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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!),
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mudar ismeix'tének bvítéséhez h neki abban

teljesen igaza van, hogy e madár legbiztosabb

ismertet jeg3'e a l)iologiábaii keresend. Azon-

ban határozottan nem énekében, mert hisz a

szomszédos madárfajok szerint utánozza a kü-

lönböz hangokat. A kérdéses madarat én is

évek óta nagy tigyekniniel kisértem s a kö-

vetkezkben akarom vizsgálataim eredményét

bemutatni. Szinte kétségbeejt a- zavar s mégis

a titokzatosság annyira vonzó.

«

A iiorlicolu^ jogosultságának kérdése ellib

meg nem oldható, a meddig a streperus és

palustris formaköréhez való tartozását nem tisz-

táztuk.

<i) A .s/)'e/Jt"/7í,s és /3((/((.s/rí.s fajokat élesen szét-

választani nem lehet. Minden tekintetben átme-

netek léteznek — ellenkezzék ez bár a classikus

értelemben vett faji fogalom conscrvativ védi-

nek nézetével vagy nem — habár annak idejé-

ben két különböz nemhez tartoztak.

Acrocephahts slreperus-t Vieill. (arundiua-

ceus Gm. nec. L., quis turdoides) és Acroce-

phalus pahislris-i Bechst. is, egyaránt a i)orU-

colus törzsfajainak tartott.ik. E fölött azonban

fölösleges vitatkozni.

Acroceplialtis slreperus líjpiciix d' . Fszine

rozsdás olajbiirna. ,i hát alsó része, fark föle és

fels farkfedi vöröses-barnás árnyalattal; a

szárnyfedk oly színek, mint a hát, az els

rend evezk és fedik barnák, olajszínbe hajló

szegessel és a végükön élesen ki nem vehet,

íinom, világosabb tollacskákkal ; a fejtet

cípjciüö szín a háttal, a fej oldalai sötétebb

barnák, gyenge fehéres szemsávval ; a pofák,

torok és alsó részek fehérek, a mell és az olda-

lak táján rozsdás-sárgán árnyaltak, mely szín a

hát felé mindinkább barnásba játszik ; az alsó

farkfedök fehérek, a mell színezetéhe hajlók, de

világosabbak, ép ilyenek az alsó szárnyfedk és

a válltüllak. A csr felül feketés-barna, alul

sárgás-barna, lábai vörös-barnak, a szem nem
l)iirna, hanem dióbarna. A szárny hossza (ìli

példánynál): ü"3 cm. Fleg Nyugot-Európában

honos.

Acrocej)li((his pídastris tíjpiriis <^^ . Fszine

zöldes-olajbarna, a mell — fleg alsó fele —-és

áz oldalak sárgásba hajlók ; a has közepe tiszta

fehér. Lábai sziiruharnák. Különben egészen

olyan, mint a strcjiervs. Szárnyhossza (31 pél-

(lún\iiál): (rl cm.

9íed)t, ba[5 bas fic()cr|tc Uiitcrídjciímu^émcvfiiinl

biefeö iíotjele in feiner 'iMohnjie ju fiicíien ift.

Sein ©efanii ift ec a bev entfchieDen nicl)t,

íeiui ev al)int ie nad) bem, loeldie ílrten íeine Oi'ad)=

barn fimi, oerfdiiebene 3tinnnen nad).

3lnd) id) uiibniete bem (''iartenvohídniier, íd)0]i felt

:^sal)voii lU'cifie 9(nfnierffainfcit niiP erlaube mir mut

bie ?)íefultate meiner Unterfudjunçie" norjuleeien.

-))tan niöd)te uerjiueifeln über bie tionfnfion nnP

hí)d) siebt bac' (^3ebeininifuiolle fo nuiditii^ an.

*

3)te Àrai^e über bie ÍH'red)tiiuini'( beò borticolus

fami nidjt früljer cjelöft u'erben, falauiu' über fei)ie

aiiujepvtgfeit jii bem 5vovmenfreife non streperus

nnb palustris nidjt nolle .Uíarfjeit berrfdjt.

a) Tie ©peeieootrenje non streperus nnb palu-

stris ift feine fd;ürfe. (îè eriftiren Uebergänge in

jeber ^infidjt, — mijgeii fid; bie eonferoaliuen

SiertheiPiger ber c(affifd)en Ílrtnnffaffnag bagegeii

uietjven ober nid)í, — objiuar i"ie feiner ^dt in jioei

oerfd)iebenen Ö5attmigen ftanben.

Acrocephalus streperus Vieill. (= aruudina-

ceus Gui. nec. L., íjuis turdoides) unb Arcoce-

phalus jmlustris Bechst. umrben beibe fiir Stannii;

arten uon borticolus erftrtrt. Ser Streit barüber

erfd)eint non ganj nntergeorbneter "iV^bentung.

Acrocephalus streperus typieus d' . ©rmiPfarbe

roft olinenbrann, .öintennden, ÄMiriel mtb obere

Sd)man,sberfen mit einem ri.itblid)-brännlid)en Jlu=

finge; Àlngelbeden gíeíd) ìoie :Küden, '.(.írimarien

unb if)re 5)ed'feDerii brami, mit nieljv o[inenfarbi=

ger Jinaiue berfelben '(Varbe gefäinnt, mit miPentli-

lidien, ,iarten, lid)teren ^eberd)en anf ben (ínbfpiluMi :

Ëopf oben g ! ei d) gefärbt une ílíüden, Svopffeiteii

bunfler brami mit fdiiuadjeni meifilidien Streifen

bnrdi'o iHuge : bie 'ilMingen, Wurgel unb llnterfeite

lueifí, an ber iìrnft nnb Àlunfeii roflgeíblid) ange;

flogen nnb ,ímar immer niebr ino -iìranne je böber

bem 9{tìd'en ,^ii : untere Sdnuansberfen lueif, ange=

band)t mie bie "iìrnft, aber liditer : ebenfo bie mite:

ren Alügelbedeii nnb Sdnitterfebern. Sdtnabel

oben fduodr^lid) brami, unten gelbbraun, ^-iifie

rotbbrann, /,rici nidit brami, fonbern nuf;brami

(noisette). íylügclldnge im J^nrdjfd;nitt i::^7 iSr.) :

6"3 cm.

Uebenniegenb in 'JiH'ftÜ'nropa.

Acrocephalus palustris typicns d". (^irunbfarbe

grünlid) olioenbraiin, bie Slkiift, befonberô untere

nnb bie j^lanfen gelblid) angetjandjt ; ÍJÍttte beè

33and)eô rein lueifi. Aüfu' lid)t bornbrann. Sonft

n)ie streperus. jyliigellänge im Turdjfdinitt i;ll

G-j;.) :
()-4 cm.
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PjZcIí volnának a színezet és a csupasz részek

különbségei. De megjegj'zendnek tartom, hogy

az itt leirt íjéldánj'okat 300 clrbnál többet tev
sorozatból választottam ki.

