert a «Jahresberichte »-k fel
dolgozásnak nem, hanem csakis adathalmozás
nak tekinthetők, melyek a mellett megfigyelési-, 
irás- és sajtóhibákkal is telve vannak; a m i pe
dig a választott tárgyalási módot i l le t i , ebben 
az alakjukban összehasonlító eljárásra — tehát 
kr i t ika i feldolgozásra — is nagyon nehézkesek, 
hogy a nagyon is szigorú ^alkalmatlan* szót 
ne használjuk. — A Magy. Orn . Központ köny-
nyen kezelhető anyagának s a magyarországi 
összes adatok feldolgozásának legfontosabb ered
ménye az a tanúság : hogy épen az olcszerü fel
dolgozás szabja meg a jövőben követendő eljá-

511 «orlicn í>cc Söoflclpgcá. 

T i c E l e ni e n t c b e s 33 0 g e l j u g e s i n 
11 n g a n i oerfafst non D . germán 1895 finb nun 
ín ben ftcinbcn ber intereffirten Síveije unb erfab= 
veti burdjgetjenbs eine günftige Befpredjung. Síudj 
bic «Drnttr)ologifdjen äWonatsbertdjte» —9lo. 10. 
18'.)5 — tjerausgegeben non unferetn Erjrenmte 
gliebe Brofeffor T r . Stnton ")í e i cb e n 0 ro, befpre» 
djen bao SBerl auf eine für bon Berfaffer feljr 
fdjmeidjelbafte SBeife unb 00 wirb bemevft, bajjaudj 
mefentlidj oottftänbigere Erfolge ju erwarten roären, 
wenn es gelänge bie Beobadjtungsftationen über 
weitere ©ebiete ausjubclmcn, was aud) ganj ridj: 
tig ift. 

(Speciel! mit Bejug auf Teutfdjlanb roirb bt-
utevft, bajj es teiber nidjt gelingen roirb, bie uube-
bingl nötlngc almaid ber Beobachter ut finben ; enb= 
lidj im 2lllgemeinen, baf, bie Beobachtungen an 
oereinjetfen Drten in ibreiu SBertb roenig überlofa-
les ^ntereffe íjinausfommen. lieber bie Siiditigfeit 
bes auf Teutfdjtanb bezüglichen Teiles ftebt uns 
natürlidj fein Urtbeil 311; ben oereinjelten Drten 
jebod) — uorauőgefctvt, bajj fie 8 e 0 b a d) t u n g s= 
r e i 1) c 11 liefern — fann eine roeit über bas totale 
Sntereffe fnnausgebjnbe Bebeutung 11 icht abge* 
fproeben roerben, roie bics bie Erörterungen unfe= 
res oerclirten Meteorologen, %dob . O c g o f o f i , 
in gegenwärtigem föefte audj beioeifen bürften, 
worin bie BeobacbtiingSreibcn oon ©tjnmes unb 
anberen Drten oon fo eminenter SEßidjtigfeit finb. 
Unferer befebeibenen anficht nad) Ijanbclt es fid) 
für Teutfdjlanb — unb aud) für anbere ßänber — 
in allererfter SReibe um eine edjte unb redjte Bear; 
beitung ber ßugsbaten, fo roie biefelben in ber 
Sitteratur fdjon oorfinbbar finb ; beim bie «^aljres 
beridjte» finb feine Bearbeitungen, eher Häufungen 
bes Stoffes, obeubrein burdjfpidt mit Beobadp 
tungS«, Sdjreib= unb Trudfel j lem; bann ber jjortri 
nad) für o e r g l e i d j e n b e Bclmubluug, foiuit 
audj für fritifdje Beur te i lung , gelinbe gefugt, ;u 
fcl)ioerfällig, oft fogar ganj ungeeignet. T i c roidp 
tigfte Sebre, roeldje bie beroeglidje, baljcr leidjt 
gruppirbare Tatenfammlung ber Ung. Drnitb. 
Éeutraté unb bic Bearbeitung ber oerfügbareu 
Elemente aus Ungarn lieferten ift bie, baf; es 
c b c n b i e r a t i 011 e 1 1 e B c a r b e i t 1111 g i ft, 
roeldje aud j b i e T i r e c t i o e n f ü r b a s 



rás iránijai, úgy az általános jelenségre, mint 
egyes adott területekre nézne is. A feladat min 
denesetre nagy, csakis munkafelosztással s 
törhetetlen kitartással megoldható feladat: de 
minden körülmények között megoldandó. S itt 
önkénytelenül az jut eszünkbe : mi ly magasztos, 
természetes és hasznos feladat volt volna ez a 
nemzetközi állandó orni th. bizottságra nézve, 
ha ez az egyes országok járulékait ugyanazon 
országok érdekében s a tudománynak is javára 
fordítja, ba azokat az országokat positiv ered
ményekkel a dolognak állandóan megnyerni 
tudta volna. M i l y könnyű dolog lett volna egy köz
pont alapítása, azzal a feladattal, hogy az összes 
ismert anyagot összegyűjtse, megfelelően s egy
öntetűen feldolgozza, s a meteorológiával kap
csolatba hozva, a megfigyelésekbe befészkelődött 
empirismus helyére a szigorúan tudományos el
járást tegye. Mert semmi kétség, hogy az a mód
szer, a mely szerint a megfigyeléseket a mai 
napig kezelték, a legtöbb esetben csak al ig-al ig 
vagy egyáltalán nem is mondható tudomá
nyosnak; pedig az eljárás útjára és módjára a 
meteorológiai hálózatoknak oly mélyreható ered
ménye s ennek megfelelő czélszerü fejlődés 
már régen rámutatott. Csak a fauna számos 
enumeratióját említem annak feltüntetésére, 
hogy mi ly pompás és hálás feladat volt volna 
egy központi intézet számára az Afrika-kutatók 
tisztán faunistikus szempontból megszerkesztett 
kimutatásait — napló-jegyzeteik alapján — a 
vonulás szempontjából is kiaknázni s értékesí
teni ; s ugyanez áll Ázsiára nézve is — itt csak 
Seebohm számos enumeratiójára utalok — . 
A tudománynak m i l y bő és fényes forrásai bu
zogtak volna egy i lyen eljárás nyomában. 

