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Negyvenegy év múlt el azóta, hogy Petényi

J. Salamon bevégezte földi pályáját, ^ a nélkül,

hogy az egy emberöltn át a legnagyobb oda-

adással gyjtött állattani, különösen pedig ma-

dártani kutatásait formába öntve a tudomány

javára kiadhatta volna.

Mindazok, a kik az elhunyt tudóshoz elég kö-

zel állottak, tudták, hogy kutatásai értékének

úgyszólván fokmérjét már az az egy körülmény

is megalkotta, hogy korának legkitnbb búvá-

raival szoros összeköttetésben állott ; sokakhoz

pedig baráti viszony fzte, melynek eredete

mindég a tudomány terén való találkozásból in-

dult. És — hogy egyébrl sem legyen szó —
igazán megható az a viszony, a mely Petényi és

a hollandusok egyik legkiválóbb, ünnepelt ter-

mészettudósa között fennállott ! E tudós Schle-

gel H. volt, ki PETÉNYihez intézett levelében
'^

elismeri, hogy egész irányát éppen PETÉNYinek

köszöni !

Ha egyéb sem, már levelezéseinek futólagos

* Felolvasta ii M. T. Akadémia III. osztályának

ülésén, 1896 július 1.5-én, dr. Hokváth Géza, r. t.

1 Született 1799-, meghalt 18.55-ben.

- L. Herman Ottó «Petényi J. S.» stb. 1891., né-

metül is. A Budapesten tartott II. nemzetközi ornitli.

congressus alkamából kiadva, p. 12i.
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ti-iiiiiuDui«-jiö 3«')^"'~ í'iiíi üerfíoíjeii, fcitbem

:,^s.
ignlamon ';>otóiu)i íciiie ivbijdii- í'nufdalm ^ be-

cnít'tc, oíiiic ì>a\ì ev jciiic UHil)venb eincí yJíciijd)cu:

alterò mit i]röf3tcv .^iiiöobinui (U'iamiuoltcn jodni^i^

fd^en, inèdejonbeve íeinc oruitl)oloiúid)i.'n çvovidnm^

gen in cieorínieter 'Çorin juin .s>nle Per 'iisijjenfdiaft

Ijdtte Ijernuêoieben fönnen.

9([íe jene, bie Pein nerítorbenen ©eU4)rten iial;e

i^eftanben, roufeten, bnf; fdion ber eine Umftanb 10=

jujaeien ak. ^Sìafeltab bec. inertes feiner (Vorjdjiiiujen

biencn tonnte, òa^ er in engfter îBejietjung jn ben

auôge.jeidjiietiteu Aorid)ern feineô 3eitaltevè ftnnb:

an nieU- tnüpfte ilm ein ;;s-vennbíd)afto='líert)altuiÍ5,

bellen Urfprnng immer bem 'begegnen anf ii.njien=

id;aftltd)em ©ebiete eníjprofí. llnb mirflid) riiljrenb

ift — nm non nidito nnberen 511 jpredieu — bas

iievtjältniji, lueldjeû àunidjen ^^se tenni nnb cinem

ber auegeäetd^netfteu, gefeierten [jodänbifdjen 9îatur=

forfdier beftanb ! tiefer Jvorfdjev mar ij. í5d)le:

g e I, ber in feinem an '^n e t e n t) i geriditeten 33rief e
-

geftanb, feine ganje ifidjtnng eben '-^setémii ju

»erbanfen.

2Benn niditô genügt tjätte feinem littevarifdien

* Sßovgelefeit uom ort. TOitgliebe 3v. Scjn 53 or^

vati) in ber Siiuing ber III. ©ection ber iiiig. 3líabe=

mie ber SS5i|fen|cI)afieu om lo. giini 18'.)(i.

' ©eboren 1799, geftovbeii 18-5.5.

- Otto ióerman «^Vietenni 3. ©.» u. f. in. 1891, aucl)

in beutidjer ívtadje. herausgegeben bei ©elegenl^eit beo

in Subapeft abgehaltenen II. internnticmalen üriútt)otOí

gifdjeii (ìongreffea. p. 12Í-.
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átnózete is elegnndo volt volna arra. Iioj^a lon-

tossáfíot tulajdonítson irodalmi liagyatékának,

liuzditson annak földolgozására. Mert eltekintve

attól, liogy Németországnak akkoriban alig volt

nevesebb ornitbologusa, a kivel Petényi ne le-

velezett volna, voltak neki összekíittetései az

ú. n. i'U'rmészelfilozfufok« iskolájával is; még
pedig egyfell Okén LöRiNczczel [177í)— 1851)

másfelöl Geoffroy de Saint HiLAiRErel (1772

—

1844) CuviER ellenfelével; és örökös kár, hogy

a levelek, a melyek lS65-ben még megvoltak,

azóta lappanganak — lia el nem vesztek.^

Már ezen a helyen is biztosan lehet azt a té-

telt fölállítani, hogy Petényi J. S. irodalmi ha-

gyatékának azért maradt meg mind e mai napig

a maga tudományos becse, mert a ffonricszef-

fllozó/mok» iskolájához tartozott ; ugyanahhoz,

a mely hosszú elnyomatás után DARwranal

életre kelt és ma uralkodóvá vált.

Legyen szabad, hogy lehet legrövidebben

vázolhassam az alakulások menetét; és ha e

közben ismert dolgokat is el kell sorolnom,

teszem azért, mert ezek nélkül az összefüggést

kimutatni lehetetlen.

A kiindulás pontja Linné, ki az eredcli'c nézve

dogmatikus álláspontot foglalt el, melyet nagy
szabatossággal így fejezett ki : « Species tot sunt

diversa;, quot diversas formas ab initio creavit

infinitum ens».

Evvel elterelte iskolájának figyelmét az ereilet

kutatásától: de anmil inkáhb reáterelte az ala-

kiságra; annyival is inkább, minthogy meghatá-

rozó és rendszerez eljárása tökéletesen szaba-

tosnak látszott; st megdönthetetlennek, mert

hiszen sarokköve az alakok állaíuiónágára, vnl-

lozatiansrígdra volt fektetve, ez az állandóság

és változatlanság pedig tökéletesen egybevágott

a teremtésrl szóló dogma legbensbb lényével.

A LiNNÉ-féle iránynak eredménye és hatása a

dogmatikus sarkpont daczára mégis méltán

óriásinak mondható; egyfell azért, mert /íw/o/v'-

Icifi iráiinzatol biztosított az ismeretek oly terén,

mely csak tapasztalali úton öregbíthet és fej-

leszthet
; másfell azért, mert épen rideg sza-

' Kzek a levelek Kihinyi Fkuencz kezeiben voltak:

(le nem kerültek el azokkal, a melyeket báró NyÁRY
Jen megmentett és uekem átadott.

3indjlaí)\' 3Bid)tiiUVit iH'i.^uimiU'ii intí íu ícücii

i^eavtuitiing anjiireiiieM, fo lunve cs jdjoii íer fíüd)=

tiçU' ^Tiirdjliiirf û'iiicô ä^vicfuHH'liicls iiouu'jeu. Tenu
abcjclioi Pniuni, íafi Tciittdihiuîi iainolè fauni

einen l)cnun-mgcnöeii Cirnitöologen W\a\\, mit öem

"^ietciuji iiidit In'ieflid) iH'rfci)vt !)ätte, befnji er

awá) ilH-rbiuMiniíeii mit ber 2d)ule ber jogeunniitcn

«9îatnr).iljitoioplH'ii''
; »»ö à'iHir einerfcitô mit

Îorens Dfen (1779— 1851), nn&cicvteitô mit

©eoffroi) be Saint .s?i(aire (177:2— 1744),

bem Wecjiiev (iuuier's: iinb eiuiflfdjabe ift 'C'ifì^a^

bie 33viefe, meldte 1805 nod; »orlianbeu uniren,

feitbem lu'rídioííen, luenn uidit nerloreii finb.^

Sdjoii an biefer SteUe fann mit '^eftimmtljeit

ber Sa^ aufgeftellt luevben, baf; bem Iitteravifd)en

9îad)laiîe 3- @- '^i e t e' n i) i'é fein roiiîenid)aftiid)er

SBert bis 511m lienticjen Tage beô()a[b geblieben ift,

mei! er jur ©d)nle ber «'Jíatuvpl)iIo)oví)en»

getiörte : ^u ebenberjetbcn, bie mit T'ami in ju

nenem Vebeii evmadit, beute ,yir [)ervid)enben

univbe.

(io fei niiv erlaubt ben 'in'rlauf ber ©eftal=

tungeu fa furj alo nibglid) jn fd)i[bern ; nub meun

id) biebei nnd& befannte Tinge nut aufjablen nniB,

tliue id) eö beôbalb, lueií eê unmöglid) ift, obne

biefelben ben 3i'îni"iiie'"l)ûng nndijnroeifen.

Ter l'iuègaïuvr.pnnft ift Sinne', ber, ben Uv=

fvrnng betreffeub, einen bognuitifdjen 3tanbpnnft

einnufini, ben er mit großer ©enanigfeit folgenber=

ma^en ouSbriidte : «Species tot sunt divers»,

quot diversas formas al) initio creavit infinitum

ens.»

Tamii lenite er bie 2lufmerffamfeit feiner ©d)ule

non ber tìrforfdiuug beo llrfprnngô ab, befto;

meljr aber auf baö À'i-H'mnle Ijin ; umfomebr, alo fein

beterminievenbeo nub fi)ftematifiereube<3 iíerfaí)reu

oollfonunen eraet fd)ien : fogar unumftbfìlid), de:

rul)te ja beffen Wrunbfteiu auf ber ìun-auofetuing

ber SBeftänbigfei t unb Unneranberlidìfeit

ber iHrt; biefe iWeftanbigfeit nub lluoeränberlicbfeit

ftiuuute loieber luillfommen mit beni innerften Ììh'--

fen beò Togma non ber iSrfdjaffuug iiberein.

Ter (Srfolg m\\> bie SBirtnng oer Vinné'fdjen

9iid;tnng muffen aber, tro(5 beè bogmatifd)eu Àiin=

bamenteö, bod) riefige genannt merben ; eiuerfettô

beöl)alb, loeií fie auf bemjenigeu ®ebiete ber íSennt=

niffe eine t) i ft o r i f d) e :)í i d) t u n g fid)evteii, uieldjes

nur auf i n b u c t i e m íl^ege enoeitert unb entmicfelt

' îieje SJtiefe betäuben fic^ in ben .'päiiben granj

S\u5tni)i'6; famcn nber nicí)t jum Üoríctjeiii mit benieni:

gen, bic Söavon 6nf; e n ?ii) nvi) tcttetc unb mir übergab.
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l)ályí3zersége pattintotta ki azt az eszmét, hogy

a dogmatikus alapon feltett változhatatlan forma

mégsem az. mert vannak ráltozahti — rarie-

tntes — a miket Linné maga is elismert. Ebben

a körülményben pedig csakugyan már benne

yoUa «cri'afio« tanával szemlien álh'i necoinlio«

tanának a csirája.

Linné eljárása kötött, rideg voltánál fogva

«e.í'rtcí»-nak vétetett, noha ez a jelz csuj^án a

mathematikára s ennek az alapján álló disci-

plinákra alkalmazható jogosan, a «természetfilo-

zofusokéi) ellenben vspcrulaliviiek» mondatott,

noha tiszta és bizonyos, hogy nem az volt s nem
az ma sem ; mert legbenslil) lényének követel-

ménye az iiulucíio, a tapasztalás útja, tehát a

históriai menet és tanúság, a mely egyenesen

reávezet az eltérések és elváltozások számba-

vételére és mérlegelésére is.

Köztudomású, hogy a LiNNÉ-féle dogmatis-

mussal szemben csakhamar ers áramlat kelet-

kezett, egyfell a franczia, másfell a német tu-

dományos körökben. A francziáknál már Buffon

(1707—1788) és Bonnet (1720—1793) új irá-

nyokatjelölnek. És a magyarságra igen jellemz,

hogy Bonnet kitn magyar fordítóra talál, ^

mi egybevág a magyarság szemléldési irány-

zatával, mely kiváló módon a biotofjia^ felé

hajlik.

Egész éllel és szabatossággal azonban Lam.vbck

J. (1744-

—

18l29j fejti ki az eredet egységéi és a

fejlöilést, vagyis a fcreatio« dogmájával szemben

az «ei'olutiót».

így csak id kérdése volt annak az eröneli a

jelentkezése, mely mindenekeltt Linné rend-

szerez, teljesen mesterséges eljárását behatóbb

módon vagy megokolja, vagy megdöntse, vagy

mélyebbre nyúló alapokon módosítsa.

Ez az er Cuvusr (17<;9— 1832) hatalmas

egyéniségében jelentkezett is, ki a tisztán oris-

mologiai alapra fektetett LiNNÉ-féle módszer

helyett, sokszorosan a mellett, az összehasonlító

anatómiát alkalmazta s ezen az alapon állította

' A természet vizsgálása, írta Bonnet Károly, for-

dította, hozzáadásokkal megljvitette Tóth PÁr,, vertzei

xeí. prédikátor, bárom kötet, 1818— 181!).

iiUTíon faun : aiibcrcrioit'j ínnmt, luoil iV'vaPe i()rer

Doraiiêgeieèten ftarren WeíetjinnfiiiU'cit Me ^öec ciit=

ípvaiuv bttjí íie auf öocvnatiid)Ciii ©runbc ai^v"--

iiouuiioiie uiiueriiiiberlid)e Ain-iii iodi feine |old)e

fei, ía fie 3tíianíeruiujeii — varietates —
bie Vinné feílift síuu'fínní, beíilU. ^^n bieíeni lini:

ftanío aber mar mirflid) jd)on Per .Vveini öer jiir

«(Sreatione^í'eíjre» ini ©einenfafce ftefienben

«(£ü í u t

i

n íVefire» i)orl)aiibi'ii.

Sinn e"ô iù'rfai)ren luurbc feine'S lnintiiiu"n, ftarren

aBefenê meinen für «ejjact" i^eíinlten, obiunl)! öiefes

Slbjectin Hn reaitêtuecu'ii n.iv auf bie 3Jíat()eina=

lifuiib bie barauf benil)enben ri'öciplinen annu'iib:

barift: bas ber «^'íatnrpbiloíopben» lìiiujeijeu lunrbe

«\ p ec 11 1 a t i D» ç]enannt, obmnbl eo flar unb geioife

ifi, baf5 eô bieö nid)t nmr unb nud) l)ente nid)t ift,

u. 3. lueil feineô innerftcn iin-fens iS'vfovbernifí ebm-

fails bie ^n buci ion ift, ber SBeoi ber ©rfaíjnuuj,

baf)er ber í)iftoritc^e Serlanf unb bie^eu;

genf d)af t, lueídie birect binmeift auf bie Serüd--

fiditifluiuj unb bie tÎTunïiiiinii ber ilbuieidjunc^en unb

líermiberuugeii.

ËèiftaIIç}enieinbefanut,bafujeijenben íínné'fdKU

©ogmatiômiiê alôbalb eine íjeftioie Strijniniu^ eut:

ftanb, einerfeitê in ben fraiiaiififdien, anberfeitê in

ben beutfd^en unffenfdiaftiidjen Greifen. 53ei ben

^ranjofen luiefen fdjon 33nf f on (1707— 1788) unb

35onnet (1720— 1793) auf neue 9ìid)tuncjen íjin.

Unb für bi; llngavn ift eê feí;r djarafteriftifd^, baê

SBonuet einen nuoijeäeid)iieten uiuiarifdìen ílber=

feger faub/ loaô mit ber tijpifdienîenbena ber Un:

gam übereinftimint, bie fid) befonberê ber 33 io;

logie juroenbet.

®anä fd^arf unb praciê jebod) entioidelte ^v Sii=

marci (1744—1829) bie ti-inijeit bcè Ur^

fprungê unb bie ©ntuurflnng, b. i. im ®egen=

fa^e 5um 3)ogma ber «tìreation» bie «(Soo:

I 11 t i n " .

©omit wax bie ©ntfteíjung ber Jíraft, loeldje

Í i n 11 e''ê fnfteniifierenbeô, gan3 tunfUidieô 3>erfaíjreii

eutuH'ber begrnnben, ober niuftofien, ober auf tiefe:

rem ©runbe mobificieren foUte, nur eine tirage ber

3eit.

3)iefe Ëraft nun offenbarte fid) nud) iu ber ge=

maltigen 3"biuibuaittät (inuier'o (17G9— 1832),

ber anftatt ber auf rein oriêmûiogifd)em ©runbe

bernl)enbeii X.'inné'fdìen Hietbobe, oftnial neben

ibi", bie oergteidienbe 3(natomie aniiumbte niib auf

' 3)ie 9ioturfotfcf)ung, flefdiviebeii uon Slavi So n 11 e t,

übetfe^t uiih burd) 3iit^«'ei' eriucitert uou ip a u I î ó t fj,

Sevö^eer ref. '^tebiser, tirei ÎJftube, 18)8—1819.
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föl a végs eredményt, mely lapidáris rövidség-

gel kifejezve a következ volt :

] . Minden szervezet egj'séges ; egyes részei

nem változhatnak a nélkül, hogy a többi rész

ebhez képest ne változnék; ez a szervek corre-

laüója ; vagyis, ebben gyökerezik a lét szükséges

fültétele, a mely nélkül az adott állat nem élhet

meg; «principe des condilions d'existence ok.

causes finale

2. Fontosabb szervek alakilag is az állandób-

bak, holott az alárendeltebbek sokszorosan mó-

dosulnak ; ehhez képest a rendszerezésnél a

dönt jegyek is egymásnak alárendelendk —
«principe de la subordination des charactéresii.

Ezekhez az alapelvekhez képest Cuvier négy

osztályzatot — «onlyranchement« — különböz-

tetett meg, a melybe az állatalakok sorolhatók,

úgy mint :

a) gerinezesek,

h) moUuskák,

c) izeit testek,

d) radiáriák.

Minthogy azonban a Linné értelmében vett

egíjséges creatio így nem volt fentartható, Cuvier

felállította a Kataklizmák elméletét, a melyek

ntán mindég új creatio következett volna.

Az eredet kérdésére nézve bizonyos az, hogy

Cuvier tana is csak dogmához vezetett: noha

kétségtelen, hogy a vizsgálataiban követett mód-

szer rendkívüli módon gyarapította és mélyítette

az álattan tudományát.

Cuvier irányával leghatározottabban szembe-

szállott Geoffroy de Saint Hilaire, ki Laiueck

nézetével találkozva, az eredet egységes voltát

s a creatio-'Vâl szemben az evolutiót, a fejldést

vitatta. Németországban ugyanezt vitatta Goethe

és Okén, a kivel Petényi J. Salamon összeköt-

tetésben állott. Az bizonyos, hogy Okén igen

különös formában vitatta igazait ; de az is két-

ségtelen, hogy lehetetlenné tette a dogmatikus

megnyugovást, tehát gondolkozásra késztette

azokat, a kikben a haladás ösztöne, az egész-

séges Skepsis megvolt.

A mint ezt az állattan irodalomtörténete bizo-

nyítja, a Cuvier és Geoffroy de S.unt Hilaíhk

közötti vita a í'ranczia Akadémia szine elé került

és Cuvier javára dlt cl, hogy azután csakDAR-

Mcicin Amiíamcntc ^l^J tÍMiPn'íullat lUifiicUtc, u'cb

d)eö in lapiíiarcr .Siürje foUienbe? mar:

1. ^^H'ì^ci^ OrçinniSmuè ift cinhcitüd); ícine eiii=

jclucn ícile finti foiiu'v -inn-anbevuni^ frtíjig, oljne

íafe Dem entûircd)enD nicht nuch foiiu' übrigen 'ZeiU

ntninbcrn unirbcn : ?icê ift iic (Ì orreiation öer

Crganc ; ober aber, in bicicni uuirjelt bie noti;:

luenbige 33ebingnng bes î'afeinê, obne n)eíd)es baè

uorbanbene !îier nid)t leben fann; «principe des

conditions d'existence ou causes finales».

2. îie uiiditigeren Crgane iinb and) bet jiyovni

nac^ eonftantev, uuibingegen bie nntergeorbneteren

inelfad) abrinberu : boni cntÍprod)enb íinb and) in

ber ínftematif bie eiitfdìeibeiiben Dierfmale ein^

anber unteräuorbnen — "principe de la subor-

dination des eharactéres I)

.

Stielen ©rnnbprineipien entjpredìenb nntevíd)ieb

(ì ut) ter nier Slbtbcilungen — «embranchement»

— in meldie bie Zierformen eingereiht uievnen

fiinnen, u. 5- :

a) "Jliirbeltiere, .

b) SBeiétiere,

e) ©liebertiere,

d) 9ïabiartiere.

3iad)bem aber bie iiu oinne iL'inné'o genommene

ein()eitíid)e (i rent ion anf biefe áiíeife nicf)t

anfred)t ^nerbalten mar, fteltte tu nier bieXbeorie

ber ilataf 1 iomen anf, imdj meldjen immer eiiu'

nene lircation erfolgt märe.

3Baè bie Aïoge über ben Hrfprung anbelangt,

ift cci gemifi, bafî and) bie 6 n u i e r'fdie l'eljre fd)liefî=

lid) ,^nm Tognux fnf^rte, objmar eë anfier 3'"í^if''í

ftel)t, M^ bie bei feinen llnterfndìungen befolgte

3Jîetl)obe bie Siffenfd)aft ber Soologie ungemein

fijrberte nnb nertiefte.

íTer :)iid)tnng CSunicr'ci trat nm entfd)iebeufteu

W e f f

r

1) be Saint .sM

t

a i

r

e entgegen, ber

übereinftimmenb mit ber l'lnfid)t íiíamarrf'e, baô

ßinbeitlidje beci llrfprungâ unb bie (Snolntion,

bie iSntmidlnng im ©egenfatie jur ti rea t ion üer=

fod)t. ^affelbe bebaupteten in^eutfdilanb ©oetbe

unb Ofen, mit bem ,"s. Salamon '^ifténpi in

Sßerbinbnng ftanb. :ra§ Ofen feine Slnfiditen oft

in fel^r eigener Aorn: entmid'elte, ift gemi§; aber

and) baô ift ämeifelloc, bafj er ba bogmatifdje

©id),uifviebengeben unmöglid) mad)te, baberbiejcni;

gen ,ium î^enfen jmang, bei benen ber Xrieb jum

?fortid)ritte, bie gefnnbe Sfepfiö norhanben mar.

^Jaut ber äoologifd)en Vitteratnrgefd)id)te famber

:
Streit äunfd)en li uni er unb Weoffron be

Saint pilaire nor ì^aè ,'s-ornm ber frau,úififd)en

;
3lfnbeiuie, mo er jn t'')unften (innicr'o entfdjiebcn
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\nx föllépésével veszítse el föltétlen uralko-

dását.

Én nem óhajtok annak vizsgálatába bocsát-

kozni, vájjon mily hatalom rejlett a frauczia

Akadémia érveiben, a melyek a döntésre befo-

lyással voltak: bizonyos az, hogy az egész kér-

dés, legbensbb b'nyege szerint, nem is volt al-

kalmas döntésre ; vUatásra igen ; és hogy mégis

döntésre került a dolog, az szerintem abban a

körülménj'lien rejlett, hogy az a nagy szellemi

lüktetés, mely a franczia forradalmat szülte s

annak túlságaihoz is elvezetett, az ellenkezbe

csapott át s ez az ellenkez irányzat sokkal in-

kább kedvezett még akár a tiszta emjjirismusnak

is, mint az eredet szabad, minden dogmát ki-

záró kutatásának.

Nagyban és egészben azonban a tudás Linnk

nyomdokain folyton szélesedett, Cuvier nyom-

dokain pedig folyton mélyedéit ; különösen az-

által is, hogy az ásatag — fossil — állatalakok

az élkkel összehasonlíttattak. •

így alakult a viszony a tudomány magas-

latain ; de sokszorosan másképen az epigonok

nagy tömegében.

És itt értem el azt a pontot, a hol Petényi J.

Salamont a tömegtl el kell választanom, még

Ivedig a következ megokolással.

A nagj' reactio, mely a XIX. század elején be-

következett, nem kedvezett, mert nem is ked-

vezhetett a szellem szabad szárnyalásának,

annak, a mely a franczia forradalmat elkészí-

tette s a mely a szerves élet felfogásának

terén, az eredetet kutatva, a dcKjìiìa helyébe az

evoJiitiól tette.

És hogy akkor, a mikor a szabad szellem

megnyilatkozását egy hatalmas békó lehetet-

lenné teszi, a tevékenység közönséges ösztöne

mégis tért keres és talál, az nagyon természetes :

de hogy ez az irányzat azután nem fölfelé vezet,

hanem határozottan hanyatló s ennélfogva lé-

nyege szerint nagy elfajulásokhoz vezet, az ép

oly természetes, mint bizonyos is.

Az európai nagy reactiónak korszaka így — a

leíró természethistória és különösen az állattan

terén — egy igazán csodaszámba men elemet

szült s azt — még régibb tudományos múlttal

bíró nemzeteknél is — uralkodóvá is tette.

Eöviden jellemezve : bekövetkezett a gondo-

umrí, iiiii hüww ovft mit Pcm 3luftvctiMi Tanviin'ô

feine uiuiinjdiräiifte ,s>erríd)nft eiuäiiliüfjen.

î^sà untnfdie mid) nid)t ciiiäulaij'eu ín ^ie Untor=

índ)nnii, Defíen, lueldje í)iad)t Den cnifdieiDenDeii

^(rguntenteii öer fmn^ijfiíd^en 3(fabemie inncrooíjntc ;

ûniiel jeîiod) ftedt feft, tnifs Me ganje ívviige ií)rem

iniicrften 3iíeicn nadi mohi ^nr íTiefuJíion,

ni dit aber ìum iU'íd) í ufìf níjen geeignet

unir : uni íaf; Pie 2ad)e Pod) ,^uv t:"ntíd)eibnng fam,

lug, meiner ilnt'id)! nnd), in Peni UniftanPe, Puf) jeneè

geioaltige, geiftige ^^ìulfteren, uie[d)eâ Pie franaöíijdjc

3îeoo[ittioii gebor, aber and) ju Peren Êrtrauagan:

jen fübrte, ine (íntgegengeíeljte nmíd)Ing, nnP biefe

entgegengejel3te íenPeii,^ mar Pem reinen (Smpiriê=

mue lüeit förPerIid)ev, aló Per freien, jePeè SDogma

auoíd)íie§enPen ^orfdmng.

;3m ©rofeen unP ©an5en jePod) oevbreiterte fid)

òaè SBiffen in Pen gii^ftapfen Sinné'ê immer

mel;v unb me^r, moijingegen eè fic^ in jenen Gii--

nier'Q fortiuäftrenP oertiefte, befonPer PaPnrd),

Pa^ man and) Pie ancgegrabenen — foffilen —
î'ierfonnen mit Pen lebenPen nevgüd).

@o geftaltete fid) Paâ ìnn-tìiiltnifì anf Pen .ööen

Per Ji>iffenfd)aft ; uielfad) anPerc. jePod) bei bet

großen 5Dîenge ber iSpigonen.

Unb í;ter bin id) bei bem ^nntte angelangt, ino

id) :3. ©álamon 'íp e tenni non Per^Jìenge trennen

mue, l'i'b jiiiar mit folgenber iUiotiuierung :

2)te grofee 3ieaetion, melate im XIX. ^aljr^nu:

bert f)ereinbrnd), begtìni'tigte nid)t, meil fie jn be=

günftigen nidjt ini 3taiiPc mar, ben freien À-lng bea

©eifteâ, Peêjenigen, roeíd)er Pie franjöfifd)e 9íeüo=

tníiou vorbereitet unP Per auf Pem ©ebiete Per

Stuffaffung beè organifd)en Sebens, ben Urfprung

fud)enb, an ©teile beê Sogma bie Euolution

gefegt í;atte.