Kiterítve, ez a sorozat a színezetnek össze-

folyó szakadatlan skáláját és kombináczióit

mutatja. Vannak közte egyes példányok, me-

lyek határozottan rozsdás-barnák (tehát atre-

pt'rii>>) világos lábljal s fordítva, felül typikus

szinü fífreperiii;-ok paliislris-iizerü alsótesttel

stb.

Ezért bizonj'os esetekben igazán csak az ér-

zés dolga a strepenis és pahistris meghatáro-

zása. A színezet semmi esetre sem megdönthetet-

len ismertet jefiii s inkább csak azt mondhat-

juk : a vöröses olaj-barna felstest és rozsdás-

sárga árnj'alatú alsótest a strepeì'usrà, ellen-

kezleg a zöldes olaj-barua felstest és az

agyagsárga árnyalatú mell és oldalak a pa-

lustrisra, illenek. Mindenki egj'et fog velem

érteni, hogy e két faj megkülönböztetése igen

nehéz s els pillantásra legtöbbnyire lehetet-

lenség s meggyzdtem arról, hogy igen képzett

és gyakorlott ornithologusok is a szó szoros ér-

telmében gyakran tévednek.

b) Azt vélnk tehát, hogy tán valami más

állandó ismertet jegyük kínálkozik. Talán ter-

metük, csrük hosszasága, a színek eloszlása,

szárnyalkat, az evezk viszonya, vagy még

más? Sajnos, itt sem igazodhatunk el. Ha a szo-

kásos meghatározó könyvekhez fordulunk, szin-

tén csalódunk ; csak néhányra akarok figyel-

meztetni. A legtöbb helyen hangsúlyozva talál-

juk — s igen helj'esen — a hát olaj-barna

színének árnyalatát, mint fjegyet ; sok helyen

azonban a szárnj'hosszára és az evezk viszo-

nyára is súly esik.

a) (Szániijiiossziiság). Degland & Gerbe

(«Orn. eur.i) I. 518.), F. de Schaeck (Mém. Soc.

Zool. Fr. 18ÍJÜ. p. 484. resp. 488.), Feidekich

(Vög. Deutschl. 94.) és mások azt irják, hogy a

palustris szárnya hosszabb, mint a streperus-é.

A szélsségekhez tartozó példányoknál így is

van, de általános érvény ez a jegy nem lehet.

Méréseim ezt illetleg a meghatározásnál hasz-

nálható középértékekre nem vezettek. Dr. E. B.

Sharpé («Handb. Brit. Birds» I. 232.) azonban

ellenkezleg azt mondja: «we find that in the

few undoubted specimens of the Marsh-Warbler

in the British Museum the wing is decidelly

longer in A. palustris than in A. streperus, and

Aqnila. III.

Tioè uHïrtMi blc UiitcrfdiicPi' in Per ^arde beè

tóeficberö unii ber íiacfttljeile.

(Ss miiß ober f;evi'or!.ìef)o6en uieríicii, baf; cs anê=

geíud)te Stüde fiiib, bie Ijier biíd)rtebeii luurben unb

äiiHir nus einem über 300 (S'reinplare jaljienben

iJiateriaie. 3ïebeiieinanbcrije[ci^t, bílbete biefe 'lìeilje

eine ununterbrochene ìvarbenfeala mit ben iier)d)ie=

benften (^arbencoinbinationen. Warn finbet '^^nbiui-

buen mit ausrteiprodjen rötljlid) brauner 5'^''i'l'i"Hi

(nlfo streperus) mit iid;teu j^üjien unb umciefel)rt ;

oben (itijpifd)» gefärbte streperus mit palustris-

avtiger Unterfeite u. f. m. @ê ift in niandjen "^äikw

eine ®ad)e beê C^efübteS fid) bei Ix'itinuneu für

strei)erus ober palustris ju entfdjeiben. 3) te ^àï--

b u n g i ft fein b u r d) g r e i f e n b e è Ke n n;

Í c i d) e u, fonbern man fann mir fagen : luo röttj:

lid) oliiu'ubranne 9iüifenfdrbung unb roftgelber Siti:

flug au ber Unterfeite übenniegt, ift eS streperus,—
im conträren galle — grünlid) oliuenbraune D6er=

feite unb met)r odergelber 2(uflug ber 23ruft unb

^^(anfen — ift eô palustris, tiin jeber luirb mir

beipflidjten, baf? bie 33eftinnuuug biefer beiben Spe--

cieê redjt fdjinierig ift — ; à vista ^^u beftinunen,

ift in ben aUevmeiften 'fällen unmöglid) unb id)

()nbe m\ä) über.^eugt, baf; and) fei)r gut gefdjulte,

eingeübte Druitbologen im lualjven Sinne bea

âiJorteè oft irren.

b) Tlan raürbe erwarten, ha'^ ein anbereê ftid)=

fjaltigeô i\ennjeid)en eriftirt. ^as fönnte nur bie

förbfse, ©djuabellänge, i^ertbeilung ber Aarben,

(^iügelbau, (Sdjunngeiuierijältniffe uuD uielleidit

nod; aubères fein. 3(ber aud) bas ift leiber nid)t ber

%aíí. äöenn mir bie übtidjften 53eftimmung6büd)er

auffd)iagen, fül)ten mir une getäufd^t, id; mill nur

einige burájgefjen ; bie meiften betonen ganj ridjtig

bie Ìiuancirung ber oliuenbrauuen iHücfenfärbuug

ale i^anpttennjeidjen, uiete aber aud) bie giügel:

länge unb ©a)H)ingenüeri;äItnifie.

a) (g lüge Hänge). '3)eglanb unb ©erbe

(«Drn. 6ur.» 1. 518), g. be Sd)aed (Mém. Soc.

ZooL Fr. 1890 p. 484, resp. 488.), griberid)

(^îaturg. S8ög. Íí5entfd)í. 94.) unb anbere füEiren an,

bafe bie g-iügelläiige uon palustris länger ift atö bei

streperus. I^'i ertreinen (5reniplaren roolji, aber

burd)greifenb ift biefeô lïennjeid)en nid)t. íJíeine

'JJÎeffungen füí)rten ju Feinem ale 23eftimmuugô=

mittet aniuenbbavcn ^ïefultate. îir. 3ï. S.