Sajnos, hogy ez az alkalom elmúlt, s kétségbe
ejtően kevés remény van rá, hogy a bajt, a mely 
különben magát a nemzetk. állandó orni th. b i 
zottságot is egészen megbénította, egyhamar 
jóvá tehessük. A z azonban biztos, hogy a meg
levő anyag valódi, alapos feldolgozása nélkül 
igazi, a tudományt előbbre vivő eredményre nem 
számíthatunk. M. 0. K. 

A Oasarca rutila Pali. előjöveteléről Magyar
országon. 

CSATÓ JÁNOS-tÓl. 

E z e n réczefaj előjöveteléről Magyarországon 
csak egy pár feljegyzés található a hazai iroda
lomban. 

I u f ii n f t i g e 33 o r g e Ij e n i m 31 (Ige in e i •• 
u o ii ii it b a ii di a u f g e g e b e n e n © e b i e = 
1c u a rtjei g t. Ai'cilicb ijt bie Slufgabe groß, nur 
mit Sirbeitstbeilung unb jaíjer SluSbauer 511 [Öfen; 
f í e 111 u ß a b e r g e I ö fi ro e r b e 11. Unb ba fallt es 
une unmillfürlid) ein : mas für eine fjerríidje, uatür= 
lidje unb nüjslidje Slufgabe all« biefes für bas 
«permanente internationale ornithologifdje ti 0mite>> 
geroefen roáre; mir basfelbe bie 3Jlittel ber einzelnen 
Sänber 5 u © u n ft e n b i e f e r fe lbe n S ä 11 = 
ber unb aucb ber SBiffenfdjafi oerroenben, biefe 
Sänber eben burd) bas pofittoe ;)iefuítat für bie 
Sad)e bleibenb hatte geroinnen fönnen! SBie (eidjt 
märe es geroefen ein EentrakBureau ju fdjaffen, 
mit ber Slufgabe, bie befannten Taten 511 fammeln, 
methobifdj 311 bearbeiten, mit ber SKeteorologie ,11 
oerfnüpfen unb baburdj bie auf bem ©ebiete ber 
33eobadjtung eingeriffene Empirie, burd) miffem 
fdjaftlidjeS Borgetjen u i erfeben. Tenn es unterliegt 
ja feinem 3roafel, bafj bie Slrt, mie bie 3ugsbeob= 
adjtungen gepflegt unb bearbeitet mürben, in fehr 
oielen fällen fehr roenig aber gar uidits Sßiffem 
fdjaftlidjeä an fich hatte, um bod) ber B>eg unb bie 
Slrt für bas Borgeheu fdjon in ber fo großartigen 
unb ihren 9lefultaten uad) fo tief einfdjneibenben 
Enttoidelung ber meteorologifchen 9te|e, nidjt nur 
angebeutet, fonbern gerabeui gegeben mar. SBeldj' 
tjerrlidje Slufgabe märe es für biefes Sentral=Bureau 
geroefen, bie rein fauntftifdj rebigirten ornithologi 
fdjen Berzeidjniffe ber Slfrifa^yorfdjer auf ©runb 
ihrer Tagebüdjer audj migratorifdj auszubeuten unb 
ZU oertoerthen unb bas nämliche auch binfidjtlid) 
SlfienS — id) oermeife nur auf ©eebofjmS jabU 
reiche Enumerationen — 511 thiin, unb fo eine neue 
Duelle ftrahlenben Sidjtes ut erfdjließen! 

Seiber ift nun SltteS oerpaßt unb oerjmeifelt 
roenig SluSfidjt oorfjanben ben Sdjaben, meldier 
audj bas ganze permanente internationale Crnitbo= 
logifdje Eomité lahmlegte, oerfdjroinben ju machen. 
Tas eine fteht feji: ohne roahre, grünblidje 33ear= 
heituug bes oorhanbenen TatenmaterialeS ift fein 
edjt roiffenfdjaftlidjeS, förbernbes SRefultat 311 er= 
böffen. U. D. E. 

lieber bas borfommen ber Casarca ru t i l a Pa l l . 
in Ungarn. 

Bon Johann non Csató. 

lieber bas Borfommen biefer Gute in Ungarn 
fiubet man nur einige Stufzeidjnungen in ber tjeimat= 
liehen Sitteratur. 
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Először Stetter Vi lmos említi meg a magyar 
orvosok és természetvizsgalók 1845-ik évben 
Kolozsvárt tartott ötödik nagy gyűlésének mun
kálataiban megjelent «Adatok Erdély ormtho-
logiájáhozn czimü munkájában, hogy t. i . 
1831 -ik évi tavaszi vándorláskor lőttek egy pél
dányt a Maros folyón, melyet D r . Michaelles 
Károlynak Nürnberg melletti Sct.-Johanisba 
küldött. 