Unb bafi fd)on ber geiobbníiíe î'rieb nad) 2i)ä=

tigteit, Pann, menn Pie -Hnèernng Peô freien Gieifteê

in mädjtige SanPegefc^íagen, nmnöglid) ift, Pennod)

9ianm ind)t unb finbet, ift feljr natürlid; ; ba^ aber

biefeè ©treben bann nid)t nad) l'lufmärte füí)rt, fon;

Peru eutfdjieben fiiift nubbem^nfolge feinem SBefen

nacf) ju großen Entartungen fül)rt, ift ebenfo natür=

iid), mie geunfì.

ÍSaö 3eiti'ti"r ber grofìen enropaifdjen :)íeaction

brad^te eben be^roegen — auf bem ©ebieíe ber be=

feriptioen 3íaturgefd)id)te, unb befonbero and) auf

bem ber 3ooíogie — ein mirf(id) ano iììiunberbare

ftreifenPeâ ©lement beroor unb ftellte eé — feibft bei

aìatiouen mit älterer unffenfdjaftiic^er isergangeu;

f)eit — ale [)errfd)enb t)in.

Eur5 djarafterifievt : es erfolgte eine ben (^ieban:
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latot, az eszmét merben liizáró, a hatalom

szempontjából véve teliát semmiképpen sem

veszedelmes empii-ismus korszaka, melj'nek a

forma minden, a lényeg semmi sem volt s a

melv a személyre szóló dicsséget az új speciesek

teremtésében és sokszorosan abban a jövedelem-

ben is kereste és meg is találta, amelyet a ritka

vagy új species a boldog felfedeznek kereske-

delmi úton juttatott. Ezen a téren és ily irány

mellett teljesen mellékes volt az, hogy valaki

alajjos zoológiai míveltséggel bír-e ? Döntött az,

a mit a német «Haarspalterei» és « Spitzfindig-

keit »-nak nevez.

A leíró állattan fönséges csarnoka így egy-

szerre tele volt valódi kufárokkal, a kik « fölfe-

deztek» és kereskedtek, forrásaikat ivedig gon-

dosan titkolták, nehogy valami versenytárs el-

halászsza a jövedelmet. Kénsavgyárosok, posta-

mesterek, törvényszéki elnökök és assessorok,

kereskedk és mérnökök, szóval a legkülönbö-

zbb hivatáskörökliöz tartozó elemek zoológiai

auctoritásokká növekednek, elfoglalják a tért a

tudomány csarnokában is ; st meggazdagodnak.

De nem marad nyomuk, sem a tudás magas-

latán, sem az adott nemzetek tudományosságá-

ban, vagy egyáltalában közmveldésében. Az

els szabadabb áramlat elfújja. híröket és nyom-

dokaikat.

Ebbe a korszakba esett Petènti J. Salamon

mködésének javarésze, és ekkor nálunk is már

hatalomra vergdtek azok az elemek, a melyeket

csak az imént iparkodtam jellemezni.

Tudományos fejldésének egész menete lehe-

tetlenné tette reá nézve a tudomány örve alatt

lábrakapott utilitarismus gyakorlását : másfell

már helj'zeténél fogva sem bírt és nem is bír-

hatott avval a szellemi hatalommal, a mely egy

korszak fölkapott áramlatát megtörhette volna.

Az a szellem, mely a század elején lehetvé tette,

hogy az egyszer református prédikátor kiad-

hatta Bonnet mvének magyar fordítását, az

megtört, elhanyatlott; a helyzet uraivá nálunk

is azok lettek, a kik különösen a német empi-

rikusok nyomdokailja hágtak. Befolyásukat még

az is növelte, hogy a magyar nyelvújítók hata-

lomra vergdött táborához szegdtek.

Közbevetem itt, hogy az a korszak, a melyet

a külföldi befolyás alatt álló természetrajzi ma-

gyar empirikusok megteremtettek s a mely a

fen, bie '^htc gon,^ aiiêfc{)(ic6ciibe, uoiit (Stanbpuiifte

ber Waáit gcuoinmeu balìor burcíiinio inuKffifjrIidic

(í"pod)e beS (S'iiipivioimie, bem bic ^-ovin alleo, bcio

ÍlH'ícii nid)tè uuiv, iiiib iiH'U'bcv bon í){iil)ii; bci" ^er^

fon lm 3d)affcii iunior Spccicö, ja oftnuilö iu bem

Ëinfommeii fudite iinb aiid) faiib, roeld)e<j bie jel-

tene, ober neue Spceieô bem (ilürfíid)en (Sntbeder

auf connnerjiellem 3i>ege abiimrf. 3ínf biefcm &e-

bicte nnb bei bieíer :)íid)tunij mar es ganj neben=

facblid), ob jeman^ grünOlidje ^oologifdie "iMlönni^

befafs. (Só entfc^ieb oft baê, mao ber iJ^eutfdie

('^aarfpalterei" nnb «Spibfinbiiifeit» nennt.

Somit mar bie bebre ^alie ber beferiptifen ^oo-

iogie pl(5lid) mit uuibrbaftigen 'íOiaflern ooU, bie

«entberften» nnb .sSanbel trieben, ibre Gnellen

aber gefliffentlid) oerbeimliditen, bamit fein (îon^

entrent bic Einfünfte loegfifdje. Sdimelfänre^Aiün-i

fanten, "i^oftmeifter, @erid)t§=^'räiibenten nnb3tífeí=

foren, Kauftente nnb ^i'Gi-'iiii'i'i'''/ "'it einem íinirte

hin [jeterogenften iìernfèfreifen angel)örenbe tS1e=

mente raad)íen ju jootogifdieii 3hitoritäten, nei;meu

in ben .stallen ber ÎBiffenfd^aft '^UaÇ, enuerben fogar

Sîeiditnm.

3(ber non il;nen blieb feine cd)te èpnr 3nriid',

roeber auf ben ^öl^en bea SBiffené, nod) in ber ali;

gemeinen (Suitnr ber betreffenben iiatioiu'n. Tie

erfte freiere Strbnuing uermebt iljre .Hnnbe nnb

ii;re ©pur.

3n biefe ^)>eriobe fiei ber^aupttcii bea iöirfens

3. ©alanuin ''^^eténlji'ö: bamalê erftnrften nnb

f;errid)ten and; bei una fd;on jene Glemente, bie jn

d)arafterifieren id) foeben bemüf)t mar.

T(x ganje ©ang feiner miftenfdwftlidìen (5'nt;

loidlung nmdjte il;ni bie ì^eilimme an bem, unter

bem 5ßorroanbe ber ÎLMffenfd)aft übert)aiib genoma

ménen Utilitariomn niunöglid) : anbererfeitô befafì

er fdjoii oermbge feiner Ìebenèlage nicbt bie geiftige

9Jìad)t, — ja tonnte fie gar nid)t befi(5ten, — melege

im ©tanbe gemefen märe bic l)errfd;enbe ©trömung

eines 3eita[tcrâ ^n bannen. T'cr Gieift, ber eS im

3iufangc beò I^ilji'lj'H'bt'i'tô ermöglicbte, ha^ ber

einfad)e reformierte ^prebiger 33onnet'ê Sßerfe in

ungarifd)er Übcrfelning berausgeben tonnte, mar

gebrod)cn, in iierfall gefonuiien
; Ferren ber Situa;

tion mnrben nud; bei une biejenigen, bie befonber

in bie ^nif3ftapfen ber beutfá^en ßmpirifcr getreten

roarcn. I^sbr Gnnfinf? mnrbe and) nod) baburd) geftei-

gert, baf; fie fid) jnin !L'agerber jnríJíacbt gelangten

©prad):3îeo[ogen íd)íugen.

.Ciier bemerfe id), baf? bicjenige Gpodie, uH'[d)c

non ben bnrd) ba^j 3lnôianb beeinflufsten nngarifd)en

naturljiftorifdjen t^-mpirifern gefcbaffen murbc unb



magyar szaliadságliarczra bekövetkezett elnyo-

matás korában, az ú. n. «ötvenes években i> tet-

zött, a magyar nemzeti míveldésre nézve telje-

sen medd volt s maradt mind e mai napig is
;

valamiféle eredményének vagy vívmányának

egyetlenegy nyomát sem találjuk, kivált az ok-

tatás fokozatain, mely éppen ezért eszközeit

maga is külföldi forrásokliól merítette; de ezek-

nek hatását megtompította avval, hogy az átül-

tetés teljes mértékben magyartalan volt ; szel-

lemben, nyelvben egyaránt.

Ugyanez érezhet volt a nyngot elrehaladott

államaiban, kiváló módon pedig német földön

is. Hogy tisztán az ornithologia terén maradjak,

reámutatok arra, hogy Naumann 1822-ben

kezdte meg Németország madarairól szóló nagy

müvének ^ kiadását ; az öreg Brehm K. L. pedig

1823-ban adta ki Európa madarait tárgyaló két

kötetes munkáját.'' Ezek a mvek még teljesen

megfeleltek a kor komolyan vehet tudományos

követelményének ; st még ma is használhatók.

De az öreg Brehm, ki 1787-ben születve,

18ü4-ben halt meg, élete derekával és végével

az elnyomatás korába esett, és nem bírt ellent-

állani a felkapott empirikus áramlatnak ; ezért

egy másik mvében*' különösen az «aJticeps» és

(ip/«<í(_r/)Si)-féle megkülönböztetés alapján, a

képtelenségig aprózta el a fajokat, velk az egész

rendszeres beosztást. Ennek az áramlatnak be-

tetzése pedig mindenesetre az a czikk, a mely-

ben HoMEYER E. F. komolyan azt indítványozta,

hogy az ornithologusok egyezzenek meg abban,

hogy az egy alaknak adott nevet SO éven át nein

változtatják meg, a mi egyértelm volt volna

avval, hogy a, tei-mészetldstoriai fejldést, éppen

hisfoi'iai, tehát legfontosabb és leglényegesebb

részeljen megakaszszák.*

A mi pedig legjellemzbb, ez az, hogy ennek

iftroii (^)ipfclpinift ill borboni uiuvivifdioii ^reil)eitâ=

faiiipfe gefükjtcii lliiterbi-ürfunaoperiobc, ben fogé:

nannten «AUnfjiijer ^aí^ren« erreichte, für bie un;

garifcfie nationaíe (Snítni- tjänälid) nnfrnd;tíittr loar

unb c auáj (n 511111 (lenttgcn 'Zaa,c blieb ; feine

©pur irgenb eineá Jiofiiltatoe, ober ivcjenb einer

errnngenfd)aft ift non ií)r 511 finben, befonbers nid)t

nuf bem ©obiete bes llntorrid)teê, luoídier obenbeê;

[)alb íoino9Jíittol an aiiölanbiídjen CneUen )d;öpfte,

béren SSÍirfnng aber bnbnrd) obftiimpfte, òa^ bio

Übevtraguiig foipobíiin ©eifte, une in ber 3prnd)e

ini í)öd)fteii ìlfnììo unmagpariid} mar.

2>aHeÌbo luav and) in ben uorgefdirittenen 'Staa=

ton boè äßeftens f()íbar, gang befonberê and) in

îoiit)d)[nnb. Hin rein nnf bem Piebiote bor CvnitíjO:

(ogie ^n bleiben, l'onuoifo id) baranf, bafj 3ianmann

bie ^erauègabe feinee großen ÎBerfeê ^ über bie

íBöget 3^entíd)íanbö im patire 1822 begann; ber

atte ß(). £'. 33reí)m hingegen fein bie 'iiögel (Snropa'ê

bet)anbelnbeè iíerf'^ in 31001 îBanbon im 3aí;re

I

1823 i)erauêgab. ©iefe 2BerfeentÍprad)ennoc!^ po(í=

foinmon ben ernftíid) genommenen u)iiienfd)aftlid)eu

3ínfovberimgen bor 3eit, fie finb )ogar and) [jeute

nod) braudjbar. 3lber ber 3títe Srcíjin, geboren 1787,

geftorben 18(i4 getjörte pom beften SDíanneeatter an

bis jn feinem Sebenêenbe in bie Unterbrürfnnge=

periobe iinb fomite ber ijerrfdjonbon oinpirifdjen

©trijmung iiid)t iptberfteí;n ; beêf)aib jerfíeinerte er

in feinem fofgenben íiíerfe,' befonborô auf Oininb

bor Unterfdjeibnng in «alticeps» unb «platieeps»

bie ©pecieê unb mit i^nen bie ganje fi)fteinatifd)e

©inteiiungbiê3urnnmoglid)feit.^en(£iiIminationê=

pnnft biofer ©tröuuing aber biíbet geroifi ber 9(rti:

fei, in luoldiem 6. %. ôoinener gan^ ernft ben

Síntrag fteltt, bie Drnitbologen iniigen barin

übcvoinfommen, baf? fio ben einer ^orm gegebenen

Siamon 20 ^salire binbnrd) nidjt nord 11 =

bem, um gleid)bebeutenb geroefeii roäre bainit,

bafe fie bie f)iftorifd)e ©ntroidiung ber 9ía=

turfnube gerabe in iljrem f)iftorif d}en, baber

terein loiditigften unb u'efentlidjfton ì^eiie f;emmen *

mögen.

©djorf d;arafteriftifd) ift aber òai, bafi bie

' Naumann J. A. Naturgescliiclite der Vögel Deutscli-

lands etc. 1822—53.
" Brehm Ch. L. Lelirbucli der Naturgescliiclite aller

europäischen Vögel. Jena, 1823 et 1824.

^ Handbuch der Naturgeseh. aller Vögel Deutsch-

lands etc. 1831.

* «Unsere wissenschaftliche Namengebung». Zeit-

schrift für die gesammte Ornithologie, herausgegeben

von J. von Madae.ísz. I. 1884. p. 3.

' îi u m a u n 3- 31. 3!aturgcfcl)ic^te ber S]ögel Seiitfcí):

Ionba 2C 1822—53.
- 58 r e 1) m 6 5. 2. ScíjiButC ber 3ìaturgefd)tc^te allée

europäifc^en SSögel, Senn 1823 et 1824.

' §anb&u(^ bev Siaturgejc^. nüet Sígeí ®cutfc^tanbs

2C 1831.

- «liniere luiffenfc^aftlid^e SJÎamengebung.» S^dfcí). für

bie gerammte Drnitf)ologie, Çerauêgegeten uon 5- uon

ïïiabatQ^. I, 1884 p. 3.
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a lehetetlenségnek indítváiivozása még 1 881-ben

is lehetséges volt!

Pktényi J. Salamon még attól az áramlattól

kapta inspiráczióját, a mely az eredet kérdését

kutatva, érezte, hogy mélységre kell törekediiie

s éppen ezért széles alapra fektette a fajnak, a

faj fejldési viszonyainak és rokonságának meg-

határozását, így a madártan tekintetében már

akkor is valóságos l'Ornithographiai« alapokat

rakott le, a mikor a fellmrjánzott empirizmus

ezt föl sem érhette, a hol pedig mégis jelentke-

zett, ott — enyhe szóval élve — fölöslegesnek

vallotta : és chben^ rejlik fó'oka annak, hogy

Petényi hátraliayyolt iralainak bírálói, kik kö-

zött az empirikus iráiiy magyar vezérférfiai fog-

laltak helyet, ellenr voltak az iratul; földolgozá-

nak és kiadásánál;.

Ám Darwin föllépésével a varázslat megtört s

a midn a Il-dik nemzetközi ornithologiai con-

gressuson Palmen J. A. fölvetette a kérdést : mi-

lyen irányt kellene követni ? megadta a feleletet

is, hogy t. i. mintául kellene veimi Pleske mü-
vét, melynek czime: «Onnthograhia rossica».^

Az pedig, a mi Petényi hátrahagyott müvei-

ben egészet alkot, az még annál is több, a meny-

nyit az ajiiiilutt niiida nynjl !

És innen van az, hogy Petényi kutatásai még

ma sem évültek el.

A feldolgozást illetleg bizonyos az, hogy ne-

héz; nagy akaratert kívánó föladat, mert

Petényi jegyzeteit sokszorosan alkalmilag és

mindenféle papírdarabokra írogatta ; s rendkívül

sok rövidítést használt. Arra azonban nagy gon-

dot fordított, hogy minden jegyzet élére az illet

madár nevét irta, úgy, hogy a jegyzet hovatar-

tozása sohasem kétséges. így a pásztormadár,

Pastor roseus L. földolgozása közel három hó-

napi munkába került s valóban próbára tette a

' Palmen Dr. J. A. Refei-íit über den Stand rler

Kentniss des Vogelzuges. 1891. Helsiugfors, p. 13.

33eaiitraçiiimj biefa' Uiniiö(ilid)fcit iiiid) iuu1) im

3ai;re issi tiiiii;((id) iimr!

3- Salamon in' te uni orl)iclt fciiio :)iid)tiiiu\

noá) non joiu'r Strmmui, rnoldje Die Àvaçu' nadi

ben nrí|.iniiu\ iintt'ríud)enb, Ijcranofüblte, bafi fie

nad) bev íiefe ft ve ben miiife; er ftellte

eíicnbeöIjaUi für bie Tefinition ber Svecieo,
i[)rer (Sntuiícf Innciê: nnb it)rer 'iíer--

m a n b f d) a f t Ô = a.U' r
ÍJ
ä 1 1 11 i f í e eine b reit e "i^ a :

fiêtjev, lecite foiiiit für bie ínnu'lfnnbe fdjon 311

einer ^^eit einen mirf lidien <> mit 1) 1\ r a p l; i f d) e n »

Pirunb, um bies ber enipoviinidjernbe (ÎMiipiric:

inno nod) c\ax níd;t jn erfaffen neniiod)te, um
fid) alu'v biefeê ©treben bciinod) scii^te, mürbe M^--

fclbe — çielinbe nncuiebrüdt — für nbevf[üfíic-\ ev;

ttävt.

.^ i e V i n 1 i e (1 1 b e r i'Q a n p t oi r n n b, b a fî bie

(ienforen ber bin ter 1 äff e neu 3d)riften

"^ieténDÍ'o, unter ben e 11 bie lei ten Den

nniUirifdjen 33iänner ber enipirifdien

9Î id) tu IUI fid) befaubeii, ba^eçun 10a reu,

ï)a^ bie ©d)rifteu bearbeitet unb l)er:

ÛU è gegeben m erb en mögen.
55reilid) lüfte fid) mit S) armi n'ô ídiftreteit Per

3ûiiberbann nub alò auf bem II. internatinnalen

ornitbotogifáen tongreffe .^i. iH. "Vaimeli bie

Jvrage aufmavf, UH'ldje9iid)tiing ein,íufcí)lagen märe?

gab er and) bie 3íntmort, iiämlid), man folle

'líleafe's "JiH'rïjnm Ííorbilb netnnen, beffen ìitel;

«Orníthographía rossiea» ift.^

Sas jebod), mas in ^setcni)i'c. Ijinterlaffenen

©d)riften ein ©anjeê bilbet, ift nod) mebr, alò

jeneê, meld)eó im em pf ob le neu ilinftev

g e b 1 e n m i v b !

Unii baber vnbrt eö, boo -^ietenni'è Jvorfdjuii:

gen and) beute nod) nid)t tievjäbvt l'inb.

2)aJ5 bie Bearbeitung fdjinierig ift, bao ift gemif;;

fie erforbert einegrof5e SiMlieitôfraft, meil ^etéiiiji

feine l'Uifjeidjunngen oftmal gelegentlid) unb auf

allerlei '^iapierftüáe fd;rieb, unb fid) ungemein oieler

îlbfurjnngen bebiente. T'arauf aber oermonbete er

grofee Sorgfalt, baf; am -Hnfange einer jeben -Hn:

mertuiig ber íiaine beo betreffenben 'iUigelô ftel)e,

fo ta^ über bie ^^iugeliörigfeit ber ^Jíotij nie ein

^lueifel ijerrfdjen fann. So foftete bie 'iìearbeitnng

beo s^ irte n v g e 1 0, Pastor roseus L. nabeìii brei

ïïîonate 3eit "nb ftellte bie féltene ^'ifi'öft-'i' ""b

'
ít>

Il 1 m n Tr. 3. 31. Slefevat über ben Staub ber

Jteiiutiiifj be3 Üíogeljuijes. 1S;J1. ^clfingfois, p. lo.
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IVlildliíozí) ritka szivósságát és akai'iiterejét : de

.sikerült. A többi már kíinnyel)!) lesz.^

A mi már most magát a feldolgozott Pador

rosei(s Lin. fajt a mai ismeretek alapján illeti,

álljon itt a következ, azért, mert Petényi el-

járásának helyességét és absolut értékét bizo-

nyítja.

A Pastor iv.'<eus Linné, a rendszerben, a tu-

domány mai állásában, a következ elhelyezéssel

bii-; még pedig a «Catalogue of the Birds in the

British Museum, Vot. XIII. London," 1890»,

B. BowDLER Shaui'e kritikai összeállítása sze-

rint :

Második rend : Pit-i^erifonnes.

Els alrend : Passeres.

Osztály C): Sturniformes.

I. Család : Artamidae.

II. Család : Sliirmdae. dlL i'loceidae, lY.

Alaudidae.)

A második család két alesaládra oszlik, ú. m. :

A) Sturiiinac.

B) Buphaginae.

A két alcsalád elválasztó jegye ez :

A hátsó ujj karma a középs

ujjénál vaskosabb :

Stiirniiiae — ide tartozik a l'astor.

A hátsó ujj karma nem oly

ers, mint a középs ujjé:

Bui^haginae.

A Pastor roseus, Linné nSturiiinaf alesalád-

jába tartozik, melynek jegyei a következk :

«Az ori'hjak iiiiildsa Jiosszúkás, inirh/ds szr-

(jfije uhörbékdja» felül fejlett és duzzadt : a hi-

nijujtott lábal: — böröhiél — a fark végével

eyybevdyiiak. A szárnij eléggé hosszú, hegyes;

az összetett szárnyon az elsrend és másod-
rend evedzó'tollak hegye közötti távolság a

tarsus — «csüd» — Jiosszánál nagijolib.n

A Sturninae alcsalád genusainak kulcsa il

genust mutat ki: ittaPcí.síorTemminck, aDilo-

plnts — Afrika— és a Starnia — Kelctázsia—

ilUlIenofvaft boo 'iít'arlu'itcro uuvflidi auf oie ']!-):ob\: :

aber fie öclaiuv -?ao librise luivD fdiou Icidjtev

feiii.^

~J*òaè inni, ucuiiStaiiPpuiifte Per l)cutiiu'ii Jîenut:

uiffe bt'lrad)tet. Die bearbeitete 3peeieö, Pastor ro-

seus Lis. felbft betrifft, möge Ijier nadifolgenöee

benunft fein, lueit eê öte iiiirf^tigfeit uiib ben abfolu;

ten íiH'rt ber rKidituniì -i^eténDi's bcmeift.

Pastor roseus Li.v. a,el)i.irt ini £i)ftent, lunn beu=

tiijeu Staube ber äBiffeufdiaft iienommeii, u. ;. uad)

ber fntiid)eu 3ufainnieuftelluni;\ 3ì. ì^ o in b 1 e r 3 b a v:

pe"è "Catalogue of the Birds in the British

Museum, Vot. XIIL, London IS'.IO» an folgeube

©telle :

Bmeite Crbnuui\: Passeriformes.

(irfte llutevorbuuiu'i: Passeres.

Glftffe C): Sturniformes.

I. (^aniilie: Artamida\

II. Àainilie : Sturnida^. (HI. Ploceuhe, IV.

Alaudidœ.)

Tie äuieite (janiilieäevfäüt in ^uu'i Unterfaniilien,

u. v:

A) Sturninse.

B) Buphaginie.

Taê trennenbe 3t'id)t'n beviu'ei Untevfamilien ift :

Tie Slralle ber binteren ,3i~be

ift berber, ale Die ber mittleren ;ìebe:

Sturninie — f)ieíjer aebört Pastor.

Tie Slralle ber binteren ^the

ift nidjt fo ftarf, alo bie ber mittleren S^ijc :

Buphaginaî.

Pastor roseus, Li.v. lU'bbrt in bie Unterfamilie

ber Sturninse, bereu "Hierfmale folgenbe finb :

«S i e C f f n n n (( b e è 3Î a f e u 1 d) e ë ift 1 ä n i}=

ti d), fein bäntitu'r ííaf enf liiçul oben eut;

10 i d e 1 1 u n b a n f t] e t r i e ben: b i e a n ó çu ft r e d=

ten %ü^e — a u 'iì a 1 çu n — f a 1 1 e n mi t be m

©nbe bea ©rfiman^eô ,ìufamiiten. Tiegit--

titf)e finb jiemlid) laucj unb fpiluij: am

äufammen gei égte n ^liigel ift bie ú'nU

fern n n g j m i f d) e n i^en Spinen b e r S d) m i n;

gen erfter nub ^iioeiter 'Crbnung gröf^er,

nlâ bie Stinge bea Tarfuô.

Ter ®d)Iffel ber ©enera ,;nr llnterfamilie Stur-

ninte meift 41 ©eiu'ra auf ; bier nimmt Pastor

Temjiixck bie Stelle jmifcíien bem Wennè I>ilo-

' Sie Bearbeitung Bollfüf)vte im «Uiiaavifdjt'M Crnitf)ü=

' A feldolgozást a. «Magyar Ornithologiai Központ- logifdieii GeniraI-S3ureou», tciliueife mit Uiitcrftübiitig ber

ban» részben a m. tud. Akadémia segélyével Csörgey iing. Slfabemie ber ÍCiffenfcIinften, ber orbeiitlie^e ^ratti=

Titusz r. gyakornok végezte. fant Î i t ii á 6 S ö r g e ij.

Ati'iUa. III. ál
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geniusok között foglal lii'iyi't : jellemzése pe-

dig ez :

« Tollforgója hatalnius, eiinek a fej búbján

— occiput — álló tollai a larsusiiál hosszabbak ;

csre ers és íves ; a fels káva, tövén, mérve,

eíjíjmagáia közel ohjan széles, mint a mUijen

— tövöa mérve — a fels és alsó Icára eg>/üttes

vastaíjsága. A fels káva. ormóján végigmérve,

a társasnál röridehh.«

Külöu is megjegyzend, hogy a Pastor

roseus L. mind e mai najjig geuus és sj^ecies

szerint egi/eiliil áll.

A genericus dispositio, úgy a mint az idk
során változott, a következ:

Pastor. Temminck— 1815— ma is érvényes
;

Psaroides, Vieillot — 181ü;

Boscis, Brehm — 1828;

Thremmophilus, Macgillivray — 1 837 ;

Nomndites, Petényi, teste Bonaparte, Cat.

Method, des Ois. Euroi). 1842.

A mint Petényi jegyzeteinek feldolgozásából

tisztára meg lehet gyzdni, volt az, a ki a

Nomadites nevet felállította, mégpedig a követ-

kez etymologiával :

vGjj.0; = pascuuni :

vojj.a'.(j; = degens in pascuis (Petényi)
;

vo[j.£ijç = pastor:

vá[i.o; = pascuiim
;

vo[j.a5;xó; = a legeléshez, pásztoréiethez tar-

tozó : de vofiaSsc; vándor pásztor is.

De ez irodalmilag seholsem jutott érvényre,

mert nem ahijiult kia<lott, nyomtatott dolgo-

zaton. Minthogy azonhan Petényi — többek

között — Bonaparte Lucián, caninói herczeggel

is levelezésben állott, kivel 1847-ben a magyar

orvosok és természetvizsgálók gylésén találko-

zott volt, a berezegnek közlést tett e név alkotásá-

ról s a berezeg ezen az alapon be is vette a genus

nevet idézett munkájába. Ks innen van az, hogy

a British Museum katalógusa világosan meg-

jegyzi: »teste Boiuiparten stb. tehát Bonaparte

tanúsága szerint.