(3f)arpe(«<ôanbb. iörit. Sirbâ» I. 232.) fprid^t

fid; aber bagegen auê unb fagt: «We find that in

the few undoubted specimens of the Marsh-

Warbler in the British Museum the wing is de-

cidelly longer in A. palustris than in A. strepe-
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extemls furtliuv <lo\vii ila- tail». Pl- is. kiniin-

fleiieseti-f nagj- tekintély . megjegyzi, hogy ez

sokban a l)örök kikészítésétl is függ. Cher-

nél I. szintén a jialiislri'i szárnyát találta liosz-

szabbnak s inagaiu is hajlandó voltam ezt a

tapasztalatot elfogadni. De nagy sorozatok meg-

mérésébl semmi positiv eredményre nem jnt-

liatuuk s a tzpróbát kiálló különbség nem ta-

lálható. Seejíohm (Cat. Birds Brit. Mus. Y. p. 1<>1

resp. 10:?.) a slrejierns száruyhosszát 2'35—2'7

a palustri'iét d-in—iS inchessel adja; ez a

valóságot már jobban megközelíti. Saját méré-

seimet összefoglalva pedig a következ eredmé-

nyekre jutok :

I. a szárny hossza mindkét faj körében egy-

formán változik, de mégis a slreperusnai a paln-

.s7r!shoz képest hosszabb volt a szárny 24"/o-iiál,

egyenl 32",ü-nál. rövidebb 44'Vi-nál. A legrövi-

debb palustris szárny ()-2, streperusnál szintén

G-2, míg a leghosszabb 6-'.), illetleg 7 cm. :

II. a szárny hossza és a színezet közt min-

denféle kombináczió elfordul. Typikus színe-

zet és rövid szárnyú streperus csak 2"/o volt:

TIT, a szárny hossza e két nádi poszátánál

földrajzilag változik (a keletiek hosszabl) szár-

nyúak).

ß) (Az evezk vUzomja.) Legtöbbnyire azt

olvassuk, hogy a harmadik evez a leghosszabb,

ez azonban nem mindig áll : de a második min-

dig hosszabb az ötödiknél, még pedig úgy stre-

pei'uswk\, mint /*ft/».s/)'í.siiál.

Dr. E. B. Shari'e egész helyesen jegyzi meg
szép kézi könj'vében (p. 233.) : »The proportion

of the quills are the same in both species, the

bastard-primary not reaching beyond the pri-

mary coverts, and the second primary exceeding

the fifth in the length n. Én következket ta-

pasztaltam :

streperus palustris

3 a leghosszabh 2 --4 ößo/o 15 o/o

3 (I « 2>4 21<Vo 670/0

3 « « 2<4 (i'l-o 90/0

3=2>4 17".,, lyo/o

A jelleg tehát: slreperusra, 3>2= 4

jiiiliislrisva 3>2>4.

De mint a táblázatból kitnik, biztos meg-

határozásra ezeket a jegyeket sem használhat-

juk. Találkoznak példányok, melyek streperiis

színezetek és szárnyhosszuk szerint is azok,

de az evezk viszonya a/)a/».s/riséval talál, vagy

pedig pnliistris színezetek és szárnyhosszuk

rus, and extends further down the tail». îîicîo

lU'unfì i^vofu' ?íiictoritnt tu'iiiovft alun", îinfî bici nid

von bor iHiifcrtic^mci ber "üälcic abbäiuU- .'òcvr von

(ihenu'l ill fdiun- Sítiíiaiibliing gibt audi Pic Àltì;

gelläiu\i' bá palustris gröfu'v an nub mid) id) max

Iniigc gcnciiU bicjcr Ulnfidit j" fi'iii- 'Bdui Tiivd);

nieiioii Iniiiior rKcilioii cr.^iolt iiuiii alu'v iiiditc- pofiti:

ucQ, man finbot feinen llntevídiieb, ber ftid)t)altieii

mare. S e e b I) m («Cat. Brids Brit. Mus.» V. p.

101, resp. 102) ßibt bie (^-lgellaiiöe für streperus

2-3Ö— 2-7 iudjeè, für palustris 2-45—2-8: bieë

entfpridit ber íLMrflidifeit fdjon iiiebr. Senn id)

meine í.1íe|íniigeii refiimire, tomme id) ^u folgenben

(írgebniííen :

I. bíe Àlngellange uariirt iiinerbalb beiber l'lv^

ten gleid) iiiib man finbet streperus mit längeren

^[ücjedi nie palustris in 24i'/ii, mit gleidien bei

320/0, mit fürjereii 44«,o. ÍDer fürjefte ^-lügel bei

palustris mar 0-2, ber für^efte bei streperus and)

ß-2
: ber liíngfte ß"0, beaiebungomeife 7 cm. :

II. mail finbet Êombinationen aller Ülvt in Per

Àcirbiing nnb Àlngcllange. ©an^ tapifdic streperus

— mit angefübiter Àiirbiiiig nnb fnvicin ^vHigel —
maven mir 2"„;

III. bie ^-lügellänge lunivt bei beiben 9{obriän=

geni geograpbifcb (öftlidie haben längeren Alügeli.

ß) (3 dimingeiuierbä 1 tiiiffe.! ©cmbbnlicb

lieft man, baf; bie 3=te ®cl)uiinge bic längfte ift :

bieè ift aber nicht immer ber ^fall. 'iim- bie 2=te ift

ftetê langer als bie 5:te unb ^mar mie bei strepe-

rus fo bei palustris.

iî^r. ili. Sì. ©fjarpe bemerft fel)r rid)tig, in fei-

nem id)iinen.C:)anbbiid)e(p. 233): «The proportions

of the (piills are the same in both species, the

bastard-primary, not reaching beyond tlu' pri-

mary coverts, and the second primary exceeding

the tifth in the length.» í^á) fanb :

strepenis palustris

3 bie längfte 2=^4 5G'Vo 15'Vo

3 « « 2>4 21'*;o C)?"/!)

3 « « 2<4 6<Vo i)",u

3=2>4 17"/o I91V0

3oiiiit ift bie iiorm für streperus 3>2=4
für palustris 3> 2> 4.

3II0 ein fidieveo 33eftiiniiuingofenn,^eid)eii faiin

and) bieo nidit uermenbet merPeii, mie fchon ans ber

î'abefle erficbtlid). 3lMr finben ©remvlare mit stre-

perus:(ynrbniig, streperus:ÀIiigelIange nnb pa-

lustris 3d)mingenformet ober palustris Àavbnng,

palustris^^lügellnnge nnb streperus^Qcbmingen--
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szerint is eliliez valók, melyeknél azonban az

evezk viszonya a íitrejierusni illik, süt a két faj

jegyeinek inimlenfele kombináeziója is el-

forilnl.