Dr . Madarász G y u l a 1881-ik évben az általa 
összeállított (iMagyarországi madaraknak mód
szeres névsorában» minden megjegyzés nélkül 
sorolja fel. 

E n a Dr . Madarász G y u l a által szerkesztett 
(•Zeitschrift für die gesammte Ornithologiei> 
1885-ben megjelent f l - ik évfolyamának 4-ik 
füzetében közre adott czikkemben «Uber den 
Zug, das Wandern und die Lebensweise der 
Vögel aus den Comitaten Alsó-Fehér und H u -
nyad» ezen réczét a Stetter közlése alapján vet
tem fel. 

Később 1888-ban Bie lz E . Albert a nagysze
beni természettudományi társulat X X X V I I I . 
évkönyvében kiadott művében «Die F a u n a der 
Wirbelthiere Siebenbürgens nach ihrem jetzigen 
Bestände» szintén Stetter megemlített közlésére 
hivatkozik s utána teszi, hogy az Olt folyón is 
előfordul. 

Végül Fr iva ldszky János 1891-ben megjelent 
munkájában «Aves Hungariae» azt írja, mikép 
Wagner József szerint a Sajó, én szerintem pe
dig a Maros folyón előfordul, egy hirn-példány pe
dig a magyar nemzeti múzeumban van, melyet 
1853-ban május 11-én gróf Zichy Károly lőtt 
Nagy-Lók pusztán Fehérmegyében. 

E n n y i feljegyzést találtam részemről ezen 
réczéről a rendelkezésemre álló hazai iroda
lomban. 

Folyó 1895-ik év augusztus 21-én egy magá
nos öreg tojó példány húzódott a nagyenyedi ha
társzélen egy náddal és sással benőtt tó felett, 
melyet Kiss Lajos k. pénzügyi fogalmazó úr le
lőtt s még elevenen hozta el hozzám, mely je
lenben gyűjteményemben van felállítva. 

Megkívánom említeni, hogy szeme kékes
fekete volt. 

E z e n példány tehát a fentebbiek szerint a 
második, Erdélyben pedig az első darab, rnely-

3uerft erroötjnte SBittjelm ©tetter in feiner, in 
bem 3ahrbud)c übcv bie Strbeiten borim Aabre 1845 
ju Jtolojsoár abgehaltenen fünften Berfammtung 
ber ungarifdjen ?lr;tc unb SHoturforfdjer erfdjiene* 
nen •Jlhhanblung «Beiträge jur Drriis Siebenbür
gens», bafj int $rü()jabre 1831 auf bem 3mje ein 
©jremplar erlegt roürbe, roeídjes er bem 2>r. K a r i 
l'iidmelUö nad) S t . Johannis bei 9íürnberg 
fanbte. 

T r . SjUÍius o. Híabara'jj ermiilmt biefe Gute in 
feiner int ,%sal)ve 1881 erfdjienenen «Stufjä^tung ber 
Bogel Ungarns» obne roeitere Bemerfung. 

3dj (jabe int 3"bre 1 8 8 5 in meinem, in ber oon 
T r . Ju l ius o. 3)tabaráfj herausgegebenen Seitfdjrifi 
für bie gefammte Ornithologie II. Aabrgang 44es 
.'öett erfdjienenen Slrtifel »Heber ben 3ug> bas 
äBanbern unb bie ßebensroeife ber Böge! in ben 
Eomitaten 2llfó Jeher unb iQunnab» biefe tute 
auf bie Diittbeiluug ©tetters geftübt aufgeführt. 

©páter, im fairre 1888 bat t i . Ulbert B ie l j in 
feiner in beu Berbanblungen unb 3Jcittbeiiungen bes 
fiebenbürgifdjen Bereins für jiaturmiffenfdiaften 
X X X V 1 I 1 . Jahrgang oeröffentlidjten Arbeit «Tie 
gauna ber 3Birbeltf)iere Siebenbürgens nad) ihrem 
jetzigen Beftanbe» fid) gleichfalls auf bie ermäbnte 
IKittheilung ©tetters berufen unb bann beigefügt, 
baf; biefe tf'ttte aud) auf beut Clttluffe ooriäme. 

©nblid) fdjreibt iyobann o. jyrioalbsftj in feinem 
im ^abre 1891 erfdjienenen SBcrfe «Aves Hunga= 
riae», baf; nad) Slngabe v,ofef ÜEBagners biefe Ente 
auf bem Sajb unb nad) meiner Slngabe auf beut 
Sötarosfluffe anzutreffen miire, ein männlidjes Erem 
plar aber in ber Sammlung beö ungarifdjen 
•Jtationalmufeums fidj befinbe, roeídjes im oabre 
1853 am l L t e u Wa\i oom ©f. (Sari gidjo auf ber 
Bufjta SJtaguSo'f int bjontitate Jeber erlegt rourbe. 

©o oiel Stufjeidmungen habe idj in ber mir jur 
Beifügung ftetjenben beiinatlidieu Sitteratur über 
biefe Ente gefunben. 