Megtörtént azonban, hogy a nyomtatások és

kiírások során az auctor nevébe sajtóhiba csú-

szott be, s Pktéwi helyett a brit katalógusban

phus — álfvifa — inib ^l'lll Remic. Sturnia —
Dftafieii — cin; foine tíharaftiüovuiu-; ift foliieiibe:

«Síié .si>ol li' ift çKiiuiItiçv il) VC Olli ,vi ill:

tcr[;nuvt — Occiput — ft cl) cu ^cu geöeni

fi lib Iniiçicv, aló ber îarf nò : fein S di un:

lu'l ift ft art uiiP lU'miillit : îicv Cd cri elinni

bel i l't ani (') vu u ì» e iv e ni e t ) e ii f li v j i eh a n -

nalicvnP fo dvcit, alo — ani Wvnnìic cic^

111 e Í i e 11 - P i e T i cf e P e Ö D b e v = n n b U n t e r;

fdinabclo ju) anime niu' no nunc ii. Ter
Cbcvfdinahcl ift, Iniuu' Pc in Àivftc gc:

ut e f Í e n, f il V 5 e v, a 1 o ìi e v î a v f n o. "

33cfonberê ift auclj ju iV'inevfcii, Pafì Pastor

roseus, L. noci) bis 3um (icutigcn ^aiu' alo (^iciiiiû

iiiib ©pccico a 1 1 e i 11 b a ft e b t.

Tic OiCiicrifcbc Tiòpofitioii ift, io mie fic im

Satifc bcv St'it iucd;íeíte, foígenbe :

Pastor, Temminck — lSl.5 — and) beute iiocb

giítig.

Psaroides, Yiellot — 1816;

Boscis, Brehm — 1828;

Thremmophilus, Macgillivilw — 1837.

Nomadites, Petényi, teste Bonaparte, Cat.

Method, des Ois. Europ. 1842.

"IiMe man fid) biivd) bie33cavbeitiiii!i ber 3(iifìcid):

ituiuu'u 'i^'ctéiiDi'ö übcvseikjcii faun, umv ev bcv-

jeniç;ic, Pev ben Üfainen Nomadites aiifftelltc iinP

jmav mit fohjeiibev (£'ti)tnolo(Vc:

vo[j.ói; = pascuum ;

vo[j.atoç = degens in pascuis (^^U'tciiyii;

vo|j.£uç = pastor
;

vïixoç = pascuum :

vo[j.aòixó; — ^uni il>eibcii, ,ìniii ò^ivtcnlcben i^'--

í/örig ; aber vo[j.a8sc ai\ä) 'Jiíanberbirt.

Tiefe sBeneiiitung fniit nirgcnbö ^iiv mabven

©cltintii, iDcil fic auf feiner hevauöciegebencit, ç[C-

bvnrftcn ílvbeit bcvnbtc. iiad)iiem abev "•^ietciuii

— niitcv anPcvcii— atid) mit 'i'ncian -yonapavtc,

beut .V)CV5oge non (íauino, mit bem cv im

3at)re 1^47 in bcv líevfammluiut Pcv nngavifcbcn

3'iräte tiiib '.)iatnrforfc[)cr äufnmmentvaf, in bvicfli

cl)cm inn'tcbv ftaiib, macbte er bem .'Qev3ogc eine

"ilJíittheiiung über bie iMlbune; bicfco "^ianieitô ; ber

,t)ev30çi nabni and) auf bicfeiii Wvunbc ben Wcituo:

Sinmcii NonKidit(!s in fein citicrteo iln-vf auf.

Tabev fomnit cö, baf5 ?ev .Slataloa, öeá «British

Museum» Pcutiicb bemcvft: «teste Bonaparte»

ti. f. m. Pahcv fvaft Pev .3i'"^U'uf chaf t "inma

parte'o.

(St) gcfcbal) jcboch, Pafi ficb im Tvncf nnP in Pev

Sdjreibnvt Àcl)(cv ciiifdjlicbeii iiiib baf; anftatt X'C-

teii ui fdioii im lnitifc{)eii ÄntaUige Peti'iiiz ftebt;



is már Peteniz áll : ;i kiírások és sajtóhibá.k so-

rán azután maga a gennsnév és az auctor neve

is tovább torzul, úgy, liogj' többek között Fritsch

müvében Natui-gesch. der Vögel Europas, 1870.

pag. 2'27. — már «Ncmoíides Vetaniz« és

Tremopliilus (sic) Fetaniz olvasható. Söt Dres-

ser nagy mvében is a synonymák között ott

áll Bonaparte auctoritására való hivatkozással :

«Nomadites Petanir». Már az a körülmény is,

hog3' «Xemotides» Petényi felfogása szerint

etymologiee helytelen és Petentz vagy Péten?';

nev ornithologiai auctor nem is létezik, tisz-

tára bebizonyithatja, hogy itt tulajdonképpen a

«Xomadites. Petényi'» forog fönn.'

A brit katalógus szerint még a következ ne-

vek fordulnak el :

l.Eoseor Carnation coloured Ouzel, Ed-

wards J 743.

Ì. Le Merle couleur de rose, Brisson 1775.

3. Turdus roseus, Linné 1 766.

4. Sturnus roseus, Scopoli 1769.

7i. Le Merle Couleur de rose de Bourgogne,

Daubenton?

6. Turdus seleueis, Forskal 177-5.

7. Sturnus asiaticus, Wirsing, teste Latham.

8. Le Koselin, Levaillant 1799.

9. Psarvides roseus. Vieillot 1816.

10. Merula rosea, Koch 18)6.

11. Pastor roseus, Temminck 18:20.

12. Acridotheres rosei;s, Eanzani, 1823.

13. Boscis rosea, Brehm 1828.

14. Gracula rosea, Cuvier 1829.

15. Pecuarius i'oseus, Temminck 183.5.

16. Thremmophihis roseus Macgillivray 1837.

17. Nomadites Peteniz (sie) 1842. Bonaparte.

18. Rose coloured Pastor, Yarell 1843.

19. Boscis roseus, Brehm 185-5.

Distribidio ornithogeographica.

«Közép- és Nyugot-Europában idközönként

(irregular) jelenik meg. Fészkel Közép-Ázsiában

és a Középtenger partján elterül keleti tarto-

mányokban. Egy fészkelési eset Olaszországból

ismeretes. Telel Keletindia félszigetén.» Brit.

Cat. 1890.

ill ícr íVoliU' ít'f ÍUu'nuiliiiu' ml^ fior Tnirffcl)(er

mirti önnn Ocr Weimer uni ílutovon-^liaiiie mid)

lueiter nod) euíftcllt, fo jiuar, baf5 iiiitev aiibercii in

^ritfdj'â SBcrfc «ííaturgeíd^idjte öev SSögeí (Suro:

paê, 1870. vng. 227» fdion «Nemotidis Petaniz

iiiib Tremophilus (sic) Petaniz« j" ''^'í^'" >í'- rs'H

Ovofíen ii>erfc ^reífer'á ftef)t fogar unter ben

©t)noiu)ineu mit 33crufuiig auf ^boiiaparte'â

2liitovität «Nomadites Petanir». 3d)on bor Uiii:

ftaiií, öafí «Nemotides» uad) ber 3(iiffn)íiiiig '^Vté;

iioi's etumologifd) iiiividjtig ift uii& cin oniit()olo=

ijifdicr 3lutor iiamciiô IVteniz. Petanir ober Pe-

taniz gar nid)t oriftírt, liciucift beutlid), òa^ có i'id)

l)icr eigentlid) um «Nomadites, Petènti» danbclt.'

,'L'aiit bem lu-itifdien Rataíoge fonimeli iii ber

Sitevatiiv iiod) folgeiibe ííamen uor:

1. Eose or Carnation coloured Ouzel,

Edwards, 1743.

2. Le Merle couleur de rose, Brisson, 1775.

3. Turdus roseus, Linné 1766.

4. Sturnus roseus, Scopoli 1769.

5. Le Merle couleur de rose de Bourgogne,

Daubenton ?

t). Turdus seleucis, Foeskal 1775.

7. Sturnus asiaticus Wirsing, teste Latham.

8. Le Pioselin, Levaillant 1799.

9. Psaroides roseus, Vicillot IBKi.

10. Merula rosea, Koch 1816.

11. Pastor roseus, Temminck 1820.

12. Acridotheres roseus, Iîauzani 1823.

13. Boscis rosea, Brehm 1828.

14. Gracula rosea, Clvii<;r 1829.

15. Pecuarius roseus, Temminck 1835.

16. Thremmoi^hilus roseus, Macgillr^ray

1837.

17. Nomadites Peteniz (sic) 1842. Bonaparte.

18. Eose coloured Pastor, Yarell 1843.

19. Boscis roseus, Beehm 1855.

CrnUI)oocogra^6ifdlc ^iftributiott.

«S» 9Jîittei= iiiib iBeft=(ïuropa erfdieint er jeitiueife

(irregiitär). (ír brütet in SuitteUSll'ien uiib in ben

öftlid)eu '^iroüiiiäeii au ben .Vlüfteii bee 3J{ittelläiibi=

fdjcii aJleereô. (Sin '^aü von einer "Brut ift auê 3ta=

lien befannt. (Sv überiuiiitert auf ber oftinbi)d)cit

^albinfel.» Brit. Cat. 1890.

' Giebel «Thesaurus Ornithologise» czimü nagy m-
vének II. kötetében 1875, pag. 722, helyesebben «Nomo-
(/íVi's, T'rten« alatt sorolja t'îil.

' ®te6el füfitt i^n tm II. SBanbe feiiieâ grofeeii Sffietteâ

«Thesaurus Ornithologie» 1S7.Ô. pag. 722 richtiger unter

ben 3îamen «Nomailites Peten» an.

21«
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Magyarországra Tonatkoz()lag adják Petényi

iratai.

lliu\ani lu'ti'cffoiiP lU'ln-n '].H'tciu)i'ci 3cl)viftoii

3liitíd)liif5.

Petényi teljesen, hogy úgy mondjam «lege ar-

tis» járt el, amidn dz ös!<zeli(i>iOiilílá modszert

az akkoriban lehetséges legszélesebb alapon

gyakorolta és megkülönböztetéseinél alapul

vette. Eljárásának igazán szabatos voltát semmi

sem emeli ki jobban, mint az. hogy oly exotiaís

madáralakokat is vont be összehasonlításainak

körébe, a melyek a Indomány mai állásában is

a PaMor rosciíssal egyazon rendftzerrsoporfha

lartoznai; c'.s lekiidethe femidnk.

A mint a feldolgozás rendén ki is tnik.

Petényi összehasonlításba vonta legels helyen

a Graculidá-kat; ezek közül különösen a: Pastor

griseus, ma Acridotheres ginginianus fajt; Pastor

Jalla, ma Stnrnopastor Jalla fajt és a Pastor

tricolor, ma Graculopiea melanoptera fajt, me-

lyek a brit katalógus szerint ma is a Sturninae

alcsaládjába tartoznak, exotivus alakok cs a

Pastor roseus jellemzése czéljából iwlyesen raii-

nak az összehasonlüásba bevonva.

De Petényi körültekintését és gondosságát

ezeken túl még az is jellemzi, hogy tekintetbe

vette tüzetesen még a Stnrnidákat. mint a me-

lyek a nemi elhelyezés tekintetében a régibb

auctoroknál nagy szerepet játszottak, a mint ezt

a Pastor roseusra alkalmazott Turdus. Sturnus.

Menda és Merle elnevezések világosan bel)iz()-

nyitják.

Ezek után semmi kétség, hogy Petényi J.

Salamon ornithologiai hagyatéka becses, annak

igazi földolgozása és kiadása pedig a magyar

tudományosság érdeke.

Legyen szabad, hogy e bevezet értekezést a

következ szavakkal fejezhessem be. Magálnvn

az a meg sem támadható tétel, hogy a természet

jelenségeinek fölismerése csupán csak induktiv

eljárás mellett, tehát tapasztalati alapon lehet-

séges, és hogy a tapasztalás sorozatai, lényeg

szerint históriai menetet alkotnak, a mely annál

értékesebb, minél teljesebi), tehát minél inkábl)

megszakítás nélkül való folyamat, mindez vilá-

gosan arra utasít minket, hogy mindazt, a mit

az eld megállapított — ha maga nem tehette :

az ntód juttassa érvényre : ebben rejlik a histo-

'líotciiui iyiu\ cviiialid) — unt mid) ío aii<i,^u=

bviicfeii — «lege artisn uor, alá cv Die ncrçitet;

cl) e li bo ìli et 1)0 bo auf bov bamalo iiiiii)lid))'t broi=

teflon Wvuiibliitio ainiu'iiboto uiib foinon niitoifd)ei=

biniiu'u ,ìu (^)vuiibo leçUc. ÎDie ^niïciiuui foiiioô t^üx-

i^cl)Oiiè boiDoifot ii)irf(id) uid)tö bcffor, als bnfî or

aud) foldjo orotiíd)c 'iHii^olforuicu iii bon .íirciö foi;

lier 'i<eniIoid)uiigen ^oti, iucid)e niid) nad) boni

Í) e 11 t i i] 11 Staube b e r 3B i f 1 e n f di a f t m i t

b m Pastor roseus in o i u u ii b b i e f e 1 b e

@ i) ft e m ; Öi r u p p e g e 1) ö r e u u u b i u 3.Í etra d) t

01 e ä Ü 0, u m o r b e u ui ü f fou.

iiJie ill bov (^ohje ber ä^oarbeitiiiu^ ovfid)tlid) ii"t,

joii "^ietéiuii in bon Soreidj feiner 'isorölcid)uiujen

an er ft or ©tolle bie Wraciilibon; unter bic:

feu befonberô ^tw Pastor griseus, Ijeute Acridothe-

res ginginianus : Pastor -Jalla, lioute Stnrnopa-

stor Jalla iinb bon Pastor tricolor, Graculopiea

melanoiîtera, meldio laut bom britifdjeii EalaloçU'

and) honte in bie Unter fa mill e Sturninae

cieí)öveu: fio fi lib orotifd)e Àovmen uiib

gaui V id) tig ,ìuin 3'i"-'rft' '^'''' *i lun-af teri=

fierung beo Pastor roseus mit in bio '-Hov:

g I e i d) u

n

g ei n b

e

5 g n.

rie Uinfid)t iinb ©orgfalt ^n'tenpi'è aber

d;arafterifiert überbies uod;, bafe er awú) bie Stur-

iiiden eiiigotioub in 'i^etradit ^og, ioe[d)e betreff ber

gcuovifd)on ì'ifpofition boi ben älteren ','lutoron

eine grofîe Miotic fpiellen, mie bioQ bio auf bon

Pastor roseus angoioenbeten 33eneunungen Turdus,

Stnrnus, Menila xmìi Merle beutlid) beiDoifoii.

^)\aÁ) biofen unterliegt 00 feinem 3>iH'ifel, bafs

boriivnití)ologifd)e9iad)lafi3-®al«i»pu "^U'téiuji'ê

nievíiHin, beffoii loaíiro 'Soarboitimg iinb ^lovauê;

gäbe aber baô ;^siitoreffe ber nugarifcben ÍÖifíen=

íd)ttft ift.

(Sé fei mil' geftattot, biofeeinleitouboJüibanbtung

mit folgeubeii '^«iovton bofdiliofiou 311 bUrfoit. iScr

uuantaftbave 3aluin unb für fid), bafî bio ©rfeiinti

uifî ber Síatuverfdjeinungen rein iinv Mud) inbiiotií

ueâ 'ÍHn'fat)reii, alfo auf pafitii'om Wniubo inöglid)

ift niib baf, bie :)ieií)eiifalge bor lSifal;niiigon bem

aBefen iiadi einen lìiftorifdjen ö'i-''i"tö"ii9 bitbet, ber

befto luortDoUev, jo uollftänbiger, mitl)in io mef;r er

ein ^liorlanf obuo Untorbred)iiiig ift, allbioó meift

flav barauf bin, bafì alloè, luaö ber 'iiorgänger ev--

forfdite ol)ue es 3uv ('ieltung bringen jii föniien :

b V "ül a d) folg e r 5 u r (•>) e 1 1 n n g i
u b v i n 9 e u

Ijat. ^lioviii ift bio öntnbbebingtiug beo Ijiftovifdjen



mi

riai folyamatuak tehát— helyes irány mellett—
a haladásnak alapföltétele.

Legyen az bár korok áramlata, nemzedékek

elfogaltsága, testületek korlátoltsága vagy érdek-

csoportok rosszhiszemsége, mely a históriai

menetet megszakítja, még pedig oly tények elfoj-

tásával, a melyek értékesek, a históriai menetet

fejlesztk: a megszakítás mindenkor azt jelenti,

hogy a következ nemzedékek sisyphusi munkát

kell, hogy kezdjenek. Hogy pedig ez a boldog-

talan mvelet nem áll sem a tudományos hala-

dás, sem egy adott nemzet közmveldésének

érdekél)en : azt bizonyítgatni fölösleges.

Ezeknek tisztatudataserkentettarra a harczra,

a melyet két évtizeden át Petényi J. Salamon

iratainak érdekében folytattam. És valóban éle-

tem örömét találom al)l)an, hogy az elhunj't

tudós fáradozásának gyümölcsét letehettem

annak a tudományos intézetnek az asztalára,

a melynek oly buzgó tagja volt s a melynek

iratait örökbe hagyta.

(Voi'toûiic\eô, íiaÍK'r - lu'i vicbtiiu'ui liuró — ^to

(''irunbbePiiu^uiui íoc Aortfcíiritteo enthalten.

2eí eo í},íeiá} Ströntiiiici &er '^ieriobeii, iforurteil

Der Weneratioiieii 3ie)d)vaiiftl)eitíer .í^rperfchafteii,

Uebedooeu öer BeitiU'iioijoii, mao Sen [;iítorifd)cn

(••iang nnterdridit nnb íumr Durdi li-rfticínnc-i foldjer

3'(intíad)en, uiek'he für ben l)iftoviíd)en C'iano, \v(xt=

noli fino: öie Unterlned)inui bebentet jebeciuial fo

niel, bafí bic foliU'i'ben (^lenevationcn eine Sifi);

pfniê:9(rbeit beginnen niüjíen. Ta\] aber biejes nn--

glüd'ielicje Söegiiuien lueber im òintereife beê unífen^

: fdiaftlidien (Vortídirittee, nod) in bent ber allgemei=

' nen Silbung irgeiib einer 5íatinn ftebe, bebnrf feines

"l^eiDeifeo.

Tnê flave Éinfet)en biefer T'inge mnntevte

mid) jn ben .Hainpfe anf, ben id) ^loei :,Vil)i"5eí)nte

t)inburd) im .^sntereiíe ber ©djriften :is. ©álamon

^^4etéui)i'ê ftìljrte. llnb id) ftnbe iinrflid) meine

Sebenêfrenbe baron, bnfî id) bie Àrud)te ber 330=

mübiinöen beê nerftorbenen ftelebrten nnf ben íTiíd)

berjenigen roitienfdjaftlidjen Slnftalt nieberlegen

tonnte, ber er ein fo etfrigeè Uïitglieb gemefen nnb

i

ber er feine 3d)riften binterlaffen bat.

lUebetjeltt uon ®r. gerb. Ärammer).

Pastor roseus Liun. Pásztormadár.

Petényi Salamon J. hagyatékából feldolgozta

CsöRGEY Titusz

a M. 0. K. r. gyakornoka.

Egy szines táblával.

Pastor roseus L. öcr líoscnstaar.

3(110 bem ^anbfcíitiftlic^en Íiadjtafee 3. ©álamon ^:peiem)i'a.

Gearbeitet con î^ituo (Sförgei;.

orb. ípracticanteii bet U. D. S.

aJiit einer colorirten îofel.

Farn.: STÜENIDAE.

Geu. : PASTOR, Temm. (Nomadites, Petényi).

Pastor* roseus IJnué.

Pásztormadár. M. O. K.

A'emi elnevezés.

Nomadites Petényi ; Menda, Briss., Koch,

Aldrov., Naum. ; Pastor, ïemminck (Manuel

d'Orn.) ; Gì-nciiìa, Cuv. (le Eègne Animai T. pre-

mier pag. 321); Boscis, Brehm (ebbl: ßoaxo =
pasco és ßooxoc = pastor) ; Thremmaphiliis,

Macgillivray (ebbl: d-{jé\i.\t.o. = marha és 'f,'.koz =
barát); Psaroides, Vieill. ; AcridoÜieres, YieWot.

]\Iagyarul : Csacska, Csacskamadár.

Fam.: STUENIDAE.

Gen. : PASTOR, TEMM. (Nomadites, Petényi).

Pastor * roseus, Linné.

üNofcnftanr.

©eíd)led)tC'iuuncn.

Nomadites, ^ e t é n i) i : Merula, 33 r i f f., k o d),

3tíbroii, 9íanmann, Pastor, 2^ em m. (Manuel

d'Orn.); Gracula, (Suü. (le Eègne Animal, T.

pag. 821); Boscis, 33 rei) m («on ßoaxü = jmsco

unb ßooxoc =pastor); Thremmaphilus, 3)î a e g i 1 1 1=

crai) (üon a-páfijia = ^lîinb unb 'fiXoç = greunb);

Psaroides, 3s i e i 1. ; Acridotheres,, 33 i e Í 1 o t.

^11 Ungarn : Csacska ; Csacska-madár.

* Petényi kéziratában nemi név gyanánt «Nomadi-

tes« áll. Lásd külünlien a bevezetést. H. O.

* 33ei íp e tenni fte[)t natiirlicí) aB ©enuênnmeii

«Nomadites».
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A'émetül: Staarnnìsel, Vielivogel. Atzd. Gril-

lenfresser, Voigt.

Lengyelül : Gmarek. Drozii.

Szlovén nyelven : Drozgéla, Droseg.

Tótul : Sh-olnik.

Hosszas megfigyelésekre támaszkodva adtam

e madárnak a ajS'omadites« nevet, származtatva
[

ebbl : vofiác = pascualis = in pascuis degens
:

cum reliquo armento = nyájakkal, vagy mint :

nyájak állandó hely nélkül kóborló és vo^.aò:v.óc

= nyájhoz, pásztorélethez tartozó, mint bar- 1

mok a legeln kóborló. Két f jellemvonását

adja e név, mert csakugyan a barmokkal él
,

együtt s mint azok, helyrl-helyre vonul. 1

Linné épp oly hibásan sorolta a pásztormada-

rat a Turdus-félékhez (Gmel. : Linu. System.

I. 2. pag. 819), mint Scopoli a Sturnushoz, me- ;

lyek egyikéhez sem tartozik teljesen. Ez okból

állította fel utóbb Koch (Baier. Zoolog. I. pag.

242) Aldrovandi nyomán a «Merula» nevet, de

mely a Turdussal azonos, tehát nem találó.

Temminck látszólag helyesebben nevezte «Pa-

stor» -nak, s ez csak annyiban nem talál, hogy a

pásztor hivatalból rzi a nyájat, a madarat pe-

dig saját haszna, a megkönnyített táplálkozási

mód húzza a csordához.

Cuvier egyrészt a «Gracula» -félékhez sorozza,

míg másrészt tudtán kivül ettl a legközelebbi

rokon nemtl újra elválasztja, midn a Gracu-

láhüz azt a jegyet fzi, hogy «a szem környe-

zete csupasz», mi pedig az említettre nézve ép-

pen nem áll. Valamennyi Pastor-félének, miket a

bécsi császári gyjteményben s a Feldegg-gyüj-

teményben (Karlsbad) megvizsgáltam, csupasz

brrel van a szeme körítve (így a Pastor griseus,i

tricolor, Jalla), míg az igazi Nomadites-félék

szemkörnyéke tollas, mint a Pastor pagoda-

rumé^ Bengaliában.

Viellot ((Acridotheres»-8ze (ebbl: àY.[Aç =
sáska és valószínleg ebbl: dïipEo[j.at = zni)

csak félig talál, Brehm «Boscisn-sza pedig csak

ugyanaz, mi a Pastor.

' Pastor griseus a British Museum 189(j-iki kataló-

gusában az Acridotheres giuginianus néven található

(pag. 85), a Pastor Jalla ugyanott = Sturuojiastor Jalla

(pag. 57), a Pastor tricolor — Graculopica melanoptera

(pag. 78).

" Pastor pagoflarum = Poliopsar malabaricus (pag.

481.

Seutf á) : © t n a V a m foi: ~íi i c f) v o i\ c I ; í( (5 c í :

©riílcnfrcffcr; Ííoic\t.

^^iolnifd) : Gmarek ; Drozd.

SÍrainifá) : Drozgéla ; Droseg.

^iírd) fftiuiore ^i^eoluulitiiiu^cii gcfiilirt, (\ah ié

tiiefeurHogel Pen3iaiiicu «Xomadites». Uni jiimv:

vo(j,á<; = pascualis = in pasciiis degens cum re-

liquo armento ^ mit i'ieíiliceríien oíer luíe 'iUeí)--

t)eerbeii o()uc feftcii Si(5 iuiil)cvid)UH~itciiö ; voiiaStxóc

--= 311111 ílticliniciDeii otícv .'oivteiilclu'ii i^'Obrioi; wie

iüel) ouf ber iBeitic Ijevuniftvcifeiib. ®loid)bcbou

toiib mit vo'j.aoícrj:. Seine délben ."òauptcbaraFtere

brürft bieíer3íiime auc., bn er çiviHîtentlieilo mit unb

um ï>ai) lueibenbe "l^ielj lebt unb doii Ort ,iii Drt,

»on i'aiib Sil i'aiib lievnm.^ielit.

Sinne redjiicte biefeu ^ußel mit bemfelben Llii;

redite ju IMrdus (Gmel. Lin. System L2. i^ag. 81'.)),

mit roeíáiem ibii ©eopoli (Ann. I. p. l:'.s^ ,511

Sturiius ,iä[)(te, jH iiuidien beiben ev biirdinnê nid)t

ganj geljört. 3liiô biefem ©ninbe ftelite fpäter .slodi

(Soter. 300Í013. I. p. 242) und) 3tlbvüunnbi ben

9íamcn «Merula» auf, ber aber mit «Turdus»

gieidjbebeiitenb, ba()er unpraftifdi ift. 2:emmincf

i)at iljii mit luelir, menu aná) nur fdjeinbarem

i)ied)te Pastor genannt, roae er barum nid^t ift, ineil

ein .<òirte auè ''^^flidit fid) bei ber .s^'erbe auffiält,

luäljreiib biefeii "Inigei ber (iigennutì, bor erleiditote

Sufeftonfaiig an òa^ ^ì}ìel) fid) anfd)lie^en läfet.

(inni e r jäblt iljii einorfeitô 311 « Gracula» , trennt

il)ii aber anborfeitö uubeimif;t uoii biefem, iljm

äl)n[id)ftoii ©ofdjlodite burd) bio (iiiaraf'torifiernng

ber Gracula: «um ìfaè 3(uge eine itad'tc ©teHo»,

roaS unfer !i<ogeI gar nidit (jat. S^vax fiiib bie 3(u=

gen bor fämmtlidieii Pastor, bie id) in bor Faifer:

lidjen iiiogolfammlung ju SBien, foiuie in ber ^elb:

egg"fd)oii 511 Karlobab untortndite, mit narfter

.i^aut umgeben ifo bei Pastor griseus ^ tricolor.

Jallaì, bod) bei ben ed)ten Nomadites=2írten ift bie

3(tigenumgebnng ftetô befiebort, luie 5. '1>. bei

Pastor pagodarum.^

aSieliot'è «Acridotheres» = .öeuid)re(fonjäger

(üon àxpiç — ^eu^a)xeäe tiiib t)ielleid)t í>-í]pío|jLat

= jagoiiì besoidjnet nur tbedmeife bio l'ebenêart

biefeo trogolo, unb 33vobiii"è iV'iieiuiung «iJoscis»

bebeutot baèfelbe mie Pastor.

' Pastor griseus fiiibet fid) im Siataloge bea «British

Museum 18!)0» unter öeiuíínmen Acridotheres ginginianus

(pag. 85), Pastor .hilla bnfelbft = Sturnopastor Jalla

{pag. 57), Pastor tricolor --: Graculopica melanoptera

(pag. 7S).

" Pastor pagodarnm = Poliopsar uialaliaricus

(pag. 48).
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,Yenii jegyeh.