A :_)>:2>i- képletü jj«/í«/í'ísi)k közt a slrcpe-

ntsnál rövidebb szárnyút találtam 41 "ü-ot, egy-

forma szárnyút H"(j"o-ot s hosszabb szárnyút

4b-4".u-ot.

Tehát csupán csak a színezet marad némi el-

igazodásra, liárlia nádi jjoszátáink nem élesen

határolt fajok, mégis mint fajok fentartandók.

(Bioloijiai adatok.) «Az él madarak meg-

figyelése s mindig csak megfigyelése, vezethet

egyedül a helyes ismeretre u, mondhatjuk e

nádi poszátáinkról is E. F. HoMEVER-rel (J. f. ().

1857., 203.)

Éneklésük nj'omán e két madarat könnyen

megkülönböztethetjük, de messze vezetne, ha

itt e helyen annak leírásába l)ocsájtkozuám.

A mocsári poszáta nagyobi) mvész, mint a nádi

poszáta. Evvel szemben azonban a fészkelésnél,

a tartózkodási hely megválasztásánál és maga-

tartásukban tulajdonképen nem találunk oly sa-

játságokat, melyek kizárólag e két faj egyikét

illetnék. Mind a kett alkalmazkodik környe-

zetéhez, egyik sem ragaszkodik annyira bizo-

nyos helyekhez, hogy biztonsággal mindig meg-

mondbatnók : ez a madár palusfris. mert itt,

az meg streperus, mert ott tanyázik. A környe-

zet azonban annyira hat külsejükre és szoká-

saikra, hogy a kett közt nagy sorozatú közbe-

es fokozatok támadnak. Pahisli'ix és streperus

határozottan oly fajok, melyeket sablonszer

diagnózissal megállapítani nem lehet.

A tojásaik nagysága nem igen változó ; s a

mocsári poszátának tojásai könnyen felismer-

hetk, mert általában hosszabbak, de az át-

mér mindkét faj tojásainál egyforma. A .s/rc-

periis tojások azonban kétféle typusban fordul-

nak el, melyek közül a hosszabbak és világos

vállfajoktól származók a pahtxlris tojásokhoz

nagyon hasonlítanak.

Ezen száraz fejtegetések után még szükséges

lesz azon formákat is megvizsgálni, melyeket

az öreg Brehm apó s mások leirtak.

fovmoí, foune nílc íiaíiuiídifii fieíieiiío (iuiiniuitio--

lu'ii öcr l'íerfMiiilc k'iíier 'Jlrten. i3ci Den palustris

iiitt3>2>4 foni id) 41('ij mit fürjerem ^-lüiíel

nlö streperus, bei li-('>"„ iiloicíiom iiiií dei 4('.-4"u

längerem.

(Sq bleibt alfo nur bie ^Çarbe, bie einige 3ln:

íjaltöpunfte bietet, feft begrenzte 3lrtcn finb nn:

l'ere íliobrfanger aber nid)t uuD Dod) müfíen fie alo

Species (Uifredit gebalten uierPen.

Oi^i ülogi jd)eè.i«5yeobad)tnngcn nnb immer luie;

ber s8eobad)tungen ber lebeiibenisgelt'önncn allein

5nr rid)tigen (i-rfenntnip fübren», fönnen icir rufen

über biefe 9{ol)rfduger mit IS. :ì^s. £> omen er («% f.

Crn.» 18-57. 203).

©aê ©efang anbelangt, finb bie beiben iUigei

leidit '^n nnterfdieiben, eô unirbe aber ,ìu lueit füb=

ren í}ier eine 2d)ilDernng geben jn moUen. l'er

Sumvfrobrfänger fielet alò Äünftler uiel ^öí;er als

ber ieidirübrfänger. ^dementgegen im iìefterban,

ber "JlHil)! Des 3i>obnortes niiD ikneljmen finbet nmn

eigentiid) feine Gigenfdjaften, bie ausfdilieplid) nur

einer ber beiben 3trten geíjörten.

33eibe nerfteben fidi fo ber Umgebung anjupaffen,

beibe biliben fid) fu luenig an geiuiffe Vocalitäten,

ï>a^ man nie fagenfaim: «bieferSBogeí, meil er bier

oorfonunt, ift ein palustris nnb ber, lueií er bort,

ein streperus». Tk Umgebung mirtt aber fo an

ìiaè 2[euf;ere unb bie föemobnbeiten beibcr iHigel,

bafe eine grofse ;)ieii)e oon 3'oifd)enftufen erftebt.

Palustris unb streperus finb entfdneben feine

foId)e 3(rten, bie mit einer fdiablonenbaften ^ia=

gnofe abgetban merben fönnten.

Tie Eier fino in ber ©röfee loenig uariabel; bie

bes oumpfrofjrfängere finb aber leidet erfenui

bar. Sie con palustris baben im Durd)fd)nitt eine

längere 9íre, Tiameter ift ober bei beiben g(eid).

Tie ßier bes strepenis f'ommen aber injiuei Tupen

nor, üon lueldien Der länglichere, befonbers bei Iid)=

ten ä?arietäten an bie oon palustris erinnern.

''Tiaá) biefer trod'enen äüioeinanberfeeung ift es

nött)ig, nod) bie formen bea alten üieifters iyrefjm

unb ainberer eine ïlienue paffiren iaffen.

« Az, hogy valamit nehezen lehet érteni és a mit

sokan egyáltalán iiem tudnak érteni, nem ok

arra, hogj' létezésében kételkedjünk.« (E. F. v.

HOMEYER u. i.)

Cb. L. Brehji legtölib válfaját, nagv anvag

«Tafe eine Baá)t fd)ir)er ober für uiele gar nid)t

5U erfennen i)i, gibt feinen ©runb an ibrein Ta:

fein ju äiueifein.» (i^. 5- "• •í'omeper 1. c.) Tie mei^

ften (Vormen Gí)r. 2. 33reí)me finb aber an ber .s>anb

eines grbf;eren l'fateriales unb bei einiger Uebung

25*
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alapján s némi gyakorlattal felismerhetjük. Az

«Handbucliu-jának és oVogellaugö-jának uádi

poszátái csak átmeneti mozzanatok. Nagy kár,

hogy Ch. L. Bbehm leírásait nagj-onjrövidre fogta.

A szinezet és a termet módosulásait élesen fel-

ismerte, de az elfordulás helyére súlji; nem fek-

tetett. A mi esetünkben azonban épen ez utóbbi

ffoutosságú, mert csakis ez magyarázhatja meg

a fokozatosságokat. A Sylviidák családjában a

különböz fajoknál a jellegek sajátságos kon-

vergencziáját látjuk ; így pl. a Hypolaisnál,

melynek válfajait szétválasztva majd a nádi po-

szátákhoz, majd meg a füzikékhez (Phyllos-

copus), st az igazi poszátákhoz csatolták.