3m laufenben 1895-er galjre am 21-ftenlHuguft 
flog ein einseines altes SBeibdjen über einem mit 
9iol;r unb 3iiebgräfern bemadifenen Teidj, roeldjer 
an ber ©ren,;e beo Ucagnenneber ©ebietes liegt, 
unb mürbe oon beut .öerrn f. ginanjconcipijten 
Subroig o. Kifő herunter gefdjoffen unb mir nodj 
lebenb überbradjt; biefes ift gegenroärtig in meiner 
©ammlung aufgefteűt. 

Bemerfen mill id), baf; eo btaufdjroarje Slugen 
befafj. 

Tiefes Exemplar ift alfo nad) ben oben ntitge 
tbeilten Taten bas jroeite, in Siebenbürgen bas 
erfte ©tücf, mit roeldjem banbgreiflid) bemiefeu roer= 



h/el kézzelfoghatólag bebizonyítható, hogy ezen 
réczefaj néha, mégpedig különböző hónapokban 
megfordul hazánkban. 

Nagy-Enyed, 1895. augusztus 27. 

A gólya (Oiconia alba L.) biológiájához. -
A Nagy-Kunságban az idén az összes gólyák csa
patokba verődve járták a vétségeket, s egyáltalán 
nem fészkeltek. Ennek a szokatlan jelenségnek 
oka az lehet, hogy a ínult (1894) évi rossz takar
mány-termés következtében a tél és tavasz folya
mán az összes szalma- és széna-kazlakat fel
etették, s ezzel a gólyákat rendes fészkelő he
lyeiktől fosztották meg. M. 0. K. 

Hirundo rustica L. — F . évi szept. 28-án 
Hajdu-Szoboszló határában szokatlanul nagy 
átvonuló fecske-sereget látott a M . 0 . K . főnöke. 
TJtja egy beláthatatlan nagy tengeri-dülö mellett 
vezetett s minden egyes tengeri-száron 2—5 db 
fecske üldögélt, úgy hogy a tengeri-tábla felszí
nét a szó szoros értelmében megfeketítették. A z 
itt pihenőt tartó csapatnak számáról csak annak 
lehet megközelítő fogalma, a k i a magyar Alföld 
szinte végnélküli tengeri-tábláit i smeri . 

M. 0. K. 

Pastor roseus L . — A sáskamadár. — 1876-ban 
Beszterczebányán, Felső-Magyarországon vol
tam állomáson s egy este — körülbelül má
jus havában lehetett •—, midőn fegyveréé 
sétámról hazatérőben voltam, észrevettem a 
bokorsoron egy csapat nagyob madarat, a mely 
mozgalmas magaviseletével költötte fel figyel
memet. E bokrozat épen egy határmesgyén volt 
s az említett madarak szép számmal ültek rajta. 
Minthogy a madarakat annyiról nem ismertem 
meg, letértem az útról, hogy így közelítsem 
meg a bokrokat és elégítsem k i kivan csiságo-
mat. Sajnos azonban, hogy az nem folyt le 
nagyon simán. A madarak észrevették s az 
egész raj elhagyta tartózkodási helyét, de nem 
zárt tömegben, hanem olyan módon, min t a 
seregélyek stb., ha nagy veszély nem fenye
geti őket , vagy a midőn táplálékot keres
gélve , egyik a másik elé repül és helyét 
változtatja. A z est leszállóban volt s hogy 
valami eredményhez jussak, igyekezetemben 
annál jobban buzgólkodtam; a madarak azon-

Aqmla. II, 
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ben fann, baf, biefe Entenart mitunter u. 510. in 
oerfdjiebenen Monaten audj in unferem Baterlanbe 
erfdjeint. 

9íagrj=Eirneb, am 27.den Stuguft 1895. 

£ur jütalartte öcs tocísscn^tnrdjcs (Ciconiaalba, 

L.) — J n ©rotV.sUnuanien haben bie ©tördjefjeuer 

gar nidjt geniftet, fonbern fie finb, ben ganjen ©0111= 

mer binburdj truppenroeife oereint, auf ben SBiefen 

berumaeirrt. T i e Urfadje biefer fonberbaren Erfdjei= 

niiug liegt roahrfdjeinlidj ín ber oorjábrigeit (1894) 

feíjr fdjtedjten fjutter Ernte, roeldje eo mit fich brachte, 

baf; mau im oerfloffeueii ÜBinter unb grübjahr bie 

fämmtlidjen ©trof)= unb &eu=Triften auffüttern 

mußte, rooburdj bie Storche ihrer gemahnten 9tift= 

pliitje beraubt mürben. U . 0 . I i . 

Hirundo rustica, L. — Te r tibef ber Eentrale 

fah am 2s=ten September bei .fiajbmSjoboSälo 

eine riefige Menge im Turchnig begriffener Band); 

©djroalben. Se in SBeg führte jroifdjen unabfebbar 

íoeiteu Maisielbcru, roo auf einem jeben Maioftan 

gel 2—5 ©djroalben faßen, fo baf; baoon bie 

Cberfliiche ber M a i s ^ f l a n u m g förmiidj fdnoarj 

erfdjien. Bon ber 2lii,;al)l ber hier aiisriibeubeu 

Maffe fann nur berjenige einen entfpredjenben 

Begriff haben, ber einmal jene enblofeu 9M§= 

Bflannuigen beo ungarifdjen ällfölb 51t férjen ©ele= 

genrjeit hatte. 11. C . ( i . 