Csr: jó ers, hosszú és hegyes, orma tom-

pítva éles ; oldalt összenyomott, élein bevonva ;

a magas, gyengén elkerekitett, a homlokba he-

gyes szögben nyúló fels káva tövétl kezdve

gyengén hajlott, élezett csúcsa eltt kissé ki-

vágva: a szájzug hullámszeren elre s hátra

hajló — mitl az alsó káva tövén nagyon ma-

gasnak, a fels ellenben oly mértékben kivágott-

nak látszik — mélyen behasított s csak felülrl

szegve srn álló, egyenlen rövid sörtékkel.

Az orrnyilasok a mélyen beuyiiló homlok

tövén kissé oldalt feküsznek s annak rövid, fosz-

lott tollaitól fedvék, tojásdadok, egészben nyíl-

tak s átlátszók, csak felülrl szegve duzzadt,

fülkagylószeren kivágott börhékávul[tehíú nem,

mint Naumann mondja, duzzadt brfedvel, sem,

mint Brehm állítja, tollas brrel egészen vagy

részben fedve!); belül kanálszer likacsos le-

mezzel ellátva.

A «í/t'?í'23orczogósan hártyás, gyengén lehajló,

felül laposan csatornás, alól elkerekített, jól

kiölthet, hegyén ersen bevágva, oldalt rojto-

zott; a garat széle s a szájpad hasítéka ersen

fogazott, az utóbbi ell három púpmirigygyei

ellátva.

A szem középnagy, a fej közepe táján.

A fül nagy, lapos nyílású, ritkásan fedve

rövid tollakkal.

A fej hosszúkás, elre keskenyed, hegyes

alkatú.

Nyak középhosszú, oldalt kevéssé laposra nyo-

mott.

A begy kissé lecsüng, mit a dús, foszlott tol-

lazat hoz létre.

A lábak a seregélyéhez hasonlóan jó hosszúak,

ers szerkezettel ; a lábszár aráuylagosan hosszú,

a csüd rövidebb, oldalt ersen összenyomott,

hátul éles, egészben nagy szaruvértekkel födve ;

a küls lábujj a középsvel — utóbbi karmával

együtt oly hosszú, mint a csüd — hártyával

egybekötve, alig hosszabb a belsnél, míg a hátsó

a legrövidebb, de legersebb is. A bels s hátsó

ujjnak közös a bütyke.

Igazi, futásra termett seregélylábak.

A karom ers, hajlott, élezett, hegyes ; a hátsó

ujjé a legnagyobb, ívben oly hosszú, mint

az ujj.

C<(e|'tl)lc(f)tê>fciiiijei(f)cii.

£cf)nalie(: jicmlid) ftarf, laiu} uiiö ípili, am

íKücfen ítuiiipfineííerfönnii} ; an Sen Seiten ,íu:

Íaninienc3eörüd:t, Sd^neíben eingeüOc^eii ; Per ()ol;e,

id)umdi adçierunbete, in einem fpitum iiUnfel in öie

ctirne í)inanfie()entie Oberfiefer uon feiner ilUivjet

an fanft geboijen, oor ber fdìarfen Spi^e fdjiuad)

aneijeíd)nitten : bíe SOíunbunnfeí beinal;e in einer

SBellenlinie nadi porne unb nadi íiinten iiebogen—
uiobnvd) ber Unteifieferanf feinem örunbe fe[)r er^

[jö[)t, ber Dbevfiefer aber ane9efá)nitten mirb —
uH'it gefpalten nnD bíofe dou oben mit bic^tftel^euben,

gleid; furzen ÎBovftd)en begrenjt.

Sic 3ittfenlöd}er an ber tief lierabreid^euben

©tirnmnräei etumê feitlid) liegenb unb uon bem

fnrjen, Î^aariijen 6ieftebcr berfelben oben eingefaßt ;

oual, ganj offen nnb bnrd)fid)tig — bloô uon oben

biird; eine gebnnfene, etiuaê otjrförmig auê=

gef djnittene .'ô a u t f d) m i e l e übergvenjt laífo lueber,

mie 9íaumann fagt, burd) einen anfgeblafcnen

fitautbecfel, nod), mie eê 33 r e 1; m befdjreibt, burd) eine

mit Gebern befedte §ant íjaíb ober jnin 3:()etí ie--

becftli; iinunlid) mit einem Iöffeíf5nnigen8d)nmmm=

blättdien oevfeljen.

3nnge, fnorpeíljanttg, feid^t t)erabgebogen, oben

fíad)rinnenförmig, unten abgerunbet, jiemlid) oor=

fdjneUbar, oorne bebeutenb eingefcf)nitten, beiber:

feite faférig; bie ©d^lunbbegrenjung, alá au(^

ber Dbergaumeneinf d)nitt ftarf gejdljnelt,

Setjterer üorne mit brei ^öcferbrüedien oerfeíjen.

3tuge mitteIgrof5, in ber Eopf mitte liegenb.

Sie Dl;ren mit großen, flad)en Öffnungen,

fd)ütter, b[of3 mit fnrjen ^vebern nberbecft.

Sïopf tänglid), nad) Dorne fid) fpi^ r)erfd)mä=

levnb.

^alö mittellang, feitlid) etmac ftadigebrttdt.

Ser Ero pf etmaê l)erab()ängenb, l)ert)orgebrad)t

burd) hau reid)e, etmaó äerfdiliffene ©efieber.

Sie ^üfee mie bei ©taaren äiemtic| taug, ftarE

gebant; ©d)ienbein iievl)ättni6mäf;ig lang ; berl-anf

ctiuaô fürjer, feitlid) ftarf änfammengeprefst, Ijinten

fd)arffantig ; im ©anjen fdjütter, aber ftarf geta=

felt ; Síneenje^e mit ber 5Diittleren — meid)' lettere

fammi j^ralíe mit bem l'aufegleid) lang — bnrd) ein

,*oäutd)en uerbunben, fanm länger ale bie :òiinere,

mä^renb bie Ê'uterjelje bie fürjefte, aber ano) bie

ftiirffte ift. Sie iiuiere nnb ()intere 3ef)e ftef)«» "»f

einem gemeinfd)aftlid)en 23allen.

ed)te, jum Saufen eingerid)tete, ftaarartige pfee.

Sie Erallen ftarf, gefrümmt, id)arffd)neibig,

fpilug; bie ber .sMnterjeí)e am grbfîten, im33ogeu fo

lang, mie bie S^í)i felbft.
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Száfiiij a farok közepéig érö, keskenyen he-

gyesed; áll 19 ruganyos eveztollból, melyek

elseje alig V7-ét teszi a másodiknak, mely va-

lamivel hosszabb a harmadiknál, e kett alkotva

a toll hegyét : az egymással egyenl I (i-ik és

17-ik evez az összecsukott szárnyon középen

áll a 9-ik és 10-ik evez hossza között. A farok

12 tollas, középhosszú, kevéssé ívesen kivágott,

a farkalja tollazatából */.s-ad i'észben fedve.

A lolluzat kissé durva szálas, de tömött, szé-

pen elsimuló, selymes tapintattal.

A lörzs zömök, elkerekitett kúpalakú.

A tápláló csatorna tágas ; a gyomor ers
izomfalú, vastagon mirigyes brrel bélelt: a

végbélböl "2 kicsiny, megnyúlva tojásdad vakbél

nyílik ; a máj igen nagy, úgy az agyvel is.

Keyserling és Blasius e madárnemet az Ének-

lk (Oscines) rendjébe, annak 13-ik családjába s

a Seregélyek (Sturnus) nemébe állítják, így

adva a jellemzést: «Sercgéljiek: a 2. és 3. evez
alkotja a szárny hegyét s jóval hosszabb a töb-

binél ; a i2. evez leghosszabb (gyakran a 3-kal

egyenl Pet.); az orrnyilas tojásdad, fels s alsó

széle a tollas saroktól kerítve ; a csr geriueze

az orrnyilasok fölött nincs benyomva s mélyen

benyúlik a homlokba ; csd ell táblás . . . stb.

«Merula-félek rendje: a csr tollas sarka az

egész orrnyilas fölött elnyúló ; a csr oldalt össze-

nyomott, a fels káva magasabb, mint széles
;

a farkalja tollazata a fark ^/s részét fedi ; a fej

megnyúlt tollakból alakult tollforgóval. Pásztor-

madár.

Kiadott munkájukban a Sturnus és Troglodí-

tes neme közt található.

Sie S'íi'UH'l eneicí^eii öic ^Schioaiiiiuitte, fiuí

ídimaí uiib fpilú(^ : bc)te()oii aiiê 1 9 c(a|"ti)d)on

3d)uMlnlU"e^erlI, Pevcii (írfte fainii V't ber ä'iHnteii,

uieíd)c etiiiaô läiiiUH" alo Me dritte \\nì> mit biefer

Me ^-lüijelHntu' bilbet; bie H)=te unb 17-te ©djiuiii:

flen fiiib lìleidjhiiui uiiP erveidien ani i^efdiloiienen

À'fiigel bie '§ì\ttt jiuiidìen Per 9 ten unb lOteu.

©d) roana IS^fcbvicj, ndttellang, i^an^ fd^roac^

ausiievänbet, non Unten sn '^/a debecft.

^aò Wefiebev etiims berb, aberbidjtunP fdjon

aniiegenb, non einem feibenartigen @efül)l.

iî)ev 9ìiint).if gebrnngen, fibgernnbet fouifd).

®ie @v elf eri) re roeit: ber ilfaiien febr mito:

eníöé, innerlid) mit bicfer 5d)iuieil)aut gefüttert.

33om ÍJiaftbarm beginnen ^^luei (änglid)ouaIe, fíeine

Sölinbbíívme; bie Sebev mie and) bas Webirn febr

groíí.

K e i) í e r I i n g unD 33 1 a í i u o ftellen biefe ©attung

in bie Drbnnng ber ©anger (.Oscines), in béren

13 te (^amilie nnb in bao (Üefdjíedjt ber ©taure

(Sturnus), bereu ßljaroftere fie folgenbermafîen 011=

geben: ubie á. nnb 3. ©d;roinge bitben bie (^lûget:

fpibe nnb finb bebentenb größer als bie (^olgcnben;

bie -2. am längften lid; fanb fie oft mit ber 3:ten

gíeídiíang!); haè Sîafenloc^ ooal, beffen oberer nnb

unterer 9îanb l'oii ber ©dìiieppe umgeben, an ber

ftdj über bem Jìafenlod) eine uorgeftrecfte ©pitje,

unter bcnifelben eine tìrfe bilbet; bie '^•itite über

ben ííafenlödierii nid)t eingebrücft, tief in bie fiadje

Stirn eiiifpriiigenb». — «SMe Sänfe norn getn^

feit» K.

(Sbaraftere oer Merula : <(3)te ©d)neppe am

©djunbei ragt über daô ganje 'Jkfentod) tjin; ber

Sd)nabel feitlid; jufammengebrüdt, ber Cberfiefer

i)'òl)ex ale breit ; bie unteren ©tíjmaujbedfeberii be--

beden Vs beê ©d^roaujee ; Kopf mit einer ^aube

oeriäugerter Gebern. — «^irtennogel« :e.

Sie ftellen ben ipogei nad) ben Pyrrhocorax unb

Fregilus, äroiid)eu Sturnus unb Troglodytes.
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A Pásztormadár összehasonlítása a Gracula-félékkel (Graculidae), Seregélyekkel (Sturnidae), Rigó-

félékkel (Turdidae) és a Sárgarigóval (Oriolus galbula.)

Graculidíe :

Seregélyek :

Sturniilrt- :

Kigófélék :

TurdiclíP :

Sárgarigó :

Orioliis galbula :

Csr: mint egész alkata

úgy fsöre is leghasonlóbb

a Pásztormadáréhoz, de

ezé mégis nyúltabb, he-

gyesebb, erösebbeu haj-

lott s egészben aránylag

gyengédebb szerkezet.

Orrlyukak : tökélete-

sen jBegegyezk a Pász-

tormadáréval.

Felülrl s alulról la-

pozva nyomott, mint egy

csipó'fogó s csak elül vau

gyengén lehajtva, tövén

egyenes ; hegyén tompí-

tott s lapos, í'ogkimetszés

nélkül ; mindkét káva

gyengén ives, elkerekített

de igen éles hegygyei ; a

szájzug felül s alul ers

sörtékkel körítve.

Hátrább állók, kere-

kebb tojásdadok és jó ke-

mény, íves brrel félig

födöttek.

Láh: mindkettnél teljesen megegyez a Pásztor-

madáréval, de a Graculáé aránylagosan mégis

ersebb.

Szárny : rövidebb, a

húsz evez-toll közül a

harmadik jóval hosszabb

a másodiknál.

Farok: végén jobban

elkerekített vagy épen le-

gyez alakuan lépcszetes.

ToUazat: nagyon ha-

sonló a Pásztormadáré-

hoz : olyan a tömöttsége,

oly módon nyúltak meg

a nyak s fejtet tollai.

Csak tizennyolcz evez-

bl áll, köztük az els alig

rövidebb a másodiknál,

mely a szárny csúcsát

alkotja.

Rövidebb, szélesebb,

jobban elkerekítve ; jóval

rövidebb fai'kalja s hosz-

szabb farkfed toUnkkal.

Durvább, de egészben

szintén nagyon hasonló

az említettéhez.

Törzs: laposabb, egyen-

letes szélesség.

Sokkal egyenesebb,elül

tompább, tövén aránylag

keskenyebb ; kevésbbé és

tompább szögben nyúlik

a homlokba ; a hegy felé

eresebben bevont élekkel,

mely kevésbbé laposra

nyomott.

Csupasz, lágy brbéka

által ívessé téve ; ritkás

sörtetollaktól környezett

s részben azoktól fedve.

Láb s lábujjak sokkal

gyengébbek s karcsúbbak,

inkább csak ugrálásra

s ülésre valók, mint sebes

futásra.

Nem oly hegyes, az els

evez többnyire Vs, néha

Vi vagy ',7 részt akkora

mint a második.

Rendesen hosszabb,

ívesen kivágva, majdnem

egyenl hosszú farkalja s

farkfed tollakkal.

Hasonló tömöttségü s

tapintatú.

Jóval zömökebb.

Itt is hajlott, de tövén

sokkal szélesebb s maga-

sabb, hegyén tompább,

orma nagyon tompa szög-

ben lép a homlokba ; száj-

zug alig hajlik befelé s jó

hosszú de ritkás sörték-

kel van körülvéve.

Visszásán tojásdadok,

egészen nyitva ; nagy nyi-

lassal, melyet csak kívül-

rl szegnek vagy födnek

gyér sörték.

Sokkal gyengébb s rö-

videbb, az ujjak s a kar-

mok is rövidebbek, az

utóbbiakkevésbbé görbül-

tek ; egészben véve se ug-

rálásra,sem futásra,csakis

ülésre való láb.

Az els evez fele a

másodiknak s ez is sokkal

rövidebb a harmadiknál.

Rövidebb, egyenesen

elmetszve.

Lágyabb, mint a Pász-

tormadáré.

Sokkal zömökebb,

mondhatni otrombább.

Aciuila. 111. 22
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;£er Dîofcuftnnv mit Öcii Winciilii=ü(vtcu (Qraculidœ), mit «tnni-cii (Sturnidae), ^voffclii (Turdidae)

uni mit öciii '^íii'OÍ (Oriolus galbula) t)cvnli(i)Cii.

Graenlida-
©taare : Stoffeln :

Tuidicla' :

í(}iroI:

Oiidhis gallinla :

3d) Italici : mie íie ganse

tìcftnli, ift and) îicr èdiiui;

bel bem beo í)(ofeiiíUuiveo

am äf)niidjfteu, bod) bet bie^

fem mct)r iieftrerft, fpil}iû(er,

meíjr gebogen, überljaupt

üon einer feineren iiitbung.

iion oben nnö unten mie

eine "^-^injette brcitgebrürft,

nur gans uorne leidjt l)erab=

gebrürft, leinten gerabe,oorne

abgeftumpft unb breit, ol)ne

allen ipitjeneinjd)nitt; beibe

^îinnlaben fiad; geroLÍlbt,mit

nbgerunPcten,aberfel)rid)ar^

feu Spinen. 3)ie 93hmb=

miufel üon oben unö unten

«on ftarfcn Surften bcgvenjt.

Ä>iet geraber, uorne meljv ülud) meniger, fauni et=

abgeftumpft, am ©runbc mas gebogen, oorsüglid) am

i)erl)altnifìmaf!ig fd^ntäler, Ükunbe uiel breiter, l)öl)er,

meniger unP ftumpfer in iie ftumpfcr ; oben in einem

Stime l)inaufgel)enP, bie iel)r ftumpfen ^h^intel in bie

'£d)neiben uorne mcl)r ein- Stime trctenb. Tic I1iunb=

gcjogen, ©pi^e mef)r iufam= mintel fauni etuui'? einmärto

nicngebvüdt. ! gebogen unb mit .^iemlid;

1

langen aber fdjütteren .'paar-

borften überberft.

'Jiafcnlöd)ci- : gau^ mie

bei bem Siofenftaar.

Sie fteljen met)r in Per inni oben iur .yiilfte ìkrtei)rt eifoiiuig, gan,^

Stime äurücf, finb abgerun^ burdj eine narfte, meid)e frei, bie grofjen Cffnungen

beter ooai unb burd; eine
j

.sjautidnoiele mcljr-ioenigcr blof? auf ber ^Jlufjenfeite

Siemlid) [)arte,genmlbte ,V)aut
:
übermölbt unb mit id)ütteren burdj fd)üttere Ì'iaarborftdjcn

l)alb iierfdjloffen. iViritl)aaren Oegreuit ober begrenjt ober überbedt.

bebecft.

JÇ-iifjc : beiber xHrlen nut benen bccoKofeiiftaareo üon (>-ü);e unb ocbeu oiol l^iel für;,er unb fd^madjer,

ganj gteid)er Struttur, nur finb bei ©raeula uerbaltnip: fc^mädjerunbfdjIaMter.mcbr aud) bie :-5el)en unb .Sirallen

mä^ig nod; ftiirt'er. nur jum .s^üpfen als s""i türser, bie iicl^teren meniger

fdjnellen 'L'aufen geeignet, gefrümmt; im ©an^en meber

äum >>üpfen,nod) ,^um iiaufen

fonbern blof; jum ^eftí;alten

geeignet.

;Çl«flcl: für.^cr, .^íiiblt ilìtftebt nur ano ad)tíel)n íVH'niger fpilîig, bie erfte 2>ieerfte3d;minge Vsber

i20Sd)nnngen, barunter bie Sd)mungfebern, mouon bie
;

turje Sdiuúnge meift ' a, fel; ,^meiten nnb biefe aud) beben

britté bcbeutenb langer als erfte taunt etmas turner, alò ten V4, l)d)ft feiten ',7 ber tenb tür.^er als bie brittc.

bie ämeite. ' bie langfte ^meite ift. ,^meiten.

3d)tU(tH,; : am (Sn»e Mürber, breiter, mel)r ab; ' (^k'möi)nlid) länger, meift
.sUir^er, nome une gerabc

mel)r abgerunbet ober gar

fäd^erförmig abgeftuft.

Wcficöcv : ebenjo n>eid),

niie bei bem ïïlofenftaare,

and) bie Sd)citel= unb .Cials;

febcrn in gleid;er 3Beife

uerliingert.

gerunbet, mit uiel fürseren auögefd)nitten, mit beiiuil)
,,tH^cfciinitten.

Unter unb längeren Cber=
\

gleid)langen Dber; unb

fd;manäbed'en. ! Unterfd)manäbecien.

Serber, abgerunbeter. 2lieid)er alo bei bem

9lofenftaare.

Oiiim^f : nu'hr gePrun

geii,flad)er, mebr gleidibreit.

^iiebeutenb gebrungener. -i^j^,; ,|,^,i„. ^^ePrungen,

nuin tonnte fagen : plumper.
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. Iltaláiuis jellemzés.

A pásztormadár- félék l)ái- régebben majd a

rigók, majd a seregélyek, majd a Gracula ne-

mébe soroztattak, lígy küls, mint bels szer-

vezetükkel, valamint életmódjukkal egy külön-

áll() nemet alkotnak. Az utóbliiban a seregélyek-

hez húznak, a mennyiben ezekéhez hasonló

társas életet élnek, költés idején kívül nagy se-

regekben látogatják a legelket, de kivált a

marhától népes pusztákat, még a seregélyeknél

is inkább ragaszkodva a nyájhoz s a baromtól

felriasztott mindennem bogársággal, nevezete-

sen tücskökkel és sáskafélékkel táíjlálkoznak.

Nagyon falánk állatok, az említett bogárfajokat

oly mértékben pusztítják, hogy egész tápláló

csatornájuk szószeriut tömve van feldaraliolt,

st egész bogarakkal, melyeket alig félig

emésztve adnak ki magukból csak úgy, mint a

csontmadár (Ampelis) a bogyókat.

Délkeleti hazájukból évenkint kivándorolva,

május és június havában kisebb-nagyolib, oly-

kor megszámlálhatlan csapatokban keresik fel

tájainkat, tehát az idben, midn legkedvesebb

táplálékuk itt is bvében van s ha — mi ritka

eset — nálunk fészkelnek is, megvárva fiaik fej-

ldését, augusztus s szeptember haváig kóbo-

rolnak vidékünkön. Hazánkban rzse- és tégla-

rakások üregeibe építik 7

—

s, ritkán több tojást

tartó fészküket s fiaikkal egy idben s egyszerre

költöznek.

Nem vetik meg az apróbb fajta gyümölcsöt s

bogyót sem s a cseresznyén, meggyen falánksá-

gukkal s a gyümölcs leverésével nem éppen

csekély, •— bár a tömérdek kártékony bogár

elpusztítása által hajtott haszonnal össze nem
mérhet kárt okoznak.

Tollazatúk nem és kor szerint eltér. Szelíd,

bizalmas állatok; mindenütt gyaki'an hallatott

énekük igénytelen, rekedt, itt-ott flótázó han-

gokkal elegy csicserg csevegés.

Faji nevek.

Nomadites roseu.^. Petényi ; Merüld rosea,

Aldrovandi, Briss., Koch, Naum. ; Pastor roseus,

Temm., Brehm, Mey. et Wolf; G-raculn rosea,

Cuvier ; Boscis rosea. Brehm.

Rózsaszín seregély ; Vándor serege ; Tarka

seregély. Apró piros szarka, Jöllmentmaddr ;

Rózsarigó (Erdélyben).

Németül : Rosenfarbige Staarantsel. Naum.
;

(^cfrt)Ii:riiti?i'inciitlMÍiiilirtitcitrii.

S)ie -iibi^el bieicr fôattiiiu'\ liií&en, útmiohí fie

norinalô balt ju íieiiTroiíeíii, [uilö ,;5u Peu Staarcii

ober jur Gracula gcredmct uniiDen, foiuol)! ikrein

äiifeeven unP inneren 'Baue, nlo audi iljren (5if(en=

tlniinlidifeiteu nad) ein tiefonîieres ('"ieidiledjt. ^"sn

íen l'elUercn nbiieln fie meift íicn Staaren. öeiell=

)d)aftlid) mie jeiu', (lalten fie fid) anfser Devi^mt^eit

in cirof3eu Sd)aaven anf ben cU'^ifiötMi "iplä^en, nor:

jüglid) ben uon lueiDcnbem 58ieí) aller 3(rt beiuobn:

ten Steppen auf, fohjen beniîBiel; nod) bai'tnäcfigcr

ale jene, loobei fie bie nom iíieíj anfgejaçiiten ^n^

feften, oorjüiUid) bie ©viiïen nnb ôenfdjreden

abfangen, uiib junir in einer "JJfeiuje, bofe i^re ganje

5îa[)rnng5ro()re ftet'S mit .u'vftürfelten ober ganzen

^nfeften noílgepropft ift, fo baf; fie Piefelben faiim

i^alboerbant unebcr oon fi^ geben — ät)n(ic^er î^-aU

bei ben 3eibenfd)niän3en.

3(115 ihrer füböftlid)ercn.'oeintat aUjäbrlidje íHeifen

nnternebmeub, befnd)en fie jur 3t'it, loo bei une Pie

it)nen beliebteftenSiifeften am ^äufigften finb, alfo in

Pen93îonaten9Jîai nnP ,'\nin,infleineven:gröf5even, oft

un5ät)Ibaren'3d)aaren nnfere ©egenPen nnP bleiben,

falle fie í)ier aud) niften, luaö jebocb íeí)r feiten, biö

ifjre SBrut jnr îvortreife fäljig ift, biê Síngnft unb

September nmberftreifenb Pa. Sie nifteten in nn=

ferem Îniterlanbe in iMirtelboljiianfon, in Siegel^

baufenlijdjern, legten 7^8, feiten mebr ßiev nnP

gogen bann mit ibrer i^'nt anf eiiunai fort.

Sie uerfd)mäben audjbie fleinerenCbftarteunnP

^Beeren nid)t nnP oerurfadjen anf .Slirfd;= nnP

2Betd)felbänmen Pnrd) iijve ßJefriiffigfeit, ale and)

burd) ijerabfdjlagen Pes Cbfteo einen ind)t geringen

SdjaPen, luaê aber mit bem Sïntîen, Pen fie Purd)

ííertiígen oieler iii)äPlid;er ^jnfeften bringen, nid)t

oerglid)en merPen Pavf.

,^l)r @efieber ift nad) Weid)led)t nnP illtev

uerfd^iebeu. ^armlofe, .^utranlii^e Sl^ljierdjen ; ibv

überall bäufig gebövter ©efang ift ein anfprud)lofeè,

ijeifereè, \)k unb Pa mit flötenPen2:önen oermifd)te5

©efcbttiä^.

3(rtiinmcii.

Nomadites roseus, 'ípeténiji; Merula rosea,

3Í ( P r V; 33 r t f f., îiï o d), 3i a u m. : Pastor roseus,

X e m m., 33 r e í) m, M e p. & 3i.> o 1 f ; Gracula rosea,

Êuo. : Boscis rosea, 33 rei) m.

^n Ungarn ; Eózsaszinü seregély : Vándor

serege ; Tarka seregély ; Apró piros szarka :

Jöttmentmadár ; Rózsarigó (in Siebenbürgen).

3<
f
e n f a r b i g e S t a a r a m f

e l, íi a n m. ; í)í 0=
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Hoseiifarbiçjcr Viehvogel, Bvehm, Mey. et Wolf;

Triftliug, Pet. ; Neiimodi Vögel (Pest körül

1837-ben).

Lengyelül : &tnarek rózowy ; Drozd rózowtj

(lásd: Ziiwadzki: «Galiziscb-bulvoviuische Fauna

der Wirbelthiere«. Stuttgart, 1840. pag. 54).

Szlovén nyelven : Drozgéla rndézh kastá
;

Drosegroshasti {lásd: Freyer: «Fauna der krai-

nisclien Wirbelthierc » . Laibach, 1742. VI. pag.

13).

Faji jegyeh.

A törzs felül s alól élénk vagij fakóbb rózsa-

piros ; a fej s megnyúlt tollakból alakull hátra-

csüng tollforgója, valamiül a nyak, szárny,

farok és lábszár, úgy a törzs oldalai feketék.

Fiatalok s lujók lollforgója rövidebb, fekete

s rózsás színezetük fakóbb.

Brebm téved faji jellemzésében, midn azt

mondja: «a szárnyak s farok színe barna— vagy

mint «Handbucbti-jában írja — barna vagy

fekete». Ez csak a fiatalokéra áll, míg öregeké

legalább is bálvány, de inkább sötétfekete.

Keyserling és Blasius így jellemzi e fajt : «csr

és lábak színe búspiros ; a tollazat (talán a törzs

tollazata ? !) rózsapiros ; a fej, nyak, szárnyak

és farok feketék, fiatalokon barnaszürkék, ez

utóbbiaknak tollforgójuk nincs«.

fen farbiger 33 i e í) i'o lU' (. 93 re dm, 3)íei). il-

aSolf; STriftíiiuj, X^it: Oíeiiniobi ÎUiçuM

(um ^^eftl.

'•^soinifd; : Gmart'k rózowy ; Drózd rózowy (fielje

3 ii 11) it P ,í f i'ö «Öali^ifdi : bufODinifdie %a\\\\a öer

aßirbcltljiere», Stiittcjart J840. pap. 54).