A palustris és streperus válfajai — mert az át-

meneti, közbees alakok ilyenekül tekinthe-

tk — alakra, színre, életmódra sok oly jelen-

séget mutatnak, melyeket a modern természet-

vizsgálat «a jellegek konvergencziáj a» fogalmá-

val foglal össze.

A kérdés csak az : vájjon ezek a válfajok —
legyenek bármin eltérésüek — csupán az al-

kalmazkodásnak mozzauatai-e ? vagy pedig

korcsok-e? Bárhogyan van, phylogenetikailag

egyformán érdekesek, mert mindkét esetben

csak egyet bizonyítanak, t. i. : hogy a fajok egy-

másba folynak. Nem mondhatjuk el mindegijik

változatról, hogy ez egy keletkezend válfaj,

valamint mindegyik válfajról sem, hogy az egy

keletkezend faj. A változat tisztán helyi; a

különböz palustris és streperus formák is a

legtöbb esetben csak változatok. Én azon vol-

tam, hogy az öreg Brehm formáit necsak újból

felismerjem, hanem azok tartózkodási helyeit is

kipuhatoljam.

Calamolierpe ahiorum «Handb.» 443. (1831.)

és Calamolierpe pinetorum « Vogelfang» 235.

(1885.) bizonyosan nem ugyanazok. Brehm ki-

merít leírása (Isis 1848.) pinetorvmjàvóì, il-

letve orientalisávói azonban szintén más. Brehm

pinetoriimja, oly alak, mely köré többi válfajai

csoportosíthatók, így egyfell a crassirostris

(«Vogelf.» 235.) s másfell a salicaria («Hand-

buch» 444.)

Brehm Calamoherpe ambigua (Alt. deutsch,

uaturh. Zeit. 1857. 47.) arhustorum, («Handb.»

443.) pinetorum és alnorum alakjai oly csopor-

tot alkotnak, melyek részint a s/repents, részint

a palustris formakörébe tartoznak. Az salica-

n'ííja (iiHandb.u 444.), p/íi7owíeWja (Vogelfang»

23G), hydropliilosíi (u. o. 235.) csak biológiai

módosulások.

311 erfcnnen. '3^ie í^iofiríaucicr feiiico «.'piinbbuclH'e»

uni «^l^ütjelfangco» fino mir Uebevijaiuv^'ítaPicn.

Êê ift 311 bebaiicrn, onfî Gí)r. S. "l^rebiii in icinon

'öeíd)reitniiicion fo fimpp mar. Xk ^Jíobifiiatioucii

ícv À-arlniuçi uni ber %4aiút hat er ftctö mit ç-irofsciii

©cfühle crfüimt, öic i'ocnlität aber mar für ihn

nebenfad) lid). ^511 imierem §alle ift biofe aber non

gvi.if;tcv 2l!id)tiç\fVit, beiui fie allein fann ^ie 3lb[tu

funçT,en erflaron. ò" ber Àaniilie ber 2i)li'iiben fin

ben mir bei uerfdiiebenen 3(vten eine merfunirbiçic

Gonuen^ens ber (ìdavaftere; fo 3 33. bei Hypidais,

berenAornienanoeinanber(^eriilen,bnlbbeií)íobvían:

gern unb l'aubDogeln (Phyll scopus), balb fogar

bei ben eii^ten S n l im e n fteben. Palustris unb stre-

perus in tbren 'iMivielciten — unb ala foicbc niiijien

ja oie 3'"it'-'ljt'iifiH'nien gelten — jeigcn in ber

f^orni, Aarbe unb 33iologie niele ^s[;aenoinena,

tnelcbe bie moberne Îïaturforid)nng unter beni ik-

griffe «tìoni)crgen3 ber (Sbaraftere» äujaniineufafet.

Gè ift bie jvrage : finb biefe 3iarietäten — feien fie

; in ber ober jener Slbänberung begriinbet — nur

Slnpaffnngôftabien, ober finb es 23aftarbe? Sei bem

fo ober )o, pljplogenetifd) finb fie gteid) mert, benn

in beiben iVällen bemeifen fie baffe! be: bie 'Jlrten

fliefjen iiifannnen. '^sn j e b e r -iMuietät fann man

nidjt eine merbenbe ©iibfpecieë unb in jeber Sub;

fpeeieô eine im iBerben begriffene 3lrt erbliefen.

3?arietät ift rein iocal; bie rierfd)iebenen palustris-

unb strepcrus-^ormen finb nur 5iîariationen in

ben ineiften ^-ällen. ^d) mar beftrebt bie (Vormen beö

alten Sövel^m nidjt nur mieber 3» erfennen, fonbern

and) it)re ÎBobnorte 311 eniiren.

Calamoherpe alnorum «.'ganbb.» 443 (,1831)

unb Calamoherpe pinetorum nÎNogeifang» 235

(1855) finb iid)er i)id)t baffelbe. i^rebinè anófüljr^

íid)e iV'féreibnng in <'^;\)'iô 1848 non feiner pine-

torum, rcfp. orientális ift aber mieber etmaci an=

bereê. Pinetorum Sreftmô ift eine ^orm, um meldie

fid) feine anberen (iSubfpecieè» gruppiten, ju ber

crassirostris auf einer Seite (<i3.!ogeIf.» 235) unb

ber salicaria auf ber anberen Seite (33rel)m

«.'Öinbb.» 444). Calamoherpe ambigua 58ref)mê

(9(tlg. beutfd)e naturi), '^át. 1857, 47.)arbustorum

(d^anöb.») 443), pinetorum unb alnorum bilben

eine ©ruppe, bereu ©lieber t^eiirocife bem strepe-

rus-, tljeiimeife bem pulustrís--^ormeufreife ange^

;

lyòxcn. Seine salicaria («^anbb.» 444), philomela

(«iiogelf.» 236), hydrophilos (ibib. 235) finb nur

I ínoíogifáie íRobificationen.
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Nifirifìvns Bechst biztosan csak a slrcpcriis

szí]iváltozata.* Oh.sciirocajìillus Dubois batáro-

zottan azonos Naumann /íoríico/a-jával. Dubois

elbb képét adta (Planches coloriées d. Oiseaux

de la Belgique et leurs œufs» 1S.Î4. 70 li.) s

1857- ben kimeritö leírását is (Cab. J. f. Orn.

UO—dU).