Pastor roseus L - ger Itnaenataar. ^111 

Jahre 1876 garnifouirte ich in Dic i t fobl (Beß* 

t e r c j e b á n n a ) in Dberungarn unb Eefjrte eines 

SlbenbS, es mag int Monate M a i geroefen fein, 

oon einem bewaffneten ©pajiergange heim, als id) 

burdj baS lebhafte Benehmen einer Stnjafjl größerer 

Bogel auf eine ©cbüfcbreifje aufmerffain rourbe, 

roeldje einen jyelbraitt biibenb, oon eben biefen Bö= 

gcln jiemlidj bidjt beoölfert fchien. — T a ich bie 

Slrt biefer Bogel nicht erfannte, roidj id) 00111 

SBege ab, um mid) ber ©ebüfdjreitje ui nähern unb 

fo meine 9(eugierbe 511 befriebigen. Selber lief bieS 

nidjt fo ganj einfad) ab. Jdj rourbe bemerft unb 

ber ©djroarm oerließ feinen 3(ufenthalt, aber nicht 

gefdjloffen, fonbern in ber SBeife, mie Staare, 

u. f. m. bei nidjt fehr brotjenber ©efafjr, ober 

jum 3toede bes JlafjrungSfudjens, fich iiber= 

fliegenb, DrtSueränberungen beroerfftelligeu. tis 

mürbe langfam bunfler, idj in meinen 8efire= 

billigen eifriger, um ein Siefultat 511 erlangen; 

bie Bogel aber roedjfeiten oon einer i~iede utr am 

Dorn unb ich fal) mid) enblidj beiuüffigt auf grö= 
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bau egyre változtatták a helyüket; .sövényről 
sövényre szálltak, a m i engem végre arra kény- I 
szerített, hogy puskámat már nagyobb távol- j 
ságbol szólaltassam meg, hogy így a menekvö 
társaságnak legalább egy tagját megkeríthes
sem. — A szerencse eléggé kedvezett, két drb 
azonnal kezembe került, míg egy harmadikat 
a bokrokban való hosszadalmas hajsza után 
szintén megfogtam. Az t a ezélt, a melynek el
érésén fáradoztam, nem értem ugyan el azon
nal , annyit azonban mégis tudtam, hogy i lyen 
fajtájú madarat eddigelé még nem láttam, s még 
aznap este megállapíthattam otthon, hogy a 
sáskamadárnak — Pastor roseus L . — tojóját, 
vagy fiatal példányait ejtettem el. 

Másnap újból megjelentem a helyszínén, de 
sok ide-oda való járásomba került, míg végre a 
keresett madarakat egy szabadon álló magas 
hárs és szílfacsoporton megpillantottam. Körül
belül 1—300 drb volt, mely a fákról a földre 
és viszont szakadatlanul fel és le röpdösött; 
soha sem volt valamennyi egyszerre a földon 
vagy valamennyi a fán. Vagy egy óráig vártam 
a lövéssel, részint hogy jobban megfigyelhessem j 
őket, részint hogy sűrűbb tömegbe lőhessek és 
így szerezhessek néhány hímet is, a mely a cso
portból csak úgy kiragyogott. 

Aznap az idő meglehetősen hűvös volt, a 
föld nedves, én pedig a zsákmányra vágytain, 
így tehát fegyveremet eldörditettem. Prédám 
csak egy tojó volt, az egész társaság fára ülepe
dett és én közelségökbe igyekeztem, hogy még 
egyszer lőhessek rájuk, de annyira már nem 
ju to t t am: a madarak átröpültek a Garamon s 
én abban a szándékban, hogy majd minél 
előbb viszatérek és néhány hímet is szerzek 
magamnak, haza tértem, bog}7 elejtett prédá
mat kikészítsem. A következő napokon még 
sokszor rándultam ugyan k i , sokat tudakozód
tam és sokszor hal lot tam, hogy az «amerikai 
fecskek»-et itt meg amott látták, de nekem 
többé nem jutott k i a szerencséből, hogy még 
egyszer szemem elé kerültek volna. 

Beszterczebányán sok sáskamadár került ka
litkába, a mely fenyőrigókkal együtt került hu
rokra, de onnan még élve szabadult k i . B A T E R , 
a beszterczebányai kath. gymnasium tanára, 
több példányt, többi között hímet is, hozott 
hozzám, a melyet ö min t az iskolának szánt 
ajándékot kapott és a melyet részére kikészítet
tem. A madaraknak az a része pedig, mely sem 
puskavégre, sem fogságra nem került, nyolcz 

ßere Tiftanj meine Alinte rufen ju laffen, barnít 
enbíiáj Einer bor flüchtigen ©efettfdjaft mir Siebe 
ftehe. — Jdj mar gtüátidj genug i Bogel fofori 
aufnehmen ju tonnen, einen britten nach längerer 
Verfolgung burd) bie ©ebüfdje, enblid) aud) ju fatu 
gen. ydj hatte nun jroar nicht gleich ganj erreicht, 
mao ich nugeftreht, mußte aber bod) jooiel, baf) ich 
berartige Bogel bis mm nid)t beobaditet, unb founte 
noch Slbenb ju £iaufe conftatiren, bafj id) Bicibchen 

ober junge Ejremplarc beS :h'ofcnftaareo— hi-tm-

roseus L . — erlegt hatte. 