ÍÍrainífd) : Drozgéla rudézb kastá ; Droseg ros-

basti (fielie {^reijer'ê «5«""« ber fraiiiifdioii

3i?ivbertl)iere». Vnibndi 1842. VÎ. pag. 13).

Tier 9ïumpf oln-ii uiib unten mel)r:uie =

u i 9 e V ( e b í) a f t r o f e u voti); b e v £ o ^l
f f a ni m t

feinem í)erab[)ttugenbcii (feberbufd), fo

and) ^alê, (^^íüijeí, ®d)u)au5 uub Sdiieu^

bein, bann bic íícibfeiten idiiuaví.

2)er f^ebevbufd) bev :3uuiUMi nnb JBcib;

á)i\\ í ii

r

i e r, òai, S d) w a

v

s c u u b ?)f o f e u r o t

b

e

b [affér.

^rrig gibt 33 r e () in aie f^ecififc^en 6í)arafter bie

i5^íügeí unb ben '£d;ii)an5 ale « braun », ober im

.^anbbud) «braun ober fdnuarj» an, ba felbe ^[jeile

n)ol)l bei ^migt'n braun, bei l'llten aber loenigftenô

Iíct)t= ober nod) ineí;r tieffd)U)arä finb.

3(rtfeuujeid)en nad) SÍ e u f e r ( i u g unb 3.3 Í a f i n ô :

©d)nabcl nub Aüfee fieifdifarbcu ; ©efiebev u)ielieid)t

9himvfgefieber?!) rofenrotl) ; Kopf, ©urget, Sdjioiiu

gen nnb ©d)U)anä Íd)ii)ar3 ; in ber 3»gíiib braille

grau, oí)uc ."òaube. •— Sìofeiuimfel.

Mértéktáblázat — ^])îaf;=îa6e[ic. Millimeter

Madár ueme

®eíc^lecl)t



ir,9

Madár npiiie

©cídjlcciit
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az elöl említett csüI; fels pereinén a szárny

könyökléseig rózsás barnaszürkén, a legutóbbi

csak a frissen vedlett tollakon kevéssé szürkésen

szegve; a farok oldalról tekintve különösen alsó

felén szembetn hullámos keresztcsíkozást mu-

tat; a végbéliiyilás tollkoszorúja szennyes ró-

zsaszín.

A szárny bels felén feketésen szürkésbarnák

az eveztollak, köztük kivált a hátsó szárny-

részletbelieknek s a 2-ik evez keskeny küls

zászlójának hegye fénytelen fekete, csak bels

zászlójuk tfele szennyes fehér szegésü. A bels

szárnytollazat leghosszabbjai barnásfeketék, t-

felükön szennyes fehér szegessel s fehér szár-

végfoltokkal, a rövidebb tollak ugyanily szín,

de szélesebb körszegéssel; a bels szárnyszéle

fekete, finom fehér hullámzással.

Fiatal híiii nyárou.

Egészben mint az elbbi, csak rózsaszíne

szennyesebb, barnás karminpirosba hajló; a

nyakhátulja s a fej oldalai számos szürkésbarnás

toUhegygyel tarkázva, még atollforgón is akad-

nak egyes barnás tollhegyek ; a torok szürkével

futtatott. A vállak színe vörösesen szürkebarna,

a rejtett vállszalag sötétszrkén s vörösesen

keveit. A leghosszabb eveztollak kívül szürke-

barnásau, köztük a középsk hegyükön s mind-

két zászlójuk végfelén szürkefehéreseu szegve.

Valamennyi farktoll finoman vörösszürkén be-

szegve ; a farkalja tollai, \\gy a hasi és alfelolda-

lak s a lábszártollak jó része széles fehérszürke,

a farkfedök ellenben vörösesszürke szegessel.

Általában a toUazat egész feketéje — a toll-

forgó és dolmány kivételével — ersen barna

s szürke színnel futtatott.

Orcg tojó nyáron.

A csr tövének feketéje rövidebb (nem any-

nyira elrenyúló), az alsó káváé ferdén, de soha-

sem fogasán végzd s halvány, ersen barnába

hajló fekete; a csr különben nag.vou halvány

rózsaszín, fehéresszürke hegye mögött szürke-

barnás.

A lábak vörösszürkék, ersen barnásba ha-

jolva, a karmok is \örösszürkék, oldalt s hegyü-

kön sötétbarnán színezve.

Az egész fej és nyaktoUazat csillogó kékes-

fekete, kissé halvány, de elég ers biborviola

prncíitiii ftnhíoirüii fcljülerub : ßrftercr bUifì auf

îeiiiem Dderraiibc roioiu-ötl)liií)4n'aiiiuiraii, Vcfetcrer

bíojj auf Peu ucucn ÀcPcrafciiuiali'ivaulid) licfäumt.

isoli Per Seite betrachtet, jeiiU ber Sdìiuau,^ awà

geioiffe luellcnartige, liefoniierô auf Per llutevfeite

fid)tiiave C.nevftreifeii. 3(fterfebercf)eu íd)iuulúi-\ vo

feurotl).

(Sd)unuçu'n auf Per Uuterflügelfeite fc^iuarjíiá);

(îvaubvauti, ihre Spitseii, befouberô Pic beê ^interfíü:

(\eiê uiiP Per fájinalcu SHuf^ufabue ber 2:ten

odiunuge, inattfd)Riar,v bloo am WvunPe Pcrfeiben

ftnb triibitieifH' lymieufalmeufaumftriée. Tie läiuje-

ren UittevfíiuieíPedeu bräuulidifd)uiavs, mit meifeeu

(ïiiPfdiaftsfpitîeu uub febv fdiinaleu tvubnunfîeii

®äumd)eu auf ibver (^5ruub[)älfte, bie .Sïuv^ereu

aber beiPerfeitè mit etmaë breiteren fo(d)favbíiieu

ËinfaffuiuvMi : iuuevev A-lütielraub fdmun-,, febv

feiuiueifî ijemölft.

Ctiiiii|C{> 3>iniiiiif|cii im Spnimcrtlcit>c.

Sili ©aujeu mie baò iniviiu', uuv Paoi'lfofenviitbe

uureiuer, iu ein bvauulidjeè ^armiurotb über=

gebeub ; .s)inter()alô unb .'Sopffeiteu mit uielen

cjraubräuulid)en jveberfpiiieii (jeiuifdit; felbft ber

fÇeberbufdj íjat l)ie unb ba brrtnniidje Spitidjeu ; bie

,^eble mit einem grauen ÎBetlenanfing.

5Me ©diultern rbtl)lid)ii,raubraun, Pie nerfterften

©d)ultevftrcifen íd)iüaratjraurötí)lid) melivi. 3)ie

längften Sdìuningfebern babén granbläulidie \\a\\-

ten, bie mittelften auf ber (i-nPbälfte beiPer Àabneu

gvauu)eièlid)c Sänme unb foU'be Spiticiiränbev.

©änuntlid;e ©áiiuaujfobern fdimaí rotbgran ein

gefafìt : bie Unterfd)nian,0ecfen, bie iìaud); uub

3(fterfeiten, baiui bao l'i'eifte ber Sdjienbeinbe;

fiebening breit roeifegrau, bie Cberfdiman-ibecien aber

rötb[id)grau gefänint.

Überljaupt finP Pie fmmtlidien íd)mar,^eu Ibcilc,

bie ©cfiopf; unb 9JfanteIfebern auêgeiumimen, ftarf

braun unb grau angeflogen.

SdtciJ SCcibrficii im 2ommcvflci^l•.

3)aè ©d)uiar,u' beò 'Sd)imbelgrunbeô füríennid)t

fo lueiti'orfpringenb), bas beo lluterfieferô fd)ief, aber

nie jadig enbenb ; es ift une bräunlidi überlaufen.

íDer ©d)nabeí fonft gauj bta^ rofenrotb, i'or Peni

uieifjlidigranen ©pitjc granbränniid).

Ter Aiifi rotbgrau, ftarf ino 33räunlid)e jiebenb,

bie ©eilen unb ©pitjen ber iîralïen bnnfeíbraun.

Sìopf- unb,Ç>alogefieber ghin^ienb bläulid)fd)marj,

mit jmar etmaè mattem, aber bodi fdibnem purpur:
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fénynj'el, mely a f(;j tetején s a toikuii halvá-

nyabb violába, a uyakhátulján jobban zöldesbe

játszó, mint a hímnél ; a nyakszirt fénytelen

fekete szürkésbarna tollhegyekkel tarkítva; a

törzs felül szennyes rózsapiros, széles sárga-

barna tollszegéssel s a hát közepén fekett'S foltok-

kal tarkítva; a szembetn széles vállszalagtol-

lai fénytelen korombarnák, fekete küls zászló-

foltokkal s vörösbarnás szegésekkel ; az alsó

tehtfél halvány rózsaszín, sárgásba és sárga-

barnásba hajolva.

Az elsrend eveztoUak IVketeliarnák, a leg-

széls kevéssé, a rákövetkez kett alig látható

világosabb oldalszegéssel ; a legnagyobb evezk

fedi sötéten barnásfeketék, gyenge aczélosbibor-

kék fénynyel, a többi eveztollak s azok fedi

zöldesfeketék, ell>biek tfelnk küls zászl()ján

finoman szegve szarkazöld-aranj'oszöldbe hajló

zománczczal. A fels szárnj'szél barnás fény-

telenfekete, minden tolla szélesen vöröses sárga-

barnán szegve; a szárnytszéle vörösesfehéren

és feketeszürkén pikkelyezve. A bels szárnyfél

szürkebarna, feketebarna fedi szélesen fehér és

vörösesfehérrel szegve ; a szárnytól fedett test-

oldala feketés sziirkebarna.

A farok felül barnásfekete gyenge zöldes féuy-

nyel, leghosszalili fedi csillogóbb feketék, vörö-

sesszürkén szegve ; a farok alól halványbarnásan

fekete s — mint felül is — jól látható keresztbe-

men hullámos csíkozással.

A farkalja tollazata, a végbéltáj és has oldalai,

tigy a lábszár barnásfeketék, az utóbbi finom,

az elbbiek széles, tollhegyfol tokát alkotó vörö-

ses fehérszürke szegessel.

Fiatal tojó vyároii.

A csr halvány rózsapiros, fehéres hegyfele

mögött ersen szürkebarnán színezve; a csr

tövének feketéje kevesebb, nem ér az orrlyukak

elé s ersen barnával futtatott (tehát bágyadt

barnafekete) ; az orrnyilas fölötti brbéka vörö-

ses ; a szájpad alig feketés, a nyelv vöröses szür-

késkék.

A lábak húspirosak, a csd bels felén s a paj-

zsok elválasztásában vörösszürkén vonalozva, a

uiülottcu 3d)iiuiut'v, Dcv iiui Cbcrfopf unì) an oer

.stetjle ítdjtcr oiolett, auf bem êiiiterl^aiê aber me[)r

(ívüulid) ipioíf, als dei bem Wämidieii ; ber 5îarfen

mattíd)uun;í mit fauni merflidjom 3d)iUer, bie

i^cberfpitseu l)ie unb ba grauiidjbraun; Diierleib

fdinnitiiçi nii*-'iu'ftl), burd) ludbbrauue, oft fein" breite

^eberrtiuber, am íliittelrüden aud) buvd) fdiioiiv,^'

lidie ívti-'cfi'ii Ibit' ftefdjedt ; bie breiten, ano bem

^Hiidctu'Otí) feljr íid)tbaven Sdinlterfíede matt i-uf5=

brnun mit fdiumvjen ?(ufíenfabncnffeden nnb voti):

brännlidien ílícinbern ; Unterleib biafu'ofenrotl),

etaiao iné Ö5e(blirf)e unb ('>)elbbväunlid)e jief^enb.

Tie 3d)minflen IdevDi'bnunii ídmmríbraun, bie

äufievfte mit einer etnuis mevflidien, bie .^luei

barauffoKu'uben nut fauni mevfiidien, felír feinen

liditereu ©eitenfanten ; ibve Tecfen tiefbviiunlid):

fdiUHivs, çiauj matt, ftablpnrpnvblau — bie iibvii^en

Sdimineien fammt Íreden c^vüiifdimarí, elfteriu'uH/

inc. ©olbc^vüne fdiitlevnb ; bie (Srfteven auf ibven

Spillen, mie auf ber ©nmbbälfte ber :'luf)enfabnen

fein mei^i^vau flefäumt. Oberflüi]elvanD bväunlidi

mattfdimarj, auf allen Aeberdjen ftarf rötljlid)tielb=

braun gefäumt ; i^orberflügelranb rötiilic^meife unb

fdiUHiviçU-au gcfcbuppt.

llnterrHuictfeite i-ivanbvaun, bie fdiuuu-äbrauiu'n

Deden breit meifs unb rötfilidimeife gefäumt ; bie

uon ben Alügelu bebedten i'eibfeiten fdiuuirdidi

graubraun.

Cberfdimans brauulidifdiiiiarj mit einem fdimadi

grünlidieu ©d)iller, feine [liiujften ®eden lebbafter

fc^illeruo fdimarj mit rbtljlidigvauem Säunidien :

©dironujuntevfeite mattbräunlidifdimar.i, mie bie

DberfdjHianäfeite mit äiemlidi beutli^eu C.iieniudleiu

ftreifen.

Untevidimanpeden, 3lftev unb íi3audjíeiten, fonde

bie ©djienbeinbefieberuug bräuiilidifdiioavä, bie

SeiUgenauute mit feineu, bie 58oriöen mit breiten,

©phjenfiede bilbenben, vtlitidiroeifigrauen Cïiiu

faííuiu3eu.

;^iingeéi Stìcibriicii im »ommcrflciSc.

Ter 6dinabel iiditrofenrotli, liiutev ber meifi^

lidieu ©pilienbdlfte ftarf graubraun gefärbt : bnô

Sdimavàe beò odinabelgrunbeô meniger meit nad)

nome reid;enb, nodi nidit mit bein liorberraiibe beá

9îafenIocbe6 gleidiioufcnb, matt braunfd)toarä «ou

g^arbe; bie £diune[enbaut ober bemîiafeniodie uid)t

fc^marä, foubern röttjlidi ; ber ©aumen fanin f
djmdväi

lid;, bie 3"»9'^ fi^i'^ i'Ot[)graub[au.

Sie pfîe fieifdirotl), liiugft ber inneren i'auffeite

unb in ben Sdiiibereiiifdiuitten rotbgvan geftridielt;
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talpak és karmok \ örösesszürkék, az iiti)liliiak

hegyüköu b oldalt szaruszíu feketén futtatva.

A fejtet, a lesimuló tullforgc), úgy a nyak
eleje s a begy biborpirosau fényl fekete, de

kissé szürkével futtatva; a fej oldalai szürkével

bevont fekefebarnák igen gyenge fénynyel. áll

é.s torok majdnem egészen szürke, utcjbbi feketés

szárfoltokkal pettyezve.

A törzs felül halvány rózsaszín, inkább bús-

pirosba hajló s különösen a hát közepén
barnás és barnássárga színnel szennyezve ; a

széles, a hát rózsaszínébl jól kilátszó vállsza-

lag korombarna, tollai barnavörösesen beszegve,

feketebarna szárfoltjukkal csinos pettysorozatot

alkotnak; a törzs alsó felén halvány, csaknem
fehérrózsáspiros, ersen barnasárgásba hajló, a

végbél táján már csak vörösesfehér.

A leghosszabb eveztollak feketéslnirnák, a
többi evez s az összes fedtollak barnásfeke-

ték, keskeny vörösesszürke vagy fehérvöröses

szegessel, a két utóbb említett igen kevéssé zöl-

den csillogó. A szárnyt széle szennyes barnán
és vöröses szürkebarnán, a szárnycsukh) széle

többnyire vörösesfehéren és feketebarnán pik-

kelyezve
; a szárny bels fele hegye táján bar-

násszürke, a feketebarna bels szárnytollazat

oly széles barnás és vörösesfehér szegessel, hogy
csak sötét hosszanti csíkok maradnak meg ; a
szárnytól födött testoldala hamuszürke, sötétebb

szárfoltokkal és világosabb vörösbe hajló sze-

gessel.

A farok felülrl feketésbarna — alól valami-
vel világosabb — igen finom fehér szegésekkel,

felül s alól nagyszámú széles, szürkés és barna-
fekete hullámszalaggal; a leghosszabb farkfedk
feketebarnák, keresztben szürkén hullámosak s

keskenyen vörösbarnással szegve; a farkalja

tollazata, a végbéltáj s a has oldalai, úgy a láb-

szár barnásfeketék gyenge zöldes fénynyel, a
legels fehérszürkés, alig vöröses tollhegyfoltok-

kal, az utóbb említett keskeny vörösszürke sze-

gésekkel; a végliéltollacskák halvány rózsaszí-

nek pirosabi) szárfoltokkal.

A tojó megkülönböztetése a hímtl.

:

bie ©ii|)lcii imp Mrallcii iotl)lid)(U-aii, Pit- iieiUovcii

niif il)vcii topiiíoii Ulli 3citoii l)oni|cl)ii)nv,^licí) ein:

gela)íeii.

3>cr Ddcrfopt, íior iiattaiUii-iieiiöe Sd)opf, íomic

bei- '-ÎHirbcrhaU. unti .Vívopf },w(\x pitrpurrotl)

rfjiUevnö ídiiuar.í, nber mie otiinio iiiaiilid) tìber^

floi^t'ii ; bic .Slnpfii'iti'ii iniv idimarUn-iiiiii, ç^-ainiliev;

floiu'"/ fauni iilaiiìoub ; .Svimi iiuP Sleljlc bciiiafie

iViMì iinni: Voiìtcri' mit )d;uiav3tid)eii Sd)aft).ntnfteu

iieipvcnfi'lt.

iT'cr 3iiiiiipf ulH'n blaferoiciivotlj, lucljr iiiè {Vietid);

rotile iiebeiib uiib befoiitiers auf Der ;)íücfeinnitte

brnunlid) unb braunlid)(}elb beíd)iitiH.ít ; bie iiroèeii,

ftarf am bem í)iiirfeiirotb íiditbnveii Sdiulterflecfe

nif3braiiii, brauiirötlid) eiiuu^'afU uni mit fdjiimra:

braunen Sdjaftflecfen eine iiidit üble i^-íe(íenreií;e

bavftellenb : lliiteríeib blnfi, beinabe lueifn'ofenrotf),

ftarf iii6 braungelblidie àiebeiib, über bem 9lfter

fogar nur rotljliduueife.

®ie (äiujfteii ®d;ii)ineieii fd)U)arjííd)brauii, bie

nbriçU'n, fütiüe bie fämmtlidien T>erf'eii bräiinlid)=

fdjuuu'j, überall mit ídimaleii, rötblid)cu'auen ober

u)ei{?röti)lid)en (feberfäumen ; bte ^mei lelitçieuannten

a,a\^ idiiuad) grün fdiiinmevub.

Dberflüijelranb idjuuiiugbrauii unb vöti;lid)=

braun, 'IsorberflügetraiiD aber nu'ift rötblid)uuúfi

unb íd)maríbrann gefdiiippt; UnterfUioielieite auf

ber SpiluMibälfte braimlidiiivau : baè edimaräbraiin

ber llutevffügelPecfen fo breit bräunlid) unb rötb=

lidjroeife gefäumt, \>a^ es biofi Sängeflecfen biibet ;

bie tuivd) bie ^lügel bebecftcn l'eibfeiten afdjgvau

mit bimficren Sdiaftflecten niiD lidjteren, ino Sititi):

íid)e äietjenben ^eberräiibern.

S)er 3($H)an3 oben fduiuirjüdibrauu — unten

menig bleid)ev — mit gauj feinen, meifien ©eiten=

ftrid)en; oben unb unten mit ,vil)lreid)en, breiten

SBeHenbänbeni gvaiilid) niiP id;umräbraim in bie

D.uere geftrid)elt; bie (ängften rberfduoanjberfen

)d)unirsbrann, in Pie Cuere granlidi geiuellt, fd)nial

rotbbvdnnlid) gefänmt; Unterfdmuinjbeden, ítfter-

unb 33aud;íeiten,foune©d)ieiibeinbefiebernng bräun

lidjfdmuu'í mit f-'bumdiem griinlidieiK Sdiifter :

ßrftere mit breiten, meifîgranlidien, fauni etioao

rötl)(id)eu Spitienfled'en, i'elUeie mit íd)máleren

rotbgranen :Hänbevn ; ilfterfeberd^en bla^rofaroti)

mit vöttjeren Sd)aftftrid)en.

ttiitei-frfiicftr bc<> 'lOribrticiio lumi Ì0)aiiii(f|rii.

A tojó — bár magasabb korban eléggé ha.- 1)oö Sßeibd)en iinterfdjeibet |idj ~ menngleid) ec-

sonló a hímhez — els pillanatra fölismerhet.
]

im í)o{;en 3ííter siemlidí) bem a)länn($eii na()efommt
Es pedig mivel

: 1. egészben kisebb
;
i. tollforgója — auffalíenb genug, um auf ben erften îMicf er--
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rövidebb, nem lecsüng, banem fejére simuló h

csak ingerült állapotban felemelve látszik bátra

begyesed búbnak; '.5. tollazatának feketéje fény-

telen, mintegy szürkén vagy barnán futtatott
;

4. a fej feketéjének biborfénye halvánj'abb viola,

a dolmányé gyengén szarkazüldes ; 5. az evez-

és farktollak mindig világosan, többnyire vörös-

szürkén vagy vörösbarnásan vannak szegve; a

szárny bels tollazata s a farkalja, úgy a vég-

béltáj és a test oldalai, valamint a lábszár tollai

mindig szélesen vörösesfeliér vagy vörösszürke-

barna színnel szegve; 6. törzsének rózsás színe

halványabb, szennyesebb, különösen a háti ol-

dalon barnasárgással vegyítve ; 7. a vállszalagot

alkotó és a törzs oldalának foltjai csak fénytelen

korombarnák, az elbbi iiiws födve a rózsás

lollaktól — mint a hímnél többnyire — banem
mindig látható; 8. a csr tövének feketéje keve-

sebb, nem sötét, csak barnafekete ; végre !). a

farok fels s alsó oldalán szembetn a hullá-

mosság, st a leghosszabb farkfedkön is.

Minél idsebb a mwdár ( nevii különbség
nélkiil ).

annál : 1 . nagyobb ; 2. csillogóbb a tollazat feke-

téje ; 3. tisztább, szebb a rózsaszín a tollakon,

csrön s lábakon ; 4. nagyobb, elbbre nyúló a

csr tövének feketéje, annál feketébb az orrnyi-

lasok szegése s a száj belseje ; 5. sötétebb a szem

csillaga; 6. kevesebb a sötét tollazat világos

szegése ; 7. annál l^eskewjehh, felcctéhh s elrejtet-

lehb a vállszalag; 8. annál hosszabbak a uyak-

tollak s a tollforgó.

Minél fiatalabb a madár,

annál : 1 . kisebb ; á. fénytelen barnásabb, szürké-

sebb a tollazat feketéje ; 3. szennyesebb, hús-

színesbe hajló a tollazat, csr és lábak rózsaszíne
;

4. aunál kisebb s fénytelenebb a csr tövének

feketéje; világosabb, vörösesebb az orrnyilasok

szegése s a száj belseje ; 5. világosabb barna a

szem csillaga ; 6. annál inkább tarkítva a sötét

tollazat világos szegésekkel; 7. szélesebb, de

Aquila. III.

faunt su roevbeii. Hub jioav : I. ìmrc^ bie geringere

©röfee tt (1er 2'f)ci(c; 2. &nrcl) bm fr^even, nid;t

üfierluingenben, fonPevu nicift glattaníiegenöen %e-

bertníjdi, ber £)öd)ftené in aufgeregten 3»ftanbe bie

Jorni einer und) l)iuteu ,íuge|"pil3ten ,öü(Ie fiat ;

3. öurdj ein niatteveo, aló graulid) ober bväunlid)

iUieri)nud)teâ ©diioarj beê ©efieberê, baô au mandien

©teen graulid; ober brännUd) getüpfelt ift ;

4. burd) einen Iíd)tüioletten''^^urpurld)il(erbeâ Kopf:

unb einen fdjiiiad) grünen ßlfter)"d)iüer bea Dtier=

flügeífi^ioarjea ; ö. burd) bie ftetâ uorijanbenen

(idjtereu, meift rotljgrauen ober roftdviiuuiidien

Seitenfanten ber ©diionng: unb ©djioan.^febern,

bann iuvd) bie allenmi breiteren, röttjIidjraeiBen

ober rotljgrnubrannen Säume ber Unterflügelí unb

Unteríd)U)an,íbeden, foiuie ber Seib; unb Sifterfeiten

unb ber ©djienbeinfeberii ;
r>. burd) ein uureinereê,

bletd)ereê, braungelblid) geuiifditeê Sîofenrot^ am

Unter: unb oor^üglid) am Dberieibe ; 7. burd) baô

matte i)iu§braun ber bebeutenbereu Sdjulter; unb

Seibfeitenfleden, meld)' erfteve nie unter öeiu

9Î of en roti; — wie beint ílíanndjen oft — ganj

er ft e dt fonbern ftarf |id)tbar finb ; 8. burd) büö

raeniger ausgebefjnte, nid)t 2:ief ;, fonbern nur î)îatt=

ttraunfd)niaräam©d)nabcigrunbe; 9.burd)baêmerf":

Iid)e 3Belíenfpieí an ben Über- unb Unterid)man3=

fetten, ja felbft auf òcn läugftenDberfdjiuanäbeden.

5c nltcv bcv 'öogd iibcvlmiivt ift.

beftü : 1. größer ift er, ± gtanjenber haè ©d)iüar3e

bea ©efieberê; 3. reiner, Íd)i3uer baö ^ïofeurotf; bea

©efieberê, bes ©d)nnbelê unb ber 'Jviifee, 4. befto

gröf^er, uorfpringenber baá ©d}U)ai\ì ani ©d)nabel:

grnube ; befto fd}iuäräer bie ©infaffung ber 3ìafen:

Iijd)er, bunfler ber ilìunb unb ber©auuuMi, 5. befto

bunfler ber 9tugeiiftern, 6. lueniger bie lid)ten (Sin=

faffungen ber bnnfe! gefärbten 'Jebern, 7. ge =

ringe r, m e 1) r f d) tu a r j , ut e f) r » e r ft e et t be r

©djuiterftreif, 8. befto länger bie ^aiefebern

unb ber (^eberbufdj.

3c jiiiincr i>cr 'IÍ09CI,

befto : I . geringer feine ©röfee, ± matter, meljr

bräunlid) unb graulid) überíjatidjt baö Sd)H)arä feiner

Ebrpert()eile, 3. befto unreiner inâ (^'t'icíifn^beue

äiel)enber bas Síofenrotlj beê ©efiebers, beo ©d)na=

beié unb ber %n^e, 4. geringer, matter baê ©dimarj

am ©d)nabeígrunbe, befto ri3tf)er, tid)ter bie Síafen^

[od)begren5uiuj, beríJíunb unbber©aumen, 0. befto

lid)terbraun ber 3(tujenftcrn, G. l;äufiger breiter,

23
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világosabb a vállszalag; 8. rövidebbek a nyak

tollai s a tollforgó ; í). annál szemlietünöbb a

farok t'elsö s alsó oldalának s a leghosszabb fark-

fedk hullámossága.

Téli ruházat színezete.

A tollazat feketéje fiataloknál miudenüttt,

igen vén himekuél csak a lábszáron, a has és

törzs oldalán szélesfehéren szegve s még a

fejen s a tollforgón is fehér foltok vannak a tol-

lak hegyén. (Mindezen szegeseket és foltokat a

koptatás s a leveg behatása öreg hímeknél tel-

jesen, fiatal madaraknál nagyrészt eltünteti.)

Még a rózsás szín is sokkal fakóbl), mint a nyári

rnházaton.

A színezetre vonatkozó általános vieg-

jegyzéseh.

Egy hímnek feketeszürke volt a csre hegye
;

ugyanennek nyelve hegye is vörössárgabarnás

volt s még karmai is sokkal feketébbek, mint

világos csr madaraknál.