Ha még a nádi poszáták e nenibez tartozó

s SEVERzow-tól kissé elbamarkodva alkotott

egyéb számos formákat is tekintetbe veszszük,

akkor a nagy, typikus pahistristól egész az

açjrkolmg s ennek széls példányáig (graci-

lis, Sew.) az átmenetek szakadatlan lánczolatát

kapjuk. A változatok e nagy tömegében kei-e-

send N.u'MANN horticolus-n.

Chebnel .J. szép értekezésében az Acrore-

phahis ]iorticoh(S-i-A vonatkozó idegen adatokat

jól összefoglalta. Tudjuk, hogy mint válfajt hol

a streperushoz, hol a paliistrishoz vonták. De

meggyzdhettünk arról is — s Chernél J. is

figyelmeztet erre, — hogy a jiahistris és stre-

perus a legkülönfélébb módosulások sorozatában

találkozik. Az irodalom pontos összehasonlítása

pedig arról gyz meg, hogy a különböz írók

horticohiss, nem mindig egy és ugyanaz a ma-

dár. Legtöbbnyire azt a madarat s azok, a kik

nagy sorozatokkal nem rendelkeznek, illetik a

NAUiuNN-féle névvel, melyre sem a pahistri>i,

sem a streperns leírása nem illik. A iiorticolns

az öreg BREHM-féle formák fentebb említett

csoportját foglalja magában s nem egységes

typus. ebbl magyarázhatók a különböz fel-

fogások. Nem akarom a BREHM-féle formákat

túlbecsülni, bizonyos fontosság azonban mégis

jut nekik. Obscurocnpiììus Dubois és a Nau-

MANN-féle /íor/íco/íís szkebb értelemben, kérdé-

ses madarunknak két különböz typusa.

Az unalmas nevek féktelen zavarából térjünk

át már most a kerti nádi poszáta ismertetésére.

Az elbbiek nyomán láttuk, hogy nem más az,

* Bechstein leírása (Nat. Deutsch!. IV. 675., Tab.

27. Fig. 1.) határozottan gyenge; részemrl felteszem,

hogy nigrifrons Gloger («Handb.» .566.) evvel ugyan-

egy-

Nigrifrons Bechst. i|"t nur cine Aiulu'iiabänbc:

rung nun streperus.* Obacurocapillus Dubois ift

ftc^erinit horticolus Naumann's ibcntifd). T u Im i 5

pudiicirte äuerft eine 9((i(ii[bnnf( «Planches colo-

riées des Oiseaux de la Belgique et de leurs

œufs» 1854, 7'.i. b.) unt> im 3. 1857. eine fe^r

auôfiiijrlidie ^öefd)rei6uni\ (("ab. .Tourn. f. 0.

340—241.).

SBcnn luir nod) bie ineien, lum 3 e u e r ;; o lu otmas

übereilt aufgeftellten ?^ornien ber in biefeô ©eiuiô

i5ef)örenben îlîoliriançvr in iBctvadit sieben, befoin;

men mir eine ununtevbrndjene ííeibe nom groBen

tt)pifc^en palustris btê 5U agricola ndt feinen er:

Íremen ©tüd'en (gracilis Sev.). ^n biefer ÍJiemje

con 3]nrietateii ift hortículos Nauíunn's ju

fuí^eu.

^err oon Efjernel bat in feinem fd)önen Êffai)

bie fremben eingaben über Acrocephalus hortico-

lus gut refumirt. 3Bir miffen, baf, er baiò nlô ju

streperus, h<\{ò jn palustris alò Subfpecieè gejO;

gen iinirbe; mir Ijaben aber gefeiten— unb^err non

Gbernel i)at eô and) angefüljrt — ha'^ palustris

unb streperus eine nnunterbnid)ene ')íeíbe non ben

nerfdjiebenf'ten 9Jíobificationen bilben. ^ie forgfäl;

ttge 33ergieic^ung ber Siteraten über unfere obfcure

%f>x\n fü^rt 5U bem ^Kefnltate, bafi horticolus uer;

fd)iebener 3luctoreu nidit berfeibe itogei ift. ®e;

it)iji)n[id) ift eê ber Sliogel, auf meld)en roeber bie

33efd)reibnng non palustris, nod) bie üoii streperus

Va^t, unb iene, roeldien feine großen Suiten jur

33erfiigung ftetjen, neiuu-n foidje Ííögel mit ber 9îau=

mann'fc^en 33ejeid)nung. Horticolus ift bie ©ruppe

ber {formen bes alten Srebmö, mie fie oben ange^

fü^rt rourbe unb fein cinbeitiid^er £t)pu5, mobnrdi

ficf) bie 5Berfd)iebenl)eit in ber ííuffaffung erflären

íöfet. S'í roití bie ike{)m'íd)en {gönnen nidit

überfdidgen, geiuiffe 2Bid)tigfeit faun nuin i£)nen

aber nidjt ablrtngnen. Obscurocapillus Dubois'

unb horticolus Naumann's im engeren Sinne l'inb

nur jroei 2^r)pen beê ©artenrobrfangerê.

3iuê biefem miiben SBirrroarr ber faben 9iamen

tonnen mir jur ©diitberung beôi^iartenrobrfangerô

übergeben. ®r ift, nad) bem oben gefagteu, ber Ëreis

* îie íöeiáiveibung SBec^ftein's (îîat. ©eutidjl. IV. 67.5,

tab. 27, fig. 1.) ift aUethinflS ic£)itiacl) ; id) iiefinie an, ba^

nigrifrons ©logera («.^anb.» 56«) fit^ mit bem »on SccC»

ftein becft.
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mint a paliislì'is w í^ireperKs között létez át-

incneték összesége, bizonj'os — bár nom min-

dig azonos — biológiai sajátságokká!.

Ha arról van szó, hogy némileg tájékozóil-

luissunk, akkor a BREHM-féle alakoktól cl kell

ckint énünk.

(Színezet.) A sziuezet a példányok szei-int kü-

lönböz. De a háton mindig a ^)(//».s/í /.s- jelleg

uralkodik s némely tj^Dikus darabnál, a fels

részek színe csakugyan a két faj között közép-

lielyet foglal el. Az alsó rész legtöbbnél olyan,

mint az igazi paliistris-nú,]. A fejtet azonban

amazokénál valamivel sötétebb. Jellemz, hog}'

a fels részeken, valamint élénkebben a has-

oldalokon is bizonyos szürkés árnyalat mutat-

kozik. A lál)ak, csr, még a különben typikus

sziuezetüekncl is változók, majd olyanok, mint

a rendes p«/»-s^/r/snál (73''i)), majd meg mint a

stn'pcrusnáX.