Slnberen £ages mar ich roieber au Ort unb Stelle, 

aber id) mußte oiele SBege machen, bis ich auf einer 

©ruppe hoher ßinben unb Dlüfterbäume, roeldje 

jiemíidj frei im gelbe ftanb, bie ©efudjten erblicfte. 

(So mögen 2—3.00 Stüde geroefen fein, meldie 

in ununterbrochener gfolge oom Baum jur Erbe 

unb umgefehrt auf unb abflogen; nie roaren Sitte 

am Boben, nie Sitte aufgebäumt unb idj fparte bod) 

circa eine Stunbe meinen Sdjuß, theils um heffer 

ju feheu, theilo um in bie je biebtere Bienge fdjie^ 

ßen ;u tonnen, unb einige 3Ränndjen, meldte aus 

ber gangen ©efettfdjaft nur fo heroorleuchteteu, 

gleichzeitig ju erlegen. 

Ter Tag mar jiemlidj fühl, ber Boben feudjt, 

mir um bie Beute hange unb fo ließ idj enblidj 

fradjen. E i n SBeibdjen mar mein Opfer, bie ganje 

©efettfdjaft bäumte auf; ich mollte heran um nod) 

inals ju fdjießen, fam aber nidit baju: bie Bogel 

überflogen bie ©ran unb ich fehrte nach Waufe juri id 

Hin meine Beute \\\ präparireu, mit ber Slbfidjt, je 

eher, nod) einige 3)cänndjen ju holen. Jch habe 

bie nädifteu Tage manchen Spajiergang gemacht, 

Diel gefragt unb oft gehört, bie «amerifanifdjen 

Sdjroalben» mären ba unb bort gefefjen roorben, eo 

mollte mir nicht mehr gelingen, felbe felbfl m ©e= 

ficht ju befoininen. 

3n üfteufoh] ielbft Eammen in bie Käfige mandjer 

Liebhaber SRofenftaare, roeldje mit ben Äramet§= 

oögeln in Schlingen gefangen unb lebenb auögelöft 

maren. Sßrofeffor Bauer bes SReufohler fall), ©um 

naoiitm'ci brachte mir mehrere Stüde, auch Mann 

eben, meldie er für bie Schule juiii ©efchent erbal 

teil, unb bie idj ihm präparireu mußte, aber bie 

Bogel, b. h. bie Überlebenben maren fort, nadjbem 

fie fidj beiläufig acht Tage in ber ©egenb aufgehal 

teil hatten. 



napi ott tartózkodás után a vidéket végkép el
hagyta. 

Minthogy az időjárás úgy a sáskamadarak
nak ott tartózkodása alatt, min t elköltözködé-
sük után semmiféle különös változással nem 
járt , azt kel l h innem, hogy ezeket a mindenki 
nek feltűnő vendégeket főként a folytonos üldö
zés kergette vissza déli hazájukba, vagy olyan 
helyekre, a hol békét hagytak nekik. 

ns. Wachenhusen Aulai. 

Omitko-faunisztikai adatok. 

Dr . L e n d l Adolf, műegyetemi magántanár 
úrnak tanszerkészítő-intézete (Budapest, I L , Do-
náti-uteza 7) a Magyar Ornithologiai Központ
nak időről-időre egyes adatokat szolgáltatott, 
melyek madár-faunánkra, kivált az egyes madár
fajoknak hazánkban való elterjedésére nézve 
értékesíthető anyagot adnak. 

Az adatokat, melyek 18!)4. és 1895-ből szár
maznak, Dr . L e n d l ur azoknak a példányoknak 
alapján gyűjtött, melyeket egyes állatkedvelők 
kikészítés végett időközönként praoparatóriu-
mába küldöttek. 

Ezek a következők : 
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T a Pie aBítterung roábrenb beo Aufenthaltes ber 
©etbenfdjroctnje ebenforoenig, toie balb nad) bem 2lb= 
zugé berfelben, eine crbeblidjc Beränberung äufjerte, 
glaube id) annebmen ;u folíen, öafs b^uptfädjlidj bie 
lebhafte Berfolgung, mit allen ui ©ebote ftefjenben 
•JJlitteln, bie ycbenuann auffälligen Wäfte, fe halb 
in ihre füblidje ."oeiutat zurücf, aber oielleidjt aud) 
nur in ruhigere ©egenben getrieben bat. 

Slnton oon aSaájenrjaufen. 

©rnttbo-fuurtísttsüjc llcitriige. 

T a s Jiaturl)iftorifd)e Braeparatorium beo .vumrit 
T r . S í b o t f ß e n b l , Brioatbocent am Botutedj= 

, nicum (Bubapeft, II. Tonáti u. 7.) bal uns jeitroeife 
mehrere Taten geliefert, roeldje für bie C r n i s , ins= 
befonbere bie Verbreitung ber Bogelarten in Un= 
garn, oermerthoolle Beiträge hüben. T ie Taten, 
roeldje aus bem 1894 unb IS'.iö-cr gatjre ftainmen, 
hat igerr T r . ßenbl auf ©runb jener Sremptare 
gefammelt, toelcbe Ibierliebbabcr in fein ßabora= 

1 torium ber Braeparatur megen oon ßeü ú' geit ein= 
gefenbet hatten. 

T ies finb: 

1894. 

Ember iza scboeniclus 5 3. Febr . Velenczei tó. 

Ardea alba 17. März Tót-Szent-Pál (Somogy). 

Ember iza schoeniclus c? 24. « Vizesrét (Gömör). 