Az öreg hímek rózsás toUainak szára majd-

nem egészen karminpiros foltot visel, mit azon-

ban a többi tollak jórészt elfödnek.

A kojjottas ruházat rózsaszín tollai megfakult

fehéres szegésüek, mitl az egész színezet csi-

nosan fehérrózsás hullámosságot nyer.

Naumann a legküls farktollak finom fehér

szegesét nagyon is jellemznek tartja. Magam
ügy találtam, hogy csak kissé kopottas ruhájú,

igen vén hímeknél e szeges teljesen hiányzik,

de igenis megvan frissen vedlett tollakon, még
pedig ekkor a farok valamennyi tollán.

Brehni a láltakat o sárgásaknak« írja le való-

színleg rég kiszáradt madarak után, mert ezek-

nél csakugyan sárgabarnásszürkék azok. Téved

al)ban is, hogy szerinte a mell fels része fekete :

rózsaszín az, csakhogy elfödve a lecsüng fekete

nyaktollaktól.

Kiterjedése.

Még rövid idvel elbb — értve az 1837-ik

évet — ezen szép és érdekes életmódú madár

Exirópa ornithologusai eltt mondhatni ismeret-

mt'[;r rbtl)Iid) bie gcberíaiiine íer biiiitvíi^efiirliloii

%\)áU, 7. befto breiter, aber lid)ter Der Sdjiiltev:

ftreif, 8. fürjer bie ,\íalofeberii uno ber Jeberbiifd),

9. auffaUenber bno OiieniH'IIeuÍpicI an "om Ober^

nnb lluterídimanjíeiten, ja felbft an Sen läiuiften

Cberú'bumnjberten.

jlbfai'bmig im fti^iiitrillciiic.

Sili äBinterfieibe erfdieint baê ©d)ioai\^ bei

lungeren Sögein überall, bei febr alten Sliänncben

b(of5 on òiw 'ìèa.way- unb i-'eibfeiten, roie anf beni

®d)ienbetne beöeutenb meife öefännit, nnb jogar bie

Sîopffebern befil^en luei^e Spiljenfiecfe. i3llle biefe

Umfänmnngen oeríieren fid) ideile burd) älbnüßung,

tbeilôbnrd) ben (Sinflnf; ber ?nft bei alten '3}iiiniid)en

ganjlid), bei jüngeren ipogei grbfitentljeiki.i ihid) ì>ai,

Siofenrotf; erid)eint niel trüber alo im Sommer:

gcfieber.

ätUgcmeiiic '-Scmcrhiiigcit über bic ^ürliiiiiii.

CSin Ulídnnájen Inatte eine )d)uiar3grane odinabeU

ipitje ; audj bie ^ungenfpitie Deefelben erjdjien

rotbgelbbräunlid), unb jogar bie ííralíen färbten

jid) inel mebr jd)inar,^ als bei [id)tjd)näbiigen ®j-em=

plaren.

íTie ©djäfte ber rofigen {^ebern alter ÏÏianndjen

tragen einen jaft ganj farminrotI;en ^^íed', ben aber

bie näd)ften Gebern gröfitentbeils iiberberfen.

Ulm abgetragenen ©efieber finb bie rbtljlidjen

gebern fal)l mei^lid; gcjäumt, moburd) bie ganje

gärbnrg bübfd) lueife rofenrotb getuellt erjdieint.

3tanmann bält bie jetnen loeifien liinfafjnngen

ber änf5erften i5d)ii)anàfebcrn jn feljr für d)arafteri=

fierenb. ^d; fanb, ba^ bei jeijr alten 3)fönnd)en mit

nur etuinci abgetragenem ©efieber bieje Ginjajjnngen

gän^lidjfeljienniib nurbeifrijdj genuinjertengebern,

bann aber an ben jämmtlidjcn beò Sdiroanjeâ, cor:

f)anben finb.

33rel)m bejdjreibt biegüf;eak- «gelblid)», iiuiljr-

fd)einlid) nad) jd)on lange anögetrodneten (£i:em=

plaren, ba bei jelben bie ?^-ü6e mirflid) gelbbrdun=

tid)gran fidi färben, '^rrig behauptet er aud), bafj

Die Dberbrnft fd)niar3 fei. l'Kojenrotlj ift fie, bod)

con òtn Ijerabljängenben id)iuaï5en §alêfebern über;

bedt.

i)îod) i)or .^ursem — nämlid) nor bem ;yabre

I8:ì7 — macbte biejer jd)öiu', in jeiiun- Vebenart

jonberbare iUigel ben Crnitljologen tS'uropaó uieí



len volt. El-C'llátogati)tt ngyan azeltt is hazánkba

— igj'talált 1<S1 4-beuÜcsKAYFERENcz])álónyitra-

megyei Ocskó birtokán kisebb csapatokat — ile

megfigyelk bijján a tudomány nem szerzett

hasznot ily iclönkinti megjelenésekbl.

Pár év é)ta újra hallok egyes (lara1)(ikrol, mik

Pest környékére vetdtek: és pi'dig iSoO-ban

kaptam az elsket Földvári Miklós jóvoltából.

1835-ben Sándor úr fogott egy tojót, 183() jú-

niusában pedig dr. Feivaldszet Imre látott egy

párt a Városliget táján, de lövésre nem kapta ;

s midn utóbli magam is kérdezsködtem ugyan-

ezen pár után, a pestvidéki pásztorok mind azt

mondták, hogy nem múlik el év, hogy ne látná-

nak néhány ily madarat a barmok közt. Ezek

után folyton növekv vágyakozással vártam a

pásztormadár újból megjelenését s meg is értem

1837-ben azt az örömet, hogy ezernyi csapato-

kon végezhessem megfigyeléseimet és felderít-

hessek sok mindent, mi ez érdekes madár saját-

ságaira s életmódjára vonatkozólag mindeddig

homályban volt, s ebben ismerseim s tanítvá-

nyaim a legszívélyesebb módon támogattak.

A lportorony körül látták az els érkezket,

mire napról-napra növeked számmal a Dunán-

túlt, Duna-Tisza közét s a Tiszántúl pusztáit oly

madárözön borította el, mintha vándindó rózsák-

kal lettek volna megrakva zöldel mezink.

A ki csak birta, puskát ragadott s annyit ltt

az új jövevényekbl, hogy a pesti vendéglk

étlapjáról nem hiányzott a pásztormadár pecse-

nyéje sem.

Hermaneczeii át jöttek a csapatok, hol már

áprilisban voltak láthatók, Zólyomon keresztül,

hol EoKosz május havában ltte ket s teljesült

végre legforróbb kívánságunk : hazánkban fész-

kelve láthatni e madarat, megtudva végre, milyen

a fészke, milyen a tojása?

Ugyanez idben Erdélyben is nagy számmal

lépett fel, így Déva s Nagy-Szebeu körül s ugyan-

ott látta ket Bielz lS43-ben is újra, de csak

vonuláson.

Wallsteiner tanár szerint Palesztinában ren-

desen s nagy számban található. Jeruzsálemben

a magas várfalak hasadékaiban, tornyokon, st a

Jordán partjának lyukaiban is költ s mivel ott

oly kíméletben részesül, akárcsak a fecske ná-

lunk, nagyon szelíd és bizalmas.

SU îcftnîfcii. ^mùx (lofiidjtc er uiiíer Tsatevíanb KÍ)iin

früljer — luic fcíbcíi ììar. ^x. öcotai) int I^jaí^ro

1814 auf jeiticm ©lite Dcfó im îlcutraev Eoiuitat

ín fícinereu Öíeíellíd^aften [leobadjtete — bod) iicr=

lìieng bte Grídicimiiiii mca,(n Wiaiuyí nii 33co(iad)tern

oljue ber SBiííonjdiatt etioaiçu'u 'Jìutìcn gebrad)! ju

haben.

®d)on fein mchveveii „salneu uuivbeii einige ©tücfe

in ber '^iefter Umgebung bemerft; )o ertjielt id) bie

erfteit ötürf'e im ^ai)ve 1 830 aus ^^îéteri burc^ bie

(Süte beè .ôerni 9í i f o í a u ê u. 'S i.i I b u d r i), i'o f)atte

^erv ©dnbor im l^oíji'c 1835 ein äi>eibd)en ge-

fangen, fo fai) Sr. Ariuaíböfi) im lyitni 183G

ein ^^^ard)en im 3tabtn)äiid)en, oi)ne id)ieèen ^u

föniien : unb alò id) nad) öiefen fovfdite, nerftdierten

mtd) bie ^ivten überall, fie batten alle ^al)):e einige

Stüde auf ben aSeiben jnn)d)en bem i'ieí) gefeí)en.

©eitbem erumrtete id) it)r iúid)fteo (Srid)einen mit

mndifenber Sehnfud)!, biô mir im ^aí)re 1837 bie

Àreube uergiüuit iDUcbe, an ben 5al)(reid)en (5d)aa:

ren felbft S8eo6ad)tuiigen jn mad)en n)ib uiele

tragen über Êigenid)aften unb iuebenömeife biefer

inlerefianten iîogelgattniug Kifen ,ìn fnnen, loobei

ic^ auf bte íiebenollfte SBeife oon iueinen^öefannteu

unterftüljt iunrbe.

3lin '^pntuevtburm, obeiljalb beò ©tabtiualöd)en,

beobad)tete man bie erften Stüde, roorauf fie, fid;

täglid) Dermel)renb, alle 9íicberungeu ber Sonau

unb Xí)d^ in íotd)er Wim(\c überfdiiuemmteu, baf3

Sllleê, maô nur ein Öemebr fäffen fomite, baáfetbe

ergriff, bie SBögel fd)of5, nnb baf^ man fie bei jebe)it

S^ractenr auf bem ©peiojettel finbeìi fonnte.

Síit eineìu ÎBort unfere Umgebuìujeu luaren òa^

jumatô uid)t aiiberê, aiô «bie grünen äBeiben mit

ben 3ìofeugruppeni) ä» neniioi.

©ie fa)ne)t über .^Serinanecä, )no ntaii fie fdjon im

3(prit bemerfte, über Ììeufol)!, luo fie 9ìof of5 im

Tlai erlegte, unb cö iinirbe enblid) uiifer l)eiÍ3eftev

SBunfd) erfüüt, ben ipogei in imfereni 33aterlnube

niftenb fel)en ju fönncn, ju erfahren : )uie ? mo ?

unb roeld)er 3trt unb Àarbe Stev gelegt merben?

2iud) inSiebenbürgen erfd)ienen im felben ^aljre

größere ®d)aaren, fo j. 33. bei ®éua nnb bei ^er^

mannftabt, iuo fie 9JÌ i d) a e 1 33 i e 1 5 im 3aí)re 1842

lüieber auf bem 35urd)jugc bemerfte.

dlaá) f-xo']. 25 a ! t ft e i n e r ftten fie in ^^îalaftina

ftetê unD tjdufig üorfo)n)ue)i. 5ie brüten jn 3eru=

fatem in ben 9)îauerliJd)eni l)o£)er ^Çeftuugêmauern,

auf Kird)tl)ürmen, banìi and) in Ufertd)eni am

porban, ©ic werben bafetbft überall )uie bei uno

bie êauâfd)iuatbe)i gefd)ont, finb bafier fet)r äu=

traulid).
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Tartózkodúíii liclijei hazánkban.

Kóborló vonulása közben szívesen telepszik

meg a pásztormadár azországutak, dekülönösena

marhalcgelök közelébe es ligetekben, kertekben,

gyümölcsfákkal vegyesszölökben, innen látogatva

élelme után a marhajárásra. Ha azután kedvez

helyre akad — értve tágas, gazdagon népesített,

erdöcskékkel árnyas folyókkal vagy talán faso-

rokkal, befásított szlkkel körített marhalegel-

\qX — s hozzá még alkalmas fészkel hely is

kínálkozik, ott továbbra is megmarad.

Annyira ragaszkodik a baromhoz s a legelhöz,

hogy a Pest körül megjelenket mindig csorda

között találtam. Példa erre a már említett

1837-ík év.

Alig pirkadt a hajnal s Pest tehenei még a

jászol mellett várták a fejést, mikor a pásztor-

madarak már az árnyas határárok fáin gyülekez-

tek, várva a csordát. Ezrével ugráltak, röpködtek

itt a sugár jegenyék s lombos ákáczfák körül

hajszolódva — talán párosodtak is — nem tö-

rdve a lövésekkel s folytonos zaklatással, minek

nap-nap után ki voltak téve. Más részük az árok

körül ugrálva bogarászott, de valamennyi csi-

csergett s örvend hangokkal köszönté a lassan

ellépeget teheneket. Alig ért a csorda az árokig,

máris megszólalt egy-egy, a levegbe emelkedett

sereg nsvrrr» szava, jelt adva a felkerekedésre.

S repült az egész csapat.

Egy rész a barmok elé, más rész mögéjük

szállt, míg a távolabbról érkezk a csorda fölött

keringtek, de csak addig, míg az meg nem állt s

legelni kezdett, mire szétszóródva valamennyi

letelepedett a hol csak kedvére ugrálhatott s fut-

kározhatott.

Leszáll a pásztormadár a juhok s disznók közé

is, de mivel az elbbiek nagyon összeszorulva

legelnek, az utóbbiak meg turkálnak, a földet

dobálják, marakodnak és röfögnek, mégis csak

jobb szereti a szétoszolva legel, lassan lépeget

csendes barmok társaságát.

Megérkezésük els napjain félénken húzódtak

az erdk lombjai mögé s a lehulló cserebogarak

után a mély fbe rejtzve szaladgáltak s kijártak

a Duna s Rákos partjaira is, oda, hova a víz

sodra a beléhullott bogarakat kivetette s ezek

'}litfciitl)alt<<tilril!c ill lliiflnni.

2luf ifirem ^nfle ii"i> Striche faHcn íú- iii alle, iial;o

a\\ bedoiiteit £anbítra§en, üorjíit-ílid^ aber an 'iixúy-

lueiioii licç^onbt' Sälbdiou, Gärten, mit Cbft(iäiimcn

&e|)fian5to &H'iiu]ärten, um imu dort aw^^ auf bic

furjgrafigeii 3BeibepIä(5C ifjrcr Dfaijniiti] ()af(ierQiiô=

ftiegcii ju föiuien. 3Bo \[)\\t\\ aber ber Drt bcliai^t,

baê {)á\\i, luo eë breite, reid) lum iliel) beiuobute,

an Iid)te 2Bä!bd}CH ober reidjlid) mit Siiiimen uiii^

\t%\i (^liifie ober 9Bege, ober aber au baumreidio

2Beiu(Virteu ftofîeube Seibefläd)eu çiiebt — ;;umal

loeuu baju uod) iieeiiviete iknitplaue uorljanbeu

finb — bort ueuu'ileu iie aud) läiuu'r.

3bn' uui^enieiue i.Hu[)äui-\lid)feit au 'isieijinoibeu

unb iUel; beiuicfeu fie alljäbvlid) um '|.H'ft : fo aud)

im Sa^re 1837.

®o lange nod) bie ^^iefter Síiiíie in aller %nú) ju

^aufe auagenmtfeu iinirbeu, roarteteu bie -Tfofeu:

ftaare, au beu baumreidjeu Viuieugrabeu ucrfammelt,

biefelben ab. 'i^o. fprangeu unb flatterten fie auf

ben holjeu ^mppeln unb aftigen 5lfa^ieu, eiiumber

t)erumjagenb, ober fid) iual)rfd)eiultd) fd)ou paareub

— ÍTanfenbe an ^a{}{ — trol^ ber©d)üííe unb iter;

folgungen, bie fie l)ier täglid) aueäu)"tel;en Ijutteu :

aubere büpften ílfabruug fudjeub um beu f«h-abeii

l)erum, aber alle äu)itfd)erteu unb beiuillfouuuiu'teii

bie ljeranfd)reitenben Etilje mit luftigen ^vvouben^

tönen. Kaum erreid)ten biefelben bie i'iuie, ba gab

je ein fid) in bie Xiüfte erbebeuber Sd)aareujug

biird) fein «fd)mrrrr» baâ B^i'í)''" ä'"" 3lufbrud).

Unb ba flog bie eine ©d)aar bidjt oor ben .slöpfcu

beò îiiebeê, bie aubère Ijiuten uad), uod) anbere —
Don beu entferutereu ^|.ilätieu aiigefoiuuu'u— f'reiften

unb fdjioeuften fid) in @efeUfd)aft über bem %\tl)

umljer: fobalb aber bie Gêorba elmaô ftillftebeub

äu roeibeu angefangen, ba jerftreuten unb poftierten

fie fid) äioifd)en unb um bie beerbe, roo eè nur

^^la^ äum iQerundaufeu unb ©priugen fidj bot.

Sie fetk'u ftc^ ,iiunr aucl) iiiuifdjeu bie roeibcuben

©d)afe unb Sd)meiue, ba jebod) bie (Srfteren ge=

möljnlid) feljr gebrängt roeiben, bie Sedieren luüljleu,

fidj beifien unb ba,iu gruujeu, babeu fie beibe ind)t

fo gerne loie baö ^^erftreute, ftille, laugianniorfd)rei:

teube 'iUelj.

©leid) uad) if)rer 9infunft, ale fie, nod) fd)eu, fid)

mcljr in ben @ct)öl,íen «erborgen aufljielten, liefien

fie fid) nadj ben bevabgefalleneu Ìlìaifaferu aud) in

baè tiefe ©raê t)iuab, luo fie gau-i nngefe^en iierum

irrten; ja and) auf bie fanbigen uub augefd)uieiumteu

Ufer ber 3}ouau unb beò 3íáfoe, aw òtelleu, tuo

bie ©trömnug bec Söaffers bie tjineiiujefatlenen
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meg az ott tanyázó parti czingolán}* (Cicindela

litoralis') ntán keresgéltek.

Délelttönkint a Gellértbegyet látogatták, an-

nak közvetlen az emberi lakások fíilött meredez

szirtjein kúszva a sziklafalakliól kibajtó l)ok-

rokra telepedtek. Nyugtalanul szállongtak egy

szirtrl a másra, bebújtak minden basadékba,

annyira elmélyedve a szorgoskodásba, talán a

párzás és i'észkelés ingerétl is kábítva, bogy a

gyermekek puszta kézzel fogdosták ket. Ersen
liizonyít e körülmény amellett — mit különben

a költés idejének elérkezte, a duzzadt nemi szer-

\ ek, de leginkább a másutt rögtön beállt fészke-

lés is ersit — liogy csakugyan szándékuklian

volt a Gellértbegy sziklaoduilian is fészket rakni,

ba a folytonos üldözés ket el nem riasztja.

Kjjeli pibenre Pest táján leginkálib a Eákos

sr londiozatú nyárfáira telepedtek, de számo-

san vonultak az Orczy-kertbe, valamint a Nádor-

kert fáira szóval mindenüvé, bol nyugalmukat

nem zavarták.

Egy vadász, ki sokat járt a pásztormadarak

után, bogy urának nébány darabot lbessen,

ersen bizonyítgatta, bogy látta e madarakat,

midn estére seregélyek módjára csapatosan bo-

csátkoznak a nádba, bol ess idben a napot is

töltötték ; de megjegyzem, hogy ezt sem magam
nem láttam, sem másoktól többé nem hallottam.

Êh'tlIKidjfl . tjlJ/lj'ti(i/lsríi/il i.

Mint a többi seregekben él s együtt legelész

madár, a pásztormadár is l)eosztja napi végezni

valóját.

így Pest körül reggelenkint csapat csapat után

repült a legelöki-e, hogy iléllien a Gellértbeg\'en

gyülekezhessek, mire a város háztengere fölött

zött- légi játék után újra a legel volt a czél,

majd az itatóra s végül éjjeli pihenre szálltak a

seregek, oly pontosan betartva az idt, akár a

húzódó vadlibák, kacsák s egyébb vízi szárnyas.

A marhajárásra érve, sokáig áll a pásztorma-

dár a legelész barom szája vagv lába eltt, fel-

emelt testtel vigyázva annak lépdelése közben

fölhajtotta bogárságra ; s ha rebben a sáska, ha-

er [jintried , loo Cicindela litoralis luoíjnt,

giengen fie 3tnfaiuiô gerne uni liefen ^e^ Käfern

nad).

3íud) [ieíiid)ten fie aile îsormittagc ben 33iodê=

(lerg. iî^a fnfjen uni frodien fie cuif îien ïiidit über

Den menfd)lid)en ílí>ol)nungen ftarreníen gelfennb:

fiilìen fjerum, fegten fid) auf baê anè beffen iBänben

í)erauöC(enHid)fene ©efträud), flogen beftänbig uon

einer (^elêumnb ìiir anbeven, luaren bnbei ganj er;

regt, gudten fieiBig in bie ÀelfenviBen, bubei fo in

©mftgieit certieft nnb nenn ^{eije beê 9fiftenâ oer:

(deiibet, baf5 fie fid) mm .fîiwden nut ber .s^anb

fangen liefu'n. ©in 33euuno — uuiö ibre ißvütejeit,

loie bie aufgefdjiuollenen ®eíd;íed)totí)etle beibev

©atten, ja norjügítd) baá (lalb erfolgte 33rnten felbft

beftiitigt — bafì fie uiirflid) gcfonnen luaren in ben

'55etfenlöd)ern beò 'Blodôbergeâ ju brüten, falls man

fie nid)t oerfolgt iinb abgefd;red't batte.

Sie übernad)teten bei ^eft ineift am $)ïdfoâ in

ben bidjtbelanbten ''^ìapnelbiinmen, uiele andj im

Snbooiceum, fo and) im ^Çulatinalgarten unterà

í)aíb Cfenô, überbanpt mo fie rnbige '^4älie fanben.

(Sin Säger, ber ben ïlîofenftaaren uieí nad)gieng,

uin fie für feine ôen'fd)a ft ju fd)iefìeii, i)erfid)erte

mir, ì)a^ biefeíben nad) 31rt ber ©taare íc^aaren=

loeife jur 9iad)trn[)e fid) ino 9ïoi)r gefaffen unb bort

bei regiun'ifd)em Üietter and) bei itag ocvuieilt

batten; bieê t)abe id) ab loebev felbft bemerft, nod)

non íluberou ge£)ört.

t'cbcii^art, Sigciifi^nftcii.

3Bie anbere in Sd)aaren roeibenbe nnb lebenbe

5ßöge!, fo Ijoben and) bie 9iofenftaare ber 'Çefter

Umgebung bie oerfi^iebenen ä>errid)tniujen in ge=

lüiffe 3íbíd)nitte bea ítageo eingetbeitt, fo baji man

fie, eine £d)aar nad) ber anberen, in ber '^núi anf

bie aSeibe fliegen, gegen 3)fittag auf ben Siodêberg

fid) oerfammeln, bann mieber anbere ^vlngtouren,

öielletd)t Spiele, über ber Stabt mad)en, bann

uiieber auf bie 3Bcibe, uon bort auf bie '3:rinfpläl3e

unb enblid) auf bie Síuí^epíage fliegen fab. Sa sog

ein Sd)roarm nad) bem anberen in einem fel^r

fdjnellen ginge eitenb, bis enblidj bieê ein (Snbe

na^m, unb in umgefel;rter i)ïid)tung mieber, roeiui

bie 3eit baju fam, fo fovtöauerte. Sie ftrid)en nlfo

gan5 nad) 2trt ber aBilbgänfe, lïnten nnb onberen

äBaffergeflügels.

Stuf ber SBeibe angefommen, urnrteu bie 9ïofen:

ftaare ndt etmas anfgeridjtetem isorberförper oft

reá;t lange uor hen ÏÏÎciutern beò lueibenben

aiieiiee, ober ganj bid)t an beffen gü^en fteljenb'
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talmas ugrásokkal s ügj^es fordulatokkal iiaino-

ilik utána, inajil villánigvorsan szalad az (^gyik

állva maradt liarouitól a másik lepni készülhöz,

közbe a legj-et fogdosó barázdabilleget módjára

félig tárt szárnyával is verdesve úgy, Iiorv rit-

káu kerüli egv-egv sáska is végzetét.

Uj csapat közéig a lakmározók felé, mire a

már megtelepedtek javarészt vagy együttesen

szállnak a jövevények elé s velük eg_yesülve

ereszkednek a régi helyre. S tovább folyik az ide-

oda szaladgálás, ugrándozás a barmok lába alatt,

közbe apróbb czivódások sem hiányozva az éhe-

sebbje között, mikor mindegyik a másik orra ell

akarja elcsípni a falatot. Ezalatt persze folyton

változtatják a helyüket, mert egyik a másikat

akarva megelzni a szökken sáska után j() da-

rabot beugrálnak.

Ilyenkor mintha csomókban vándorló rózsák

mozognának a zöld pázsiton, olyan e szép, elszó-

ródva szaladgáló, pillauatoukint a legváltozato-

salib alakulásokba álló madárcsapat, mely ha

felrepül, rózsás felhként táuczol a szemlél

eltt.

Ha már megszedték begyüket, a földre hasalva

vagy oldalra dlve jjibengettek a barom körül.

Különös, hogy míg déleltt mindig a nyáj

eltt jár a csapat, délután javarészt a mögé te-

lepszik.

Déltájban, mikor a csordát vízre hajtják, a

pásztormadarak mint soha el nem váló társak

azt megelzve szálltak az itatónak s az esetleg

közel álló fákra települve tartották folytonos

csicsergéssel és éneklíel kisért déli vigasságukat.

Közbe le-leszálltak a vizet szörcsöl barmok

közé s velük ittak a válúból, s mint a seregélyek,

meg is fürödtek aljban s a kút körüli tócsákban.

A Rákoson tartott ilyen déli vigasságuk köz-

ben állítólag annyi falevelet szakítottak s bo-

csájtottak le a lombok közül, hogy a levél es
módra hullutt, Ijefödve a földet s a tavat a fák

tövén.

Gyakran \oltam tanúja, mint húzódtak a

auf bie íiurd) íie íöeiüocjiiiigen bee Jßie^ea aufju^

jai'ienbcii :,'\nicfton, uovíüi'jlicf) abn nuf bio í^ew--

)d)rerfcn. Aliéit nun eiiu- i»ini)d)vede auf, fo iiuid;en

fic barnád) liemattige Sprungfälje, bie fi^nellften

'Jiieiibiiiuieii, laufen babéi bltlifdinell non cinem

áíinbe, iueld)eô ítéljen c^eOlieben, 511 cinem anbevcii,

baê fid)äuniSd)reiten anfdìirft, lüobei fie fid), in ber

Siírt uoit ÎBnd)ftelaeii auf beri^liegeiijagb, xl)i:ex í)aíb-

geöffiu'ten, flattcrnben Alügel bebiencn, fo bafi

feiten eine .'òcnidirede ilmen entgebt.

iicibert fid) nun ein neuer p,uo, ber fdìon uieibcn=

ben 'ìicrfammlintiv fo fliegt biefc gemifî ben ìhv-

fomniliiigen entgegen, um mit ihnen mieber am ge^

fälligen Crtc cinjufaUcn. Unb eö gel)t baê .S3in=

unb ^erlaufen, boô ^erumfpringen unter ben ^-ü^en

bco'liiebeo non 5íeuem an, roobet eè and) anfleiium

Streitereien ,íu)iid)en ben Íh-obfüd)tigcn nid)t feblcn

bavf, inbem cin jcbev haii fpringeiibe Snfeft uor

bem anberen uicg^nfdiiuippen trad)tct. .<ôierbei uer=

tinbern fie ben Ort uatnvlid) fortiuärcnb, bi'iux fie

ípringen, inn ben anbevcn äuuorjnfommcn, ber flic=

génben Äerfe ganje Jvingfälu' nad).

G'è roar ein herrtidier ütnblirf, biefc fd)önen "iiogeU

fd)aaren auf bm grünen 3Öcibepläljen alo äcrftvente,

iiernmlaufenbe nnb roieber jeben 31ngeub(id in ben

niannigfattigften Umgcftaltnngeu ínfaminenfíie=

feenbe, luanbclbare ìRofengnippen uor fid), nnb in

it)ren j^ingbeiuegnugeu ale taujenbe 9iofenroblfd)en

über fid) ju feben.