(Szárny hosszúság.) A szárny hosszúsága nála

legjelcntékenyehb, ép úgy, mint átlag csre is

hosszúnak mondható. 38 példányból álló soro-

zatban : a csr mininnima 14, maximuma 1"35

vagyis közepesen 1"25 cm. volt.* A szárny mi-

nimuma pedig (i"3, maximuma B'9, átlagban

(')'7ö cm. — mely hosszúságot sem a typikus

juiistrisniú, sem .s/re^^ent.s'nál nem találtam.

(Az evezk viszonija.) Töbl)féle kombinácziót

találtam, ú. m. :

2= ::{>4 legtölibször,

2= 3, 4>5,
2= 5

2<.5, 3= 4=5, liárom eurój^ai példánynál.

Leggyakrabban a 2-ik és 3-ik evez teszik a

szárny hegvét, a 3-ik, — 38 madár közt — csak

két esetben volt a szárnynak leghosszabb tolla.

(Lábak.) A csd legtöbb példánynál valami-

vel rövidebb mint a két fajnál, még pedig :

min. !•!)(), max. 2"2, átlag 2 cm.; míg strcpe-

n/snál az átlag 'Ì-Ì. pnlKsfrisnál 2-25.

(E(jy lyjiiliKs ö" horticolns leirdsa.) Kivá-

lasztva egy Ilim horticolusi, azt következleg

jellemezhetem : felül szürkés-olaj-barna, min-

den rozsdavörös áiiiyalat nélkül, a fels fark-

fedk barnábbak, olajszinübben árnyaltak, mint

a hát; az evezk és farktollak szép sötét olaj-

barnák. A fejtet sötét szürkés-olajbarna, els

bor UeÍH'riviiiiii' ,iunící)cu palustris uni streperus

mit iicioiiicn Inologifdjeii tiii^eiitljümlidjfciten, bie

aber feiiu'euiecje innuer biofeldeii fiiib.

älieuii CS fid) barum tanbolt, bie Uebevt'id;t möij:

(id) ,^ii niad)eii, iiuiifeii inir bie ^-onnen i^rehmc.

iml)evüdnd)tiiU laífeii.

(3^avbe.) Tie Jvävbuiu) ift bei iievíd)iebcnen

(Sreinpídveii luu^leidi. ^sn'nu'r bevrfdjt nber iii ber

rHürfeiifiivlniiuj ber palustris;tSbaracter nor : iii

mand)eii, «ti^pifdien« StiidEeii ift bie Àarbuiuì ber

Cbaieite luirtlid) ein Sîittelbinç^ jiinidìeit beiben

3lrten. Tie Unterfeite ift bei i^iw nu'iften 'iíöcielii

biefelbe mie bei ed)teni palustris. Tie Sdìeitelplatte

aber ftets biinfieralè bei ben ti)pifd)en Siöcieln bei:

ber 3(rten. Gbarafteriftifd) ift bao SInftreten niebr

çiraner :'i'uonce in ber Aärbnni^ ber Oberfeite unb

ftetö lebhafter anoiefloç^euer SBaudìfeiten. Tie Ànfîe

nnb Sdinabel finb aiid) beiber fonft tDpifdien Aarbe

beè ©efieberè oariabel, balb luie bei reçv'lved)tcin

palustris (7311/0), balb mie bei streperus.

((5 1 Ü g e 1 1 à n a e. 1 òiii ber glüOieliänge ift biefer

aSofle! ber bebenteiibfte, ebenfn iute fein ©dnmbet

im Tnrdjíd)nitt aio \a\\^ }\\ be,^eid)nen ift. Ter

Schnabel maf? nùiiimal M nnuinml, l-:',5 in einer

l'iîeiije con 38 îsoçieln, foniit im Tnrdifcbiútt 1"25

cm.* Ter ^^iiiflel minimal <)-3, marimal G'!), im

Tnrd)fd)nitt (i.TScm., eine £'änge, bie id) roeberbei

ti)pifd)en palustris, nod) bei streperus fanb.

(Sd)ioiniieniierbäl tnif fe.) :,^sd) fanb iueb=

rere ßoinbinationen vor nnb ,^mar:

2= 3, 3>4. . . am bfteften

2=3, 4> 6

2=5
2<5, 3=4=5 . . . bei 3 (Sremplaren (ti-urop'ii-

Tie 2. nnb 3. ©d)tinn9e biiben bie A-Íügelípilíe

am bfteften, bie 3:te nnr bei 2 isöiiefn unter 3s.

(Ànfìe.) Tie Tarfen in ber îlîel)r:,ab( ber tì'rem:

piare etmaò fürjer alo bei beiben 3lrten ui\b ^mar

min. 1-90, mar. 2-2, Tnrd)id)nitt 2 cm. luäljrenb

bei streperus im Tnrcbfcbiútt 2'4, bei palustris

2-25.

(íöefdjreibung etnee topifcfjen 0" non horticolus).

Gin anêgefncbteê mannlidieSCÌTemplar be§ Pkirten^

roljrfiiiuicre fcbaut fohjenbernuifìcn ano :

Dberfeitê graiimtiüenbrann obnc irgenbeiner

©pnr beo roftröthlicbcn l'lnfíngeo : bie oberen

iScl^ioansbecfeii meljr brann \m'!> ftarfer oliuenfarbi

ger finance alo ber Siücfcn, bie ©cbiinnuv nnb

(Sdjuianjfebern fcbön bunfel olioenbvann, anf ben

* A középértékek kiszániítáRánál követett fonuiilá-

lal Uletöleg IúkiI ; «Omis bulioiuicii» bevezetését.

* Sicilie formel für bie S3eiecl)miiig her liiittcliuettc

ficljc ili: «Hriiis bohciuicaii (Siiileituiia.
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pilliintásra sötéteblmek látszó, mint a hát ; a

szeiusáv sárgásfehér. Aliil rozsdás-sárga fehér —
mint Cheknel igen taláJóan mondja — a has-

oldalak élénkebbek: torka fehér, szürkés-sár-

gába hajló. Lábai világos szaruliarnák, a csr

felül fekete-barna, alul sárgás-l)arna s ì-'ò'> cm.

hosszú ; a szem dióbarna. Szárnyhossza (i'lt, a

2-ik evez egyenl a ;^-ikkal s ez hosszal)!) a

4-iknél ; a 3-ik és 3-ik a szárny legbo.-szahb

tolla. Csüdje ers, 2 cm. hosszú.

Arhuslonmi és pimioniìii BiìF.ini a Nau-

MANN-féle horlicolusnak csupán kétféle typusa.