Kissa triaetyla 30. « Kuszkicza (Krassó-Szörény). 
« ii 1. A p r i l Rahó (Máramaros). 
« « 2. « Kiszucza-Ujhely (Trencsón). 
(i i« 8. 1 Bozsnyó (2 drb. — Stück). 

Anser albifrons d 8. « Baja . 

Numenius phseopus 10. 1 (( 
Grus cinerea 17. <« Csurgó (Somogy). 

Hierofalco sacer 1. M a i Vizesrét (Gömör). 

Nucifraga earyoeatactes 3. « Kakashegy (Nagy-Eőcze, Gömör). 

Larus melanocephaplus d" 4. « Velenczei tó. 

Tichodroma murar ia 2. J u n i Murány (Gömör). 

Larus minutus 31. J u l i Lepsény (Somogy). 

Anas marmorata j juv. 15. Sept. Velencze. 

Stercorarius parasiticus juv. 18. * Nyíregyháza. 

Oidemia fusca 18. « Csurog (Bács-Bodrog). 

Tichodroma muraria 28. « Léka (Vas). 

Ciconia nigra 1. Okt. Sztarcsova (Torontál). 

Otis tetrax <j> ohne Dat (i « 

Syrn ium uralense 3. Okt. Pokl i sa (Hunyad). 

Otis tetrax ? 3. (i Kis-Sztapar (Bács-Bodrog). 
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Syr i i i i in i uralense 
Otis tetrax ? 

(i « 

Colvmbus glaciális S (?) •>. u. 
Larus canus 
Tichodroma muraria 
Otocoris alpestris 

10. Okt. Szászváros. 
10. • 
23. • 
15. Nov. 
19. Dec. 
22. « 
m. « 

Herlemlyfalva (Torontáli, 
ilódmező-Vásárhely. 
Velencze. 
Tavarna (Zemplén). 
L i kér (Gömör). 
Kécsa (Torontál). 

1895. 

Syrn ium uralense P a l l . 17. Febr. Sajó Gömör. 
Falco regulus P a l l . d" 17. (( Tata. 
Plectrophanes nivalis . 18. (( Esterháza. 
Vmpelis garrula 19. (1 Az orsz. minden tájáról (Aus al len Geg. des Landes). 

Syrn ium uralense 20. « Ungvár. 
Hierofalco sacer 1. März Kécsa (Torontál). 
Sturnus vulgaris Q ö. Diószeg. 

« « 3. « Pozsony. 
Mergus albellus 6. (( 1 >rávatorok. 
Pratincola rubicola 9. (I Kécsa (Torontál). 
Sturnus vulgaris 11. (( Pécs. 
Mergus albellus 12. « Újvidék (Bács-Bodrog). 
Philomachus pugnax 12. « (i íi 
Mergus merganser 13. (1 Galgócz. 

ii n 18. « Nagy-Atád (Somogy). 
Sturnus vulgaris 19. (( Budapest. 
Otis tarda 21. (( Nagy-Becskerek (Torontál). 
Vanel lus cristatus 23. (( Kécsa (Torontál). 
Pratincola rubicola 23. « (( íi 
Ortvgometra porzana 24. (( Újvidék c« 
Vanellus cristatus 25. (( Tata (Komárom). 

« ii 25. (( Bogdán-Luhi (Máramaros). 
Anthus spinoletta 25. (( Ungvár. 
Accentor collaris 2G. (( Borsod-Apátfalva (Borsod). 
Erithacus cceruleuculus 26. <( Bocsár. 
Numenius tenuirostris 30. (Í Ungvár. 
F icedula trochilus 7. A p r i l Diós-Jenő (Nógrád). 
Nyctiardea nycticorax 7. « Kastélyos-Dombó. 
Acrocephalus aquaticus 7. « Diós-Jenő (Nógrád). 

Y u n x torqui l la 10. (( Jánosháza. 
Tichodroma murar ia 19. ti Torda. 
Niicifraga caryocatactes 10. M a i . Nagy-Eőcze (Gömör). 
Ortygometra pygnnea 17. « Válla (Mosón). 
Anthus cervinus 17. « Esterháza. 
Pastor rose us 2. J u n i Perjámos (Torontál). 

ii * s. (i Kunhegyes. 

Erismatura leucocephala 18. J u l i Gárdony. 
Motaci l la alba 3. Sept. Sikárló (Szatmári. 
Stercorarius parasiticus d" 13. Okt. Esterháza. 
(lolymbus arcticus 2. Nov. l 'alics (Bács-Bodrog). 

M. O. K. — u. o. a. 
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Igen kedves történet. Bizalmas czinke. E l r a 
gadó látványnak voltam tanúja Somogy megye 
Német-Sűrű pusztáján. A Hencz-család ifjú 
gyermeke, a Nellácska, kihivott, hogy nézzem 
meg rég ápolt madárkáját. Kimentünk az ud
varra ; tenyerére tett egy diógerezdet s néhányat 
czuppantott egy szederfa felé. Kögtön s minden 
habozás nélkül megjelent egy h i m szén-ezinke 
(Parus major L . ) , rárepült a kezére s rövid p i 
henés után csipegette a kedvencz falatját. Csak
hamar megjelent a párja is, de ez még nem volt 
oly bizalmas, csak a földre dobott morzsákat 
szedte fel. A h i m annyira követelő, hogy a k i 
lépő házbelieket lépten-nyomon követi, még a 
pinczébe is lemegy utánok, koldulva, míg vala
mive l meg nem kínálják. Arról értesültem, hogy 
e madár már hat év óta minden év november 
havának közepén betelepedik egy számára kitett, 
kis lyukka l ellátott ládikába. Az in t im barátság 
azután tart egész márcziusig, a midőn búcsút 
mond jótevőinek. Négy évig párosan jöt t s mind
ketten egyforma bizalmat tanúsítottak a család
hoz ; tavaly azonban a h im csak maga érkezett 
meg, párját bizonyosan valami baj érte; ez idén 
azonban már megint másodmagával van s való
színű, hogy az uj menyecske is hamar k i fog 
vadságából vetkőzni. — Tanulság: Etessük az 
éhező madarakat. Hát nem kedves kis madár
történet ez ? 