^sft enbiid) ber .'òniigcr geftilít, fo legen fid) bie

Ííögel gan^ bid)t auf bie Srbe, entmeber mit bem

ganzen llnterleibe, ober mit ber einen Seibfeite,

nnb rnben auf biefc l'Irt nor ober neben bem

Söieljc ano.

2tm anffnllenbften ift eè, M'i^ fie 3>ormittagê ftetê

r, íiaáimittage aber meift f)inter bem ineibcnbcn

'itel^ fteben.

©egen 9Jfittag, incnn bie £u£)£)eerbe ju äßaffer

gieng, flogen bie Nomadites alò unjertrennlid)e

©cfeltfd)after lunt imr ihr hen 3'ränfplät}en 511,

fe(5tcn fid) auf bie sufällig in ber 'JiiU)e ftel)en=

ben ^öäume unì? biclten ibre mit fortroäfirenbem

,;)Untfd)ern unb Öefang begleiteten l'iittagöuntev:

()altungen ab. òie lieficn fid) babei einzeln unter

bao trinfenbe SBief) i)erab, nnb tranfcn nnb babeten

mitten unter benfelbcn.

iöei fold)cn ÍJcMttagcuntcrbaítungen foKen fie am

3iafoê fo oicl '^Uätter non ben i^äumcn lierab:

geäiüirft nnb bcrabgelaffcn Inbm, baf3 eè fbrmlid)

tuie iMätter regnete, unb ber i3obcn nnb ber Àfufî:

teid) unter ben itónmen bauon überbecft roareii.

Oft luar id) 3<^"3'-' bauon, luie fid) bie rKofenftaare
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pásztormadarak a délutáni nap tüze elöl a legel

barom árnyékába. A liol magasabb gyoniféle,

mint a boszorkánytövis s a kutyatej üti föl fejét,

oda is beszaladnak szorgosan kutatva a nagy-

számú bogárság, de különösen sáskák után, mik

itt bújtak meg, bol a Itarom nem szivesen legel.

Mikor aztán a leáldozó nappal a leveg is b-
vösödui liezdett s a sáska sem ugrált, de félve

búzódott meg a gyomban, a pásztormadár is

nyugodni tért, ezernyi csapatokban szállva meg

a Eákos jegenyéit és ákáczfáit a sötét éj l)eáll-

táig csicseregve, belyért küzdve fától-fára, ágról-

ágra szállva, közbe az ezernyi torok szava valami

kellemetlen zúgásba olvadt, mely még a sere-

gélyek bangversenj'énél is jóval ersebb. A mu-

latozást itt is a hulló falevelek zápora kisértc

csakúgy, mint az itató körül.

Ess idben a csapatok a fákon s liokrokon

gyltek meg folytonos röpködés, bajsza s játék

közben — tehát egészen seregélyek módjára —
oly szörny lármát csapva, hogy már messzirl

hangzott a zsivajgás.

Azt soha sem láttam, hogy a szaladgáló pász-

tormadarak csak egyike is — bár Itizonyára

képes volna rá — toUforgóját valaha felemelte

volna. Ellenkezleg valamennyié a nyakszirten

lógatja azt. A him mégis messzirl kilátszik a

csapatból s a sokkal rövidebb tollforgójú tojóval

össze nem téveszthet.

Álltában s ültében jó magasra emeli testét a

2)ásztormadár, st futás közl)en sem tartja oly

vízszintesen, mint a seregély. Különösen széj),

emelt a tartása, mikor valami emjjerre vigyáz s

e tartása táplálkozásával függ egybe, hisz' nem
földrl szedegeti élelmét, mint más madár, ha-

nem ugortában, röptéijen esibii el a liogarat.

Egyesével, vagy kis számmal vonulva, kissé

félénk s óvatos s csak lopva közelíthet meg lö-

vésre. Míg a hol tömegesen telepszik meg valami

kedvez helyen s még hozzá a fészkelés is a

szándékában, ott folytonos üldözés mellett is oly

vigyázatlan és lüzalmas, hogy a csordával tartó

ember köztük járhat, ülhet, kurjanthat a mar-

hára, st lhet is a madárcsapatba a nélkül, hogy

azt valami nagyon megriasztaná. A pásztortól

épp oly kevéssé tart, mint a baromtól. Ha azon-

ban a folytonos üldözésben végre is veszélyt lát,

üor ber 6renueiiboii ííacíjmittatiojúiino iii ben

©cfjatten bes îiUeljeô ftellten. Sind) luo íiöíjeve B.xa\ú-

aüen, mie baô Eryngium uiib bic fo tjäuftcje Eu-

phorbia [tauben, eilten fie bat)in unb bnvd)|ud)ten

Jdieô fíei6ic\: beim in bieien, bem ì'ief) nnmill--

foinmenen '^ífíanseu nerbevi^en fid) üerfdjiebene ^n-

feften, Ijauptiädiitd) ober bie fiüditigen êenid)reden,

morttuô fie foldie biiuuifjaiiten nub luegfingen.

ÍSenn es ìiann ç^ei^eu iHbenb etume fül)ler tmivb,

Die .'òenjdjreden nid)t me()v íjerninípraniien, fonbern

fid) im ©ebüfdje uerfvodien, ba jogen bie 33ögel jn

S^anfenben auf iijre ©d)lnfp(n(5e, jnmeift auf bie

23änme nad) ^líáfoe Inn, wo fie nnf ben Ijolien

Rappeln nnP 3lfa,^ien vnfteten. 33iö in bie bunfie

9iad)t .iuntidierten fie nm Pie^'Kilu' viiiiienb, ncm 3(ft

3n 3(ft, uou ri^iuim jn ixinmfpringenb nuP fliegenb;

mobei bie STnnfenben von .Svelilen ein nnanoieneljineê,

ftaarennrtigea ©efdiiiune anftimmten. T'ie Unter:

baltnng lunrbc and) l)ier non einem iMattregen be-

gleitet, i^an;^ fo, mie bei ben îvanfplatu-n.

33ei regnerifd^em Sßctter oerfnmmelte ftd) bie

(3d)ani- auf ben Siininen nnb @eftränd)ern nnb

juiitfdjerten bn fo ungetjener, burdjeinanbor fliegenP,

fid) jagenb, fpieienb — alfo ganj nad) 3irt ber

©taare ^ ba| haè ©efájrei fc^on Don 3!Beitem uev=

nommen unirbe.

'^d) t)abe eê nie benierft, bafi fie luäbrenb beo

Saufenê je ben S^opf aufgerichtet ober gar in bie

"QiJije geboben bätten, obmobi ibre Aäijtgfeit ba,^u

f)öd)ft ioa[)rfd)einlid) ift. ^sfbod) ift ber bebentenoe

(Sdjopf ber 9J{ännd)en fd)on non ÎBcitem non bem

»ici fíeineren ber äi>eibd)en jn unterfd)ei?en.

5)ie 9îofenftaare fteben nnb fitjen mit einem ,5iein:

Hc^ ftarf anfgeriditeteii Seibe, ja fetbft im î'iinfe

galten fie fid) nie fo ioagered;t mie Staare. iöefon:

bere fd)ön anfgerid)tet ift ifire Stenng, menn fie

auf òm '3Jíeníd)cn paffen; ee bangt biefe Steünng

mit ifjrer ©rnäfjrnngemeife snfammen, ba fie ibre

^Seilte md)t mie anbere "Högel nom 23oben anf--

picfen, fonbern fleto bie büpfenben S^äfer im ^Inge

erbafdjen.

Ginjein ober in geringer iHn^^ibl auf bem 3iifl*^

begriffen, finb fie eturnô fdieu nno flüd)tig, fo bafi

man nur burd) §interfd)Ieid)en iljnen jnfomnien

ober fie fdnefìen faun. 2Bo fie aber in grofeer 9J!enge

fid) fd)on gelagert fiabeii, jumal menn fie bort ju

niften entfdiloffen finb, beiu'bnuMi fie fid) trot? alier

íperfolgnngen fo nniiorl'id)tig nnb l)armloô, baf?

man mit bem meibenbeu tM) fortfdjreitenb, unter fie

geben, fiben, auf baé iíieb (tirmen, ja felbl't oft

fd)ieêen fann, oftne fie meit à" oerfd)end)eu. Tie

^irten fürdjten fie fo menig, mie ìiaè ìUet;. Qaben
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a szétszóródottak valaincimyic gyorsan elre

szaladva sorba áll magasra emelt figyel tartás-

ban s megadva az iut i'svrrr» -szóval a jelt,

egyszerre fölröppen, hogy l)iztosabb helyre száll-

jon.

A pesti pusztákon gyakran jártak pásztorma-

darak seregélyekkel egy idben, de csak akkor

elegyedtek, ha az egyik fajból kevesen a másik

faj nagyobb csapatával találkoztak, mert egyenl

számú seregek soha sem keverednek. Életmód-

juk annyiban is elüt a seregélyekétl, hogy míg

ezek csak már kiröppent fiaikkal szállnak a

marhajárásra, addig a pásztormadarak olt köl-

tenek, ottneveiik flaikdl, örökké a csorda k(inil s

vele vonulnak, igazi nomád életet élve.

Tiíjihíli'ku .

Május havában sáska hijján a pásztormadár

még javarészt az erdre lévén utalva, gyomrában

rendesen nagyobbféle bogárság, mint cserebogár,

futóbogár, Pachygaster, Cleonus stb. található s

begyében még a nagyja is egy darabban vagy

alig feldarabolva. Találtam apró csigákat is

közte, de kavicssze.meket soha, mert tápláléka

úgyis puha s könnyen emészthet.

18^7 (?) május 27-en ükczy báró egy himet

küldött, melynek egész tápláló csöve csupa ke-

ménygyürs, a fali ászkához (Oniscus) hasonló,

de még keményebb bogárfélével volt tömve. Ily-

féle bogarakat erdk korhadt fadarabjai alatt

találtam. A többi, ugyancsak májusban elejtett

darab gyomortartalma cserebogárból került l\i.

A június 3-áról való madárl)an az erdei czin-

golány (Cicindela silvatica) mellett már egy

csomó sáskát és tücsköt is találtam. Stettinay

1830 j\iniusáuak 20-án 5 darabot ejtett el Péteri

mellett s gyomrukban nagyszámú fehéres her-

nyót látott, miket e madarak a lépbogyó ( Viscum

album) vagy a Loranthus europeus zöldje közül

keresgéltek el.

Késbb, mikor már rendesen jár a pásztor-

madár legelinkre, kizárólag a többé-kevésbbé

fejlett sáskával táplálkozik, mitl egész belseje

vörösre festdik.

fie aíicr öiívdi fovtiU'iclíte lierfof(iuiu\en cine 65ofoí)v

in iljrer íiülje uuiljriunuunmeii, íanu hiiifcu bie äer=

ftveutcii (yiic&er alle iV'ÙDuiinti in eine l'tnicnreií)e,

fteen fid) mit einem ganj anfgerid)teten, Slufnierf:

fanifeit uevratlieníen Seite, .^roitídiern ií)r "®d)iürrr»

— Sen cjemöljiilidien "ii.ínnuintV-'ton — erheben fid)

plötjttd) unb fíiecjen geiellid^aftlid) mub eiiu'n be:

iiuemereu '•|>[iin.

3Uif ben '•^H'ftei' .'öaibeu Ijielten fidjbic Pastor oft

mit iiiw Stanren ju gleidjer 3eit n»f/ t>ö<i) inf) i<i) fi«

nur bann ijeinifd)!, luenn einzelne non einer 2(rt

größere Sd)aaren ber anberen antrafen, bodi grojse

Sdiaaren nii)d)en fid) nie. 3" il)ver l'ebenôart finb

fie and) îiaburd) «on ben ©taaren oerfdjicben, bafí

'Petitére nui' mit iljver fdion ffügoeu íönit auf bie

ò^ntiueiben fonnneii, bie Nomadites aber bort

fcUift niften, bort erjieíien, aífo eioig am aller;

liebften um bas iMe^ nub mit bemfelben luolinen,

Í)ernm3tef)en, alfo ein ed)t nomabifdieci l'eben führen.

Sic 9ial)l'inig.

3in a)îui, 100 eo nod) menig .s>enid)verfen giebt,

bai)er biefe Slíögeí nu'br am G5e()ö[äe fiií^ aiif[)ieíten,

fanb id) in i[)rem SJìagen oorjüglid) größere Coleop-

teren mie Waú- unb íanffíifer, Pachygaster,

Cleonus u. a., loooon felbft i'iaifäfer oft in einem

íBtürf ober bod) faum jerftüdelt im Slïagen unb

Slropfe oorfamen. 3(nd) fteinere Helices (2d)nerfeni

fanb id) mitunter, Hiefelfteindieii aber nie, ba it)r

Cutter gauj lueid), aífo [eid)t jn jerfod)en ift.

(Sin 2)iänudjen — am 37. 9Jiai (18:^7?) oon

íöaron Drc;;i) eri)atten — l)atte lauter ringelige,

ben .sìefleraffeln ähntid)e, aber nod) I)ärteve3nfeften

anfgeiuunmen (beren äi)utid)e id) unter faulem ^olse

in iBälbern antraf) nnb mar ber gan.^eSTropf, 2)ia=

gen luib bie ©ebärme mit bief en gefüllt. 33ei an

beren, ebenfatlê im S)îai erlegten, mad)ten Pen ganzen

•Dîageninhait ÍJÍaitafer auô.

am 3. esiliti fam fct)on nebft Cicindela silvatica

eine ïïîenge doii ,s:eufd)recfen nnb ©rillen inrlliagen

biefer iígel cor. ©tetti n a n fanb in •") bei % í t e r

i

1S:!0 am 30. lòii'i'i erlegten ©lüden oiele ii)eif3lid)e,

au Viscum album ober Loranthus europeus

fleifjig f)ert)orgeind)te 9ïaupen.

©pater, gegen Hütte ^luni, loo biefe ÎUigel auf

bie grafigen älHÜbeplälje giengen, tropften fie fid)

auôfd)liefilid) mit meift nod) nnoollfonunen ent=

midelten ,i»enfd)redVn ooll, luooon ihr gaujeê innere

roth gefärbt erfd)ien. •
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Brpiìh'iic.

Egészben seregélyszerü : húzódása közben

gyorsan verdes szárnyával teste felé, majd moz-

dulatlanul kitárt szárnynyal úszva lebeg, különö-

sen leszállás eltt, de oly gyors fordulatokat soha

sem végez, mint a tovasurranó seregélycsapat.

llepülése könnyedebb, kevésbbé surranó,

közbe nem tárja ki szárnyát annyira, kevesebbet

csapkod s ritkábban bukfenczezik mint a sere-

gély-

Ha a napfénnyel szeml)e repül, úgy testének

rózsás sziue alig tnik fel fekete száinya mellett
;

írszó lebegése közben már szebben mutat, de leg-

szebben mikor hátulról éri a nap sugara : ilyen-

kor hátának rózsás aszbesztfénye pompás vö-

rösesen aranyba csillogó.

Hívása, (htckc.

Érdes, rekedtes, de sajátságos hivó hangját

'úgy röptében, mint ültében gyakran hallatja.

Eöptében rendesen «srrr-csori'-esorr-serr ! » -han-

gon szól, a hátra maradtak ers «csr-ints! sör-

incs I) -et kiáltanak ; együttes lassú tovaszállásban

«svorr-csorr», felrepülés közl)en «srrr-csrrr!

decsrrr-csrrr-dzrrr ?i) járja gyors egymásutánban

kiejtve, olykor ersebben s jobban hangzón

« svöröty-söröty ! »

A melyik ersen \-ágyik társa után vagy utána

veti magát a fáról, így szól : «csrö-csövöly! csrö-

csevely ! »

Dala igénytelen, halk. Sziszeg, rekedtes töl)b-

nyire rosszul tagolt, kevéssé változatos hangok-

ból áll, de gyakran s mindenütt hallik, különö-

sen ha nagy csapat van együtt. A földön, a gye-

l)en, a barom közt ülve vagy pillanatra megállva,

fákon ugráltában s röpködtében, déli pihenjén,

fészke körül, st fészkének odvában ülve is sza-

kadatlan csicsereg.

Bár együttes éneke egészében nagyon hason-

lít a seregélyek zsivajgásához, mégis egé-

szen sajátságos, ha e két faj hangversenyét egy-

szerre hallgatjuk. Nagyban hasonlít úgy a parti

fecskék, (Cotyle siparia), mint a kölesi sármá-

nyok (Emberiza miliaria) társas zsivajához, de

még ennél is halkabb csicsergés, mintegy :

Aijiiila. III.

3f)i- ^-íug ift im ©aiiäcii ftaarenarttii. 23alb

fíntteru 3í(íe, öie T^iü^^ti Ijäufifl iitib íd)iu'lí çjcgcn

ben 'Ááh ídjtagenb, balb fcflcln fie cine fiirje ètvccfe

mit auotjebreiteteii %\.H^\\ fortíc^mebenb, roaö be=

foiiberö uor bciu ifieberfctwu (;\c)i-i)iel)t. ©o idjuelle

©djHH'iifuiujen matten fie nie, miebieStaare. 3iudj

ift il)r (Viug ieidjtev, lueiiiget fdjiüirreub, fie breí=

ten babéi ií;rc '^ixuyú iiidjt fo ftavf auö, fíattern

lociger unb piirjeíii feíteiier alá bic Sturnus.

a>ou bem íd)biieii íiúfeurotl; bee SeibeS ift ím

^[uije, fade fie gegen òa», Sonnenlidjt fortfí^unrren,

beinahe nid)tâ ju feben, id)on bei jxtm Sdjmebe;

finge ninnili eí- fid) fdjbiier ano, am ailerfdjiinften

aber, menn fie non pinten í)er ber ©ounenftraíjl trifft :

ba gUinjt bao 9ïofaaâbcft beò 3íüdenö prädjtig unb

mie in cinem rtben Giolbfdiimmev.

ifucftoii, Wefnitg.

S)ie rautjen, ijeiferen, oi) eigeiitl)ümlid)en !L'orf'=

töne merben forooí)! im %\\\iy, alé im Si^en íjaufig

geprt. ©emöljníid) íod'eii fie im Tfíuge n)ie:

«fd)rrrítfd)orr4fd)orr:íd)err!» ~ bie ,3iii"üdgeblie:

benen fräftig : «tfd)rdntíd)! fdjördntfd)!« — im

ftitíen Sfinge ungelrennt fortfliegenb : «ídjroorr=

tfdiorrr!» imSínffíiegen : «fd)rrr=tíd)rrr? betíá)orrv=

tídjrrr^bjrrr !» — fdjncll nncbeinanber auôftoBenb;

inand)mal and) beffer unb ftärfer mie «íd)roörötg=

fd)örött)!»

©cíjnt fid) einer bem anberen luul), ober mirft

fid) Dom 33aume, iíjni nad),j|Ufonunen, íjerab, fo

ruft er: «tfdirö^tfdjöroöii;! tfc^rö^tfdjeiueh; !»

Tier ©efang ift unbebentenb, leifc ; beftebt auè

jifdjenben, rauljljeiferigen, meift fdjledjt mobulirteu,

einförmigen 2^önen, bic \ú)x ftetêig unb überalll^er:

üorgebract)t mcrDcn, befonberâ menn gröfiere Sd)aa:

ren fid) oerfammeín. 3íuf ber Grbe, am 9ìafen,

äioifdjen bem ìsiei), fiÇenb ober auf Slngebüdcftefjen

bíeibenb, auf SSäumen í)üpfenb unb í)erumf[atternb,

bei ber 9Jiittagôrnf)e, auf ií)ren Srutpíiitjcn, ja feíbft

in Sbd)ern, an ben'.liefternfiöenb, ämitid)ci'n fie un=

aufí)öríid).

^^m ©anjcn ift ber ®efang bem i3d)mirven ber

©taave fei)r ät)nUd), bod), \m\\\\ man iíju im Son;

certe mit bem ber Staare unmeit einaubcr anprt,

gauj eigentí)ümíid); í)at uieíe ílönlicbfeit mit bem

gcmeinfd)aftíid)en ©cbmirren ber Uferfdiroalben unb

ber ©rauanuner (Emberiza miliaria), ift aber ein

nod) leifereâ ®efd)iual5, mie : (iíc^ier4rrr=tíd)örbrö=

ftfr-riririn-rririri» — gemifd)! mit etum »tfd)röntfd)=

y4
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«siczr-szrrr-esörörö-sziszr-iiiiri-czniiTi : közbe :

csröiics-csrines ús csröcsö-csöcsöiT-szirie !»

Olykor :i Laiiius minor hívásához hasonló,

erösebbeu cseugö szó is kiliallik, mint i'slanzl-

san-sl!»

l\'<'il Irne, fésthe. tojása.

Minden madár a körülményekhez szabja élet-

módját. Kivált a fészkelésnél ötlik szembe ezen

alkalmazkodás, hol a hely me^íválasztása, a fé-

szek magassága s auuak alakja sokszor ers \{\\-

tozásoknak van alávetve.

De nem áll ez a i^ásztormadárra.

Mivel örökös vándor létére soha sem tudja

elre, miféle körülmények közé veti a vélethin,

cosmoijolitává, világjiolgárrá változott, ki min-

den elítéleten fölülemelked\e a Iegszerényel)b

körülményekkel is megelégszik.

Ez nála nem alkalmazkodás.

Mindenütt otthouiasan rendezkedik lie, hol

épületlomok, kolostorok, sziklák állnak alkal-

mas hasadékokkal : rözse- és téglarakásokban, a

sürü Lyeium bokorliau. mindenütt, hol közös

fészkeiéül enged meg a hely.

Mint már említve volt, az liS;i7-iki tömeges

megjelenésekor komoly szándékában volt a Gel-

lérthegyen költeni, mint a sziklazTigokba való be-

és kibiijkálás, a megvizsgált tojók petefészke és

költési foltja, végül a hímek ersen duzzadt

nemi részeibl l)iztosra következtettem. Tudva,

hogy a költés ideje itt van, minden ismersömet

figyelésre szólítottam fel. B csakhamar értesül-

tem, hogy a jJásztormadár Baracson, Vacson,

Kaskantyun s Adacson csakugyan fészkelt, mert

nyugta volt, nem úgy, mint a Gellérthegyen,

hol az örökös ldözés, utána mászás, hajigálás

minden szándékát meghiúsította.

Athoson ['?) is, hol Wahlstein tanár szerint a

legvadabb hegyvidékeken is költ. sziklarepedé-

sekbe rakja fészkét, (lásd 1S3'.I jun. 2-án kelt

levelét).

Drechslek — Feldeík; praepurátora Karls-

badban — azt állítá, hogy c madár Dalmátíában,

hegységek sziklahasadéliaiban, lakások szalma-

födelén s régi farakásokbaii költ.

Nagyon is sebtében építve fészkét, nincs a

pásztormadárnak arra érkezése, hogy messzirl

válogassa össze a szükséges anyagot, megelég-

szik tehi'it mindennel, mit a közeli szomszédság

tící)viiitfd)" llll^ »tdirötídii'LvtícbötidHn'rO'ii'ic», íaju

iiuiiid)iiial ciniche Dem íliufc öeo Lanius minor liliii;

Hc^e, fríiftiiier fliiiiu'nDc l'auto, mie «í<í)írt"3l-

idiaiiîfdil !i)

Síiftcii, i'cVft, (*icr.

SÍEÍe ilíijgel accoiitmobiveu fid) in ií)rer gaiijen

Lebensart boni llmftaubcn. ^iieô fällt befonberê

beim ííeftbdu auf, umbei bie 2Sat)l beò Drtee, ber

Oölie uiib ber 'Jíeftform oft betvíid)t[icí)en -Ikxán-

beniiuu'ii uiitevnmrfen ift.

Oiid)t fo ift 05 aber bot bem Nomadites.

Ta er alo emigev ilBanberev nie im "iiorauo meifs,

ioek-l)e Uiiiftänbe il)m biird; S^i^aä geboten luorbeii,

fo l)üt i^n bie 'Jfatur in einen ßoomopolitoii uer-

umnbelt, bor, über alle •ÌUirurtlìeilo eríiaben, bie be-

fd)eibenften Uinftiinbe benutzt.

öei ihm ift baë feine 3(ceommobatiaii.

(St ridjtet fid) überall lieiniifdi ein, luo Dovfaüoncie

tôebiiube, Sllöfter, Jvetfen unt paffenben :ííit5on ba

finb, in^ülj: iinb 3tC(i,eU)aufen, im bidjton i'peiumi

,^anne, übcrafl um ber Ort jnm lUMneinfdiaf tfi^

d)en Jiiften lU'oitinet ift.

ÍBie íd)on eriüäfjnt, mad)teu bie îliofenftaare bei

jenem 9J(aîfen,^nç;( im :^s«bve 18;57 ernfte Dlnftalten

am ÎMocfûberçU' 5n brüten, nuiranf id) fd)on im

iilorauè nad) tf)rem 9iuê= nnb liinfdilüpfen in ben

j^elfonUkbcrn, nad) ben tì-ierfti)cfen nnb Í3nitfíeden

ber nntevfnd)ten 'iin-ibdien, nad) bon fel)r aiige--

fdjiuollenen ©ofd)led)totbeilen bor 3}iäiind)en ftd)or

folgerte. 3» Überäougung ber l)erainiaí)enbcn 33nit=

äoit, ç\ab id) i'íelon meiner î^ofannten 3(nfti'ägo jum

33eobad)teii berfetben. Unb balb barauf evfuljr id),

ha^ fie in Saracê, in 3ibaeê, "Íhu-ö unb Îlaâfanti)ii

roirf(id) ìiiftcton, ba i[)nen bafelbft ilhiljo uergönnt

inurbo, iiid)t fo mie ain Sloáéborgo, mo bie fovt-

mäl^ronbon ^iicrfolgungon, bae einige Sd)iof,on, Tiad):

flettern unb SBerfen alle ibre 9(bftd)teu nnmbglid)

mad)ton.

aim Ültboc, mo fio, nad) ^J»J a b l ft o i n'e ì^orid)ten,

felbft in bon milboftcn ßebirgegegenben niftenb Dor=

fominen, logen fie iljro íiefter in Aotolöd)or binoin.

cSieljo feinen 'Sriefüom 2. ^limun- lS:î'.i.)

3laá) T r e d) é I e r'ê — ^^^rrtpanitor bei iVelbegg
—

mir in Earlébab mitgett^eittor 33et)aiiptung, brütet

biefer -iìogei in Talmatien in Wobirgôfelfon, Mlip:

penld)ern, mio .§aiKifpa(5en in 3trobbad)ld)orn,

bann in alten .s^oljtagen nnb berglotdìon.

Ter iliofenftaar baut niel ,ìn eilenbo, fann alfo

feine ,3i'it l'orlioren mit bem,'òt'rfd)affen meitiiogen=

ber ilìatorialien, begnügt fid) babér mit SUlern, moê

ihm bie näd)fte Umgobnng bietet, "i^ainnreifov nnb
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uyújt. lízsót s faknelet, forgácsot, gyoinszái-a-

liat, elszórt tollakat kapkod össze ; a hol széna

van, ott tisztán abból épít, de szükség esetén a

tehéuganéjjal is megelégszik.

Nagyon sokat tart az id- s munkamegtakari-

tásni, nie)'t liisz" ríivid az id az ittmaradásra, a

tojás lenikíisa közelget s nagyon is forró, ellen-

állliatiiflan a szeretet, az aggódás a nevelésre

váró s maoukkal viend fiókák iránt !

íBlíittcr, .oofsu'iiue, Uufraiitfteiiiìol, licnnnliciU'itDtv

À-ebcrn merîien mit iiröBtor ôoft ^ufaiiutioiujc;

id)leppt : UHI es ,'ôcu i^ibt, Imiit er auôfcljliefetici;

l'on bieicni, bcipiüßt fid) nber oft mit Pcm jluiimift.

tSâ luirö nuf 3fit= ""b l'irboitcrfpaviiifî feljr

utel geieflt, bic ^út bee ^ierbfeidenè ift fura Ö^^

meffeii, Daê tSieriefleu uor bet 3:;i;iiv — unb bie

IMebe unb ©orije für bic 'i'olietibutig öer ßräieljuiuii

if)rer mit fid) ju ueijiucubeii ;'\unaen ju l)eifî, un=

micierfteí)íid) grof?!