Szikla Gábor. 

(Pírtt- allerliebste (Srsdnrbtc. — Die zutrauliche 
Meise. Stuf ber 9témet=Sürü=Bupda, im Eomitate 
©omogn mar id) Slugenjeuge einer befonbers tieb= 
lidjen ©jene: $ r l , Be l l i , bie jugenblidje Todjter 
ber gamilie £>encj, rief mid) in ben £of , id) möge 

ihr liebes Bögeidjen anfetjen. J m £ofe angelangt 

legte fie auf ihre £anb ein Siupfdjnittdjen unb 

fdinaljte einigemal gegen einen Maulbeerbaum ge= 

meubet. Unb fiehe! fofort erfdjien ein -Diämtchen 

ber Koblmeife (Parus major L.) , flog auf ihre 

£anb, unb uad) furjer Bube pidte es fogleicb an 

feinem Vieblingsbiffen. Balb barauf erfdjien aud) 

bie Sfjehálfte, bodj biefe mar nodj nidjt fo jutraulich 

unb fammelte btoS bie auf bie Érbe geioorfenen 

Brösdjen auf. T a s Mänudjen ift fo breift unb an; 

fprudjsuoH, bafs es bie HauSgenoffen auf ©djriti 

unb Tri t t oerfolgt/ ja es gebt ibnen felbft bis in 

ben Keller nach, fo lange bettelub, bis man ihm 

etroas gibt. 3luf meine Erfunbtgung erfuhr id), 

bafj biefer Bogel fid) hier fdjon feit fedjs Jahren 

oon Mit te 9iooember an, in einem für ihn auSge= 

fteHten unb mit einem gtuglodj uerfetjenen Kifb 

djeu einquartiert. T i e intime $reunbfd)aft mäbrt 

bis Märj , mo ber Bogel oon feinen SBohTtfjätern 

Slbfdjieb nimmt. Bier Jafjre lang fam er mit feiner 

Ehehälfte unb beibe roaren in gleidjem ©rabe 

jutraulidj. Boriges Jabr aber fam nur b a S M i i n m 

djen an : feiner erften Etjehälfte mar geroifj etioas 

uigeftofjen; beuer aber fam roieber ein B a a r unb 

es ift toatjrfdjeinlidj, bafi bas junge Bieibdjen balb 

baS Mißtrauen aufgeben roirb. — Unb bie M o r a l ? 

füttern mir bie hungernben Bogel. T a s ift benn 

bodj eine allerliebfte ©efdjidjte! 

© a b r i e t © j i f l a . 

INTÉZETI Ü G Y E K . - I N S T I T U T S - A N G E L E G E N H E I T E N . 

Aqui l a . — Folyóiratunkra vonatkozólag több 

oldalról azt a véleményt táplálják, hogy az szi

gorúan periodikus szaklap. Legyen szabad ezzel 

a véleménynyel szemben kijelentenünk, hogy 

az egyes füzetek megjelenése egyáltalán nincs, 

sőt nem is lehet időhöz kötve, mert a fősúlyt a 
madarak vonulásának igazi feldolgozására fek
tetjük, s mive l a folyóiratnak két nyelven való 
megszerkesztése — kétszeres időt vesz igénybe. 
A Központ csupán 4 füzetet helyezett kilátásba, 
körülbelül 14—16 ivny i terjedelemben s e he
lyett már az első évben 24 ivet adott. Ezekből 
világosan látható, hogy az előfizetések is csak a 
füzetből álló egész kötetre értendők. M. 0. K. 

Aqui la . .vunficbtlicb uuferer 3eitfdjrift fdjeint bie 
Stnficht B ' a l S" greifen, bafj biefelbe ftreng perio= 
bifdj ift; bent gegenüber muffen mir barauf oer= 
roeifen, roornadj bas Erfdjeinen ber einzelnen ijefte 
an fein Tattttn gebunben ift unb aud) nidjt fein 
fann, meil bas ^auptgeroidjt auf mirflicbe Bearbefc 
tuiigen ber Migratio avium fíillt, unb meil bie 
3eitfdjrift, in uoei ©pradien herausgegeben, b o p = 
P e 11 e íl r b e i t o e r u r f a eb t. 3Bir oerfpradjen 
aus 4 heften tefteljenbe Bänbe in einer ©tärfe non 
14—16 Bogen, gaben aber fdjon im erften Banbe 
24 Bogen, ©omit folgt, baf] bie Bränumeration 
eigentlid) auf bie, aus 4 Heften beftebenbeu B ä n b e 
gemeint ift. U . D . 6. 