./ fnj'ií.siiJí .sedimi l's li'irnud. ;înl|l un» 't^cfrf)rfi6iiiig ì>cv (»'itr.

7
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H, ritkán iijìih tojrishúl áll a fcszekdlju. Saê ©eteíie jiiljtt 7

—

s, feiten iiie[)r ®ier.
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Az alak változatos : a középalak kissé zömö-

ken rendes-tojásdad, de nem ritka az ersen

gömbölyded alak, mely aránylag hegyesen vég-

zdik, míg ismét mások nagyon megnyúlva, a

selyemhernyó gnliójának alakját közelitik.

A tojás héjjá fényes, rendkivül vékony, igen

finoman szemcsés, szabad szemmel látható s-
rn elszórt tszurásszer likacsokkal, ]iagyitó

alatt nézve finoman ripacsos.

Színe igen halványan kékesfehér, valamicskét

kékeszöldbe játszó, a héjjen átsötéted gyenge

vizes erezettel.

Ki ri'lii'ilt ptifahiiy ni hih.dfíi .

A fej és nj'ak szennyes szrkefehér, feketés

hosszanti sávokkal, a szárny és farok szürke-

fekete tollai széles fehérszürke szegésekkel; a fark-

alja tollai feketések, szélesen szürkefehéren fol-

tozva ; a törzs alja rózsásszürke, a lábak s a csr

színe vörösesbarna.

Mihelyt szárnyra keltek a Barnes körül kiköl-

tött fiak, az öregek a gyümölcsösökkel gazdag

közeli falvakl^a vezették ket, így Gyér faluba is,

hol a szederfákat szállták meg, lecsípve azok

gyümölcsét úgy a maguk, mint fiaik számára.

Fiaikat nagyon sokáig etették.

5)ie ©eftaít abnicd)ôIung5iiotI : bie SJÏittelgeftalt

tuäfng geDvuiujeu oiuil, dod) finP aud) feljr ge=

bruugen runbíiá^e (Voniien iiid^t feiten, roeíá)' íe^terc

iicr()ä[tni|mäf5ig fpi^ig énben , mogegen anbere

luieber \ú)x geftrecft an Àonn íom r^kbnufe ber

Seiöcitraupe gteidjfoiumcii.

®ie ©i^aíe glänjenb, ungemein bünn, fe(;i- fein=

förnig, ^eigt bem unbeaiaffneten 9lnge bid)t jcrftreute,

3íabetftid)en íibníidie Vbdjeldicn; unter Per i'upe er=

fáieint fie fein geiuivt't.

SMe Àavbe feíjr blafí bläulichmei^, etmnâ ina

Släulidjgrüne fpielenb, mit burd) öie Sdiaaie fid)ti

barer, fd)U)ad)er, luäffeviger aiöerniuj.

Äopf uub ^aiê fc^uut^ig graumcifi mit fd)ii)ärä=

lidjen Sängeftreifen, bie gvaufdjiuarsen Aíügeí: unii

©djiuan.^feöcrn breit meifsgvaueingefafit ; öieUnter-

fd;manäbecten íd)mavsíid), breit graumei^ geflecft;

ber íKumpf unten rofiggrau, bie AÜfje \mi> ber

@d)nabe( rötb[id)braun.

©obalö in 'öaraco Die ^mUU'" flügge' gemorDen,

fübrten fie bie3Üteuin bie obftbaumreid)ennäd)ften

©örfer binein, fo nad) ßpbr, mo fie afte 9J?au[beer=.

bäume überberften, mit bereu Dbft fie ií)re îjungen

fütterten unb Daê fie feíbft frafsen. ©te fütterten

öafelbft if)re fdjou flüggen ;^ungen febv fange.
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A gyón háztetkön, tornyokon vagy azok re-

pedéseiben .senki sem látta ket.

,7 vedlés ideje.

iíivel több frissen megérkezett madár farká-

ban alig felenagy tollakat találtam, azt hiszem,

hogy a vedlés ideje közvetlen a megérkezése elé,

tehát április hó végére vagy májns elejére tehet.

VáncloThísd.

Hazáját nem azért hagyja el évrl-évre, mint

a többi nyári vonuló madár, hogy nálunk költ-

hessen, mert akkor ha ritkán is, de mégis csak

rendesebben lehetne fészkét találni, kivált Ma-

gyarországon.

Talán a táplálék (hiánya) hajtja útjára ?

Hisz' Afrika és Ázsia enyhe tájain, hol mond-

hatni örök a nyár, legfbb tápláléka mindenkor

bvében van ! — S mégis ez utóbbi lesz az ok,

mert csak ez magyarázza rendetlen megjelenését.

Ugyanis a sáska épp akkor szokott nálunk tö-

megben fellépni, mikor Afrika- s Ázsiában sáska-

liíjja van.

A pásztormadarat falánksága kényszeríti a,

nomád életre. Ha már nem talál a környékben

elég sáskát s gyümölcsfélét a maga és fiai szá-

mára, fölszedeldzik, hogy vándorczigány mód-

jára kóboroljon országról-országra. így jön ha-

zánkba is Eg.>i)tomon, Török- és Görögországon

keresztül, mindig a sáskacsapat nyomában vo-

nulva.

Csodálatos, hogy e madár akkorjön vidékeinkre,

mikor a mi belföldi madaraink már javában köl-

tenek, st már fiaikat nevelik. Világos tehát, hogy

az költési ideje otthonában egészen más idre

esik — mert különben nem érne rá hosszú uta-

zásokat tenni — és hogy oly világtájakon van

otthon, a hol a tavasz a mi telünkre s a mi nya-

runk az ottani télre esik.

így lttek 1830 júniusának 4-én Péteri mellett

egy nagy csapatból 5 darabot, miknek javarésze

a FöLi)VÁEY-féle gyjteményben található, s fog-

tak lS:5ö-ben egy darabot, míg végre az emléke-

zetes 1837-ik év seregeknek özönét hozta ha-

zánkba. Az elsket május 24-én ejtették el a

Garamparti réteken s ugyan e napon lttek a

Piákosnál is egy tojót.

9litf íicn ©ijórcv .önusbäcftcrii, î'biirincn ober in

bereu í'dieni beincrFto mau fie nie.

aNniifcr.^cit.

3>a id) im 3d)uniuie uu'l)vever neu aui^etom^

mener SBögcIfaum t)albanidifi(ie;^eberu faub, (\lai\b(

idi bie Wani'erjeit fnapp nor bie 3(nfunft, alfo auf

(iube i'lpril ober ben 'jlnfaui^ flini feneu su fennen.

3"!).

'î^er íHníeuj'taav niiuuit feine alliii()rlidjeu Sieifen

nus feinem ì'aterlanbe nidit, mie bie 'Sommevjuc^í

üöiU't, um bn su uiften uov, benn fonft müfUe man,

menu nud) feiten, bod) recjeduafeiçï feine ííefter au:

treffen, iiefonbcrê in lliujavn.

©otite er ber 9ïal)runii halber nerreifeu '.' ^n

feiner i]elinben ,Ç»einint — 9(frifa unb ílfteu — luo

fojufaiiieu emiij Sommer i)evrfd)t, müfite ja feinet

Siei'Iiu9ênal)ruuii ju allen ^i-^il^eeäeiten bie ^üüe.

fein !
— Unb bennod) mirb bieê íe(5tere bie lU-fad)e

feineê .S'i'íjens fein, benn bies alleinig erflärt fein

uuregefmafîigeô (5rfd)etneu, ba bie ^eufd)recfeu bei

une 9emöí)ulid) in jenen ^íiíjr^" i" Überftufe auf-

treten, nnibrenb meldier es an beufelben in ilfien

unb ilfrifa mangelt.

S)ie ©efräfeißfeit siningl ben 9ìofeuftaar sum no^

nmbifdien 2eben. îiietet eine ©egenb feine genu;

geube "JJienge ber .'Qeufd)red'en unb Obftarten, um

fid) uub feine 3ii"9en ju ernät^ren, fo brid)t er auf

uub ftreift mie roanberube Zigeuner non íi'anb ju

l'anb. 3(uf biefe 9lrt gelaugt er bnrdi Ggi)pteu, bie

^ïu'Îei unb G^Jriecbenlanb, and) uad) Ungarn, immer

bem 3"9 ï'sr ^eufd)recfen folgenb.

immerhin merfunirbig, bafi ber 'J^íogel in biefer

j

3eit unfere®egenben auffud)t, uui bieeiubeimifd)eu

ipogei fcí)on Inugft mit bem i^rüten unb ©rsiel^en

befd)öftigt finb. (Sa folgt barano, bafi feine îM-ut=

seit in feiner ^eimotb tu eine gans anbere B^it

fallen muf? — ba er fonft feine aöeile ju langen

©treifsüi;,en i)ätte — unb bafi er in foldjeu aBelt=

tljeiten beimifd) ift, mo baè Avübjabr in uufereu

2Binter unb unfer ôommer in ben bortigen iiMuter

fällt.

©0 nnirben im ^obve 1830 am . ^^nni bei

^éteri ano einer grofìen ©d)aar •"> ©tttde erlegt,

mouon bie "JJieifteu in ber ^ ij l b t) d r n"fd)eu ©anun=

luug fid) befinben, unb ein ©tücf im S^al)re 1 83.")

!
bei ';ieft gefangen, bie enblidi bao "sabr 1837 eine

mirflid)e lUHn'flutl)ung non ©d)aaren biefer íiíögel

I

]^erbrad)te.



isr,

Május 25-éii egy fiO iViiiyi esíipathól egy fiatal

him esett áldozatul; aO-án az «ürdögmalom»

körül egy fiatal, 27-én a Városligetnél egy igen

vén Ilimet lttek, végre július 1-éu -2 liini és egy

toií) korült fngságlja.

PoPMANiczKY János báró l!^l-2 áprilisának

18-án Keresztrnál látott 3 pásztormadarat a

cMerzse-mocsár» közelébe es legelön. Sógorom

valószínleg ugyan e 3 madarat rövid idre rá

a <i Hamzsabégi » szölliegyek szélén vette észre.

, / ]>/ísihii-niii(/rír j'dijsiíiihdii .

Sokkal vigalil) s nyugtalanabb, mint a seregélj',

folyton ugrál, röpköd s fejét a kalitka teteje felé

forgatja: a hangyatojást nagy mohósággal nyel-

desi ; uu'g a kézbl is elveszi. Nagyon szelid.

Szakadatlanul csevegi az ö "gzsbati-csrabati-

gzsabati-esrabati»-ját, seregélj'módra gj'akran

ismételve ezt : «bzsahzsa-bzsabzsa! gzsagzsagzsa-

gzsatü»; eg.yhanguan : «brölti ! bröliti ! brölij-

bröti-gröti-dröti-csröti ! »
;

gj'akran: «zsamzsl-

mzsamzsl-mamzssl !» hasonlón a háziverél)hez,

csak sokkal ersebben.

Nagj'on szorgalmas énekes : a vedlés idejét

kivéve egész éven át dalol. A mint egj' kissé jól-

lakott — evés közben, mint a sei'egélj- messze

kitárja csrét— rázendít a szive mélvébl fakadó

egyszer dalára, közbe testét s fejét jó magasra

emeli, szárnyát leereszti, begyét ersen felfújja,

csrét messze kitárva szárnyával billeg. Hozzá

még testét is úgv dobálja ide-oda. mint az énekl

Töklincz-pintyke (Serinus hortulauus). Olj- mu-

latságos az alakja ilyenkor, hogy a szemlél egy

táncztól és dalló vágj'tól megittasultat s jó ma-

gával tehetetlent vél maga eltt látni s nem állja

meg nevetés nélkül.

Sokáig húzza énekét, kivált lia erre társai is

liuzdítják, s ha abba hagj'ta, újra meg líjra elül

kezdi.

Szelídsége mellett kitartó is. Sándor úrnál

4

—

G évig elélt s csak egy betegségtl pusztult el,

minek okozójául leginkább a romlott levegt

tartom. A bonczolás azt mutatta, hogj' a májon,

3^ie erfteii ©tücfc uuivbeu am 2i. ÍJÍai (ici "òkw-

foí)í auf einer an Der Wrau liecieiiöen "-ilUefe ericiU,

fo aud) ein äLn'ibdien am feiben îacje bei 9íáftK..

3Im 25. Max fiel ein jungeê SJìiinndjen aw^:, einer

©i)aar non etiuaGOíiÍLipfen^urSBente. ílm 2r).'')3{ai

)d)ofe man bei ^er Xoufelomnljle — nnmeit 'i-'eft
—

ein jnngeê, am 27. beim ©tabtiuälbdien ein fcbv

altee iluiniutcn, unîi fdiiiefjlid) uuiríen am 1. "^suli

2 OJiänndjcn nnD ein iìln-ibdìcn gefangen.

33aron %o\). %oò m a n i e j f \) bei)anptete am

18. aprii 1842 íiei ítlevefUnr, nnmeit beo 'i)3ier.^ôe=

Sumpfeâ au einem JÖcibepíalíe, 3 Stüde ber

Nomadites gefefjen jn baben. íJíein Sdimager be

obaditete roaljrfd^einlid) biefelben brei -Stüde fuvje

3eit baranf am :lìanbo ber §am,ì5abéger 3Bein=

gärten.

Scr ÍNofcnftoitv iii (»tcfmijiciifrfinft.

i^ieí nnintever iinb nnrubtgcr alo ber Staar,

fpringt unb fhUtert or fovtmäbrenb nnb brebt ben

Äopf gegen ^aô S^äfigbad) bernm : er frißt bio

Dímeifenoier nngcnunn gome, fetbft ano ber bohlen

i^anb meg. älMrb fel)r laim, rnft unb fdjuuität fort-

tDa[)renbíein,g,^nbati)=tídn"abati):g,;abatt):tíd)rabati)'

— mie bie ©taare, l)änfig roieberfjoit: «b^ab^a;

b3abäa:g?iag3agsa:g,Siatp ! 'I Wandimal fdirett er febv

ftarf, monoton: «bröltp! bröUjtu! brlpbröti):gröti)=

brutt)=:tfc^vötí) ! » ; oft : samsiintäam.^^mamfd^i!» —

•

öem ^auèfporling nidit unäbnüdi, nur bebeutonb

[tarier.

3((ê febr fleißiger 3änger fingt er, bie 31îaufor=

seit ausgenommen, faft bao ganse ^a{}i, fobaib er

ficb etroaö gefättigt — beim (Vreffen mirb ber Sd)na:

bei, mie bei ben ©taaren, fel)r meit geipreit3t —
ftimmt er fein, ano Oom ©runde feiner ©eele f)er=

uorfprieBon&oô einfadieò Siebd)en an, (äf5t babei bie

glügel bangen, vid)tet bon l'eib iieiididj, den i^opf

ftari in bie ^öljo, nnt meit aufgefpervtem @d;nabel

unb dici aufgcblafener S^eble. T'en .slbrper roirft er

inbeffen mie ein fingender ©ivlig bin unb bor unb

rndfelt mit ben Jvlügeln. .'piebei nimmt er fid) fo

intcreffant fomifd; auê, baf3 nuni einen uon Xan^-

unb Singluft 'iV'trnnfonen und mit fidi foibft Un^

nermögenben uor fid) ju Ijaben glaubt unb fid)

unmöglid) beê Saa)euê entl)a(ten tanii.

§ört er anbere feinoëgleid)en fingon, fo ueräiei)t

fii^ fein ©efang oft febr lange unb mirb baô Un=

terbrodjeno oft roieber unb mieber erneuert.

9iid)t nur jutraulid), fondorn and) auêbauernd.

33ei êerrn uon Saud o r erlebten diefe Slijgel

roobi i bis 3at)re und giengon an einer ®eud)e

ein, die id) ^uineift bor oovdovbonen Vuft jufdireibo.
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i^yomroii s a hclckon zsíros féiiytì kémé uve dósek

(ïiiberculumi voltak s a lép teljcseu ilyeu zsíros

kemény tíimeggé \áltozott. E betegség a madár

kfllciiietlon szagii kijiárolgásiival kezddött.

N'edlése kö/.licii. mely november s deezember

havára esik, egyszerre elveszti legtöbb fej- és

nyaktollát; ezeknek s a végbéltáj oldaliaknak

helyébe fénytelen fekete tolhik lépnek. Ezek té-

len át fehér hegyet viselnek, míg az tavasz felé

el nem kupik, liiiL;y a fekete szín tisztán tnjék

el.

Kár. hogy az elfcgott madarakon a fekete szín

csillogása s a rózsa gyengéd színe lassankint el-

vész s az utóbbi kormos foltokkal szennyezett

fehéres rózsaszínbe válik.

Haszna, k-i'n-a.

Ugy hasznos, mint káros voltát táplálékából

ítélhetjük meg.

Minthogy gyomrában rendesen és nagy tömeg-

ben találtam a cserebogarat, gondolom, ki sem fog

kétkedni e madár hasznosságában úgy a gyü-

mölcsösre, mint az erdié nézve.

Bern.\th Ande.ís úr — hevesi táblabíró — ar-

ról gyzdött meg, hogy a pásztormadár csapa-

tai a tölgyesek szélén a búcsújáró hernyót

(Cnetocampa processionea) irtották nagy buzga-

hmimal, mely hernyók ezrei nemcsak a fákat

rágták le, de a fbe is lebocsátkoztak selyemszá-

iukon. A nevezett úr belátva a madarak hajtotta

hasznot, megvédte azokat minden üldözéstl.

IVfert a hol a herny(')k fonásukkal a füvet bex'on-

ják, bzös maró nedvükkel bemocskolják, ott a

marha sem legel többé vagy ha igen, úgy meg-

l)etegszik ettl a ftl. A hol tehát a pásztor-

madarak ezrei oly szorgosan i^usztítják e káros

férget, ott hasznuk úgy az erdre, mint a lege-

lre rendkívül nagy.

ízletes hússal is szolgálnak, különösen a na-

gyon kövér tojók. A tojás s a fiak meg épen cse-

mege számba mennek.

Káros voltukat illetleg mondták ugyan a

baracsiak, higy a mint az árpa érni kezdett ezt

hordták azok fiaiknak s így a vetésben csipke-

déssel és tiprással csekély kárt tettek : mégis

hajlandí) vagyok azt hinni, hogy a pásztormada-

rak valószinüleg az Anisoplia-félék után járva

szálltak a veti'sbe.

Tie Section evçvilv i'lfi ite îeber, ber Itìciiien unb

bic iSiiifleuieibe fcttidjimiiievii^e ^nbiirationen (Ìu-

Oevteln) l)atteii unb ìiie l'iili iviilìlid) ò» einer foldien

fetten, l)arten9Jfaí)e fid) neriDanbelte. S)ie Äraiiföeit

beiviiiii mit einer abícíieuíidien -'(nsbünftniui ber

ÍBal)renö beil'iaufer, bie in bie3)íonateíloüemtiev

unb December fallt, oerlieren fid) bie ineiften .Hopf--

unb íinlsfebern, an beven, jomie un bie Stelle ber

an i)í\\ Slftevfeiten ftctjenben niattfclinmräc Jvebern

treten, bie ini ÜMnterfleib lueifee ©pitjen tragen, biô

fid) bie l'etiteren gegen ^rübjabr abreiben nnb boô

reine £d)uiars Ijenuirtreten luffen. l'eiber nerliert

fid) an ^en gefangenen ©türf'en ^a^^ 3d)íIIeni bee

(Sdiiuarjeo, fo and) bas sarte i'líofa allinäblig, weldi'

Sel5tereo fid) in ein mit ruffigen J-íecfeu beid)mui3teô

aBeifiíid)rofa uenoanbelt.

*.){ litten Srimi>cii.

©ein íhi^en forool)! aíe Schaben uúvD ineifteno

biírd) ieine Sriuíbningöuieife beftimmt. 3iad)bein id)

un "Díagen ber Xomadites iior,;nglid) lliaifrtfer in

grofíer íöienge fanb, mirb mobl "liiemaiiD ^aran

äioeifelii, bafî biefe isbgel für bie Cbftgavtner niiD

j^brfter ftcto nnllfommenc (iitifte fein muffen.

Sìtxx Stnbreaè u. i^ e r n a t () — ÍTafelbeifitíer su

.'peueê — bat fid) übevsengt, bafi bie Sîofenftaare

bafetbft fd)aareiuiieiie am ílianbe ber (i•id)enluäl^er,

bie tiamalô luui Cnetocampa processionea ab:

gefreffen unirPen, jene id)äblid)en rìianpen fleifìig

auffnd)ten unb nersebrteii.T^iefer einftd)C'tiiolle"3Jïann

fai; fofort ibven 'Jintien ein unb nertljcibigte bie

äsögel gegen alle "iíerfolgungeii. Tenu roo biefe ïKau=

pen mit it)ren %iiù)i\\ î>o.^j ®raè überjiet)eii nnb mit

il)rem ftinfenien nnb äbenben ©afte befnbeln, bort

frifît bao liieb nimmennebr, ja eôiuivb baïuui franf.

3Bo Pemnad) îaufeiiie non ïliofenftaaven fo fleifiig

biefe fd)äblid)eM ilianpen fammetn uno nertilgen, ift

il)re ifubbarfeit bem íinilbe nnb ber ii>eibe für

©cgenioart unb ^l'fi'i'ft anfjerorbentlid) grojs.

3Ìnd) bas SBilbpret, jinmeift ber iinfìerft fetten

9Beibd)en, ift fehr fd)macf'baft ; bie tìier nnb:,^suiigen

bienten aber gar jniií^elifateffe.

2Bas bie ©c^äbUd^teit betrifft, bebaupteten suuir

Sente in 33aracá, bafî fie, fobalb bie ©erfteju reifen

anfing, biefe ibren garten iC^nngen jutrngen nnb

biird) i'lbbeifien nnb treten ber ?çrud)t eiiu'ii nn=

bebeutenben ©d)aben anrid)teten ; bod; jiueifle id)

baran : fie inerben mobl nad) 3lnif op lienarten

gefiid)t, nnb nm biefe fid) in bieÀvHd)t niebergelaffeii

l)abeu.
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Eltekintve a tollazatúba kajiaszkcdó iia.í>y

Kzámú hosszú-lapos élsdi féregtl, a karvaly

(Accipiter iiisns) és a kába (Falco subbuteo) bán-

totta nálunk a pásztormadarat. De bár sok más

rabló állatnak is gyakran esik áldozatául, mégis

csak legnagyobb ellenségét a természet korlátlan

urában, az emberben találja, a ki feledve emberi

méltóságát az üldözésben elég gyakian a rabló-

állat színvonala alá sülyed.

Elhagyva e madár régi otthonát, hol mint el-

ismert hasznos állatka mindenütt I)ecsüléssel és

kimélettel találkozott, hozzánk is oly szelid bizal-

massággal közeledik, mit sem sejt\'e a Nyugat

lakójának ölési vágyáról.

S épp e szép tulajdonsága okozza gyakori

vesztét.

Mert igy ^an ez a hányszor csak seregestül

látogat hozzánk. Ezrével lövik, százakat sebez-

nek meg, könyörület nélkül pusztítva.

l'((iöeíel)i'ii uou Pon in ihi'ciii Wcficícr liaftciiPiMi

ía()lreid)eii '•^iamftteit — fd)malflad)t'ii l'üiiodien —
lüQV öev opevber unb bor 53aumtnlfe (Falco sub-

buteo") bei uiiQ iljv %ú\\^. ^od) fjabcíi fio, obtuol)!

aud) uieíem anöeren ïKaubjeitçi oft äiirSieiite fnlleiib,

ben aücnu'btUon Jvt'inb im iiiH'íd)rnnFtcn .^crvfdier

bor 'Jíatur, im UfeiifduMi iiiefuubeii, ber betvotfo ber

S^erfoíguiii} oft unter feine äBürbe, ja unter bic

3!?iirbe ber Jíaubtljiere bi'i'abfinft.

31ji"e ttlte.'Qi'iiinit neilafjeiib, um fie alo anerfannt

nüöltdie ibierdjen ftetá uerebrt unb uerfdjont uuir=

iíín, teilen fie and) bei nncs it)re í;armíofe ,3utranlid)feit

bor. 'üiidito al)nenb non ber 'J.lícirblnft beò "iLîeftenô,

finben fie eben bnrd) biefe fd)bne.t:'iöenfd)aft itjv'liev:

bérben.

Í3)enn fo iH'fdnebt eö, fo oft fie uuö in ßrö^eren

©áaaren befnd)en : îiuifenbe uunbeii ermorbet,

^niiberte iieeannibet; nnb alle luerben ol)ne3{ürf|ui)t

uerfolgt !

Az Acrocephalus palustris horticolus Naum.-ról. Ueber Acrocephalus palustris horticolus Nai- ji.

Dr. -T. P. PuAZÁK-tól. isonSv. ;ò,. X\ XsxAY.Ai.

J\[ár magában a nádipuszáták is eléggé bizo-

nyítják, mekkora még a homály Európa orni-

thologiájában. E madaraknak kritikai megros-

tálása háládatos föladat volna, a minek azon-

ban a csuj)áu brökkel dolgozó szobaornitholo-

gus nem felelhet meg, mert a meghatározáshoz

sokszorosan a náclipo^záták biológiájának isme-

rete is szükséges. Alkalmazkodási képességük-

nél, helyszerint és földirati elterjedésükhöz

kéjjest változó színezetük, szárnyalkotás, nagy-

ság, hang és fészek szerint való különbségek-

nél ; a Sjilviidá-k között : bizonytalan állá-

suknál, a nemek szerint vah» bei.sztás inga-

doz(') v(dtánál fogva, igazán leggyöngébb olda-

lát alkotják Európa ornitludogiajaiuik s isme-

retük nem pontosabb annál, a mely 1>kohstein

és N.iUMANN eltt az Atilhus-üln-íi nézve fenn-

állott.

Az Acrocephalus paliinlriti lioiiicoliis i\aum.

is a kevésbbé ismert alakok közé tartozik. Ezért

Cheknel István czikke * köszönetünket érdemli,

mert igen fontos adatokkal iái-ult e talánvszeríí

íiDie 9io()rfançU'v afíein uuirben cV'iiüiu'ii aío ^Ik-

lueiê, loie i'iel nod) oeô Tunfetn nbriçi bleibt in ber

Driiitfjologie (Siiropaô. Go ìoiire eine banfbare, aber

febr id)iüere Jlufgabe biefe iiöoiel einer fritifd)en

3ieoue jn unterioerfen — mojn aber ein btof5 mit

ben 33äl(5en arbeitenber ^JJÎnfeimiê:Dnntboloi}c nid)t

geiuigenb )oäre, inbem bie 'ëioiogtcber Siobrfäiujer

oft jur '^eterminiernni] nnuingöniiilid) notbioenbig

ift. ^ie Jiobrfauijer bei ibveni i\vofien lilnpaffnngö=

uermögen, ber grofîen locateli nnb iu'ograpljifd)en

i^ariabilität in {garbling, 'Alügctban,(''h-öf5e, Stimme,

3ieftbau, bei ber uufiebeven SJtenng innei'balb ber

©pluiiben, bei ber fd))iianfenben 3iuffaffnng unb

(Síntíjeiíung in bie ©enera — bitben ben id)ii)äd)ften

^siinf't ber Crnitboíogie (îniropaô unb ibre Êennt:

nife ftef)t auf feinem Ijöberen Stabium alò 5. "B.

bie ber ^^ieper oor 33ed)ftein unb "Jiaumanu.

Acrocephalus palustris horticolus Naum. ift

eine febr loenig betanute Àonii. .ôcvr «ou (St)eniet

in feinem banfecuuerten 9irtifel * bat einen fetjr

iind)tigeu ^Beitrag jur loeiteren Menntniô biefeê

rätbfetbaften iiogelô gegeben unb bat luiltfommeu

* Aquila I. lyy-iäi). * Aquila I. Isa— 13!),