Acrocephalns obsoletus Heikíl. («Orn. N. O. Af-

rika» I. lí'.ll. Leir. '.)8.) sokban közel áll a

liorlicohíshoz, de inkábl) streperus jelleg.*

Általánosságban a hoiiicohist Chernél jól jel-

lemezte. Igen helyes az A. és K. Müller «Thiere

d. Heimathi) II. -JS.ï. ez. mnnkál)an eudített

jegy is, hogy t. i. a mell fels részének árnya-

lata örvszerü ; ez azonban nem mindig fordul

el. Az obscurocapillus és iiorlicola oly példá-

nyok voltak, melyeket mint különösen feltn-

ket, az illet szerzk kiválasztottak ; ily typikus

színek azonban ritkán kerülnek.

Az AcrocepJialus nemnek igen alapos, -mo-

nografikus feldolgozására vohui szükségünk,

hogy a számos formákat csak némileg is bizto-

san felismerhessük.

(Tojások.) Erre vonatkozó anyago]ii nagyon

is csekély, mert csak három biztos horlicolus

fészekaljat vizsgálhattam meg. S ezek is igen

typikus, paludris-iellegií pároktól származván,

annak tojásaihoz hasonlók. E mellett azonban

láttam tojásokat, melyek typikusan palustris

szinüek, de hosszabb alakjukkal a streperus

tojásokhoz is közelednek ; az illet párt azon-

ban nem keríthettem meg, de énekük, viselke-

désük határozottan nem vallott y)r(/».s7;7'.sra, st
az elforduláKÍ helyük iiortieolusinúi való volt.

(Fészek.) A mocsári és nádi poszáta fészkei-

nek anyaga ugyanegy. A horticoln.'inàì állati

szröket leggyakrabban találunk a fészekben.

A fészkek azonban nem mindig egyformán

épültek: hol igazán mvésziesen — a pa-
///s//'í.séihez nagyon hasonló — hol pedig lazáb-

ban, nem oly mélyen készülteket találhatunk, a

mint a madár a helyiséghez alkalmazkodott

erften Íilirf uicí t)unflor, níeícr9iiUfiMi.^cv3luöcii=

ftrcif c}elíiíid) uu'if;. Tic Unterfeite roftöcUmicife —
wk fcljv ^utreffciib aud) .'erv uoii Gtjcvncl íjerüov

íietit — mit Icbdnftcr iiefiiv(itcii ^l^audifciton, ííc

iiti)lc UH'if; mit feinem Wraiuu'H' aiu\ol)iiiid)t. aüíío

Itd)t Ijovidn'ciiin, 3ri)iiabel oben fd)H)ar,ìbvauii, unten

(\elbbrann, \''i'> cm. hiiuv òivio nnfíbraun. Alüe\el

()•'.) cm. lanii, "J £d)minine -= ''>, melcbe länger aló

4:te : i' inib :! bitben bie ^-(üctelipitje. í^avíus 3 cm.

ftcirf.

Arbustorum niiD pinetorum Bkehm's finb nur

jniei STiipen beo 3iaunuinn'íd)en horticolus. Acro-

cephalns obsoletus Heikel. ( «Ora. ÍÍ. SD.Ílfritnö«

I, 291, Sefcíu'. 298) ift bem horticolus in niaiuiiev

^öejiebniuj ief)v natie, tiaçU aber einen streperus-

(St)aiacter.* f^m allç]enuniu'n ift horticolus non

^cnu V. libernel gut d)ttvaftevifirt. 3el;v ridjtigift

bie in 31. u. ,W. 3!)îulter'ô «ît)iere ber ^cimati)» II.

5S5 igcnuicbte (Srunïbnung bie binbartige 3iimrb=

nnng beo 3tnflngeo an ber Cbevbrnft ; biefes ^eidìcn

fouunt aber nicht inuner nor. Obseurocapillus unb

horticola innren mir non iljven 3lnctoren aiioge=

fudjte ©tüáe, refp. am meiften auffa llenbe iivam-

piare, bie in if)rer tijpifdien J-iirbnng nnr feiten

üorfommen.

(îâ luirb eine feíir griiiiblicbemonograpbifdie ìk=

arbeitung ber (^Jattung Acrocephülus nbtljig fein,

beuor mir merben ìh einer gemiffermaJBen bered)tig:

ten Deutung ber uielen íVovmen fomnien fönnen.

(iSier.) -JJiein bicobe^ügltcljee 'JJiateriale ift jn

gering, beim nur 3 (Belege, metdie fidier beut horti-

colus ge[)ören, foniite id) unterfudien. Tiiefelben

ftammeu auái von febr tnpifchen 'i.iaaren mit palu-

stris:tibnvafter, metdien aiicb bie ti'ier tragen. '.'iebft;

bem fai) id) aber (Sier, bie bei ti)pifd)er Sumpfroi;r:

fcinger^iS-ärbnng bie fängticbe Öeftalt ber (Sier nom

SLeidjrot)rfänger fjaben; baò '-^Miar tonnte nid)t ge=

faminelt merben, fein ©efangunb ikiietjinen loareii

aber entfáiieben nidjt feiu' oon palustris unb fdjou

ber3(iifentfiait lief; einen horticolus uermntben.

(3ieft.) Tic llc'aterialien ber Teidirobrfänger:

unb ®umpfro[)riängernefter finb biefelben. i^eibem

@artenro{)rfänger finbet man bie îbierbnare am

öfteften. Tat "Dieft felbft ift feineômegâ immer uon

berfelben 33auart, roenigftenè nie non gleid^er D.nn=

litnt; bnlb finbeii mir mirflid) funftuolie iiefter, bie

benen uon palustris fcljr äijnlid) finb, balb lodere,

oiel feicbtere i-ionten — je nach ber ÍL'ocalitat, je

nad) Dem, mie fid) ber 'Inigel lunien iln'rijaltniffen

angepafît bat ober mafirfcbeinlicb nmgefebvt, mie

* V, ü. H.^BTLAUB & FiNsOH «Vüg. Ost.-Af'r.» 291, *a5j[. aucl; ^artlniiO unb ginjd) «tibi;. Oft^îtfr.» 291,
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vagy pedig a mi valósziniibli, a iiieiniviro az

társaitól elmaradott. A fészek rentlesen maga-

sabban van rakva ; a füzl)okrokban ',i méternél

alacsonyabban nem találtam. Ép úgy van meg-
ersítve a fiatal liajtásokon ; fben sóba sem

találbató. Nem annyira fedett, mint a streperuíi

fészke, de alak szerint — még lazább voltánál

is — olyau mint azé.

(Elete, íizokásai.) Csendes parkok, kertek, s-
rségeiben üti fel tanyáját. Koráidban érkezik,

mint rokonai a nádban és sásban. Kétszer költ

s hat tojásnál többet nem tojik, míg ti pa lustrisi

sokszor hetet is. Els költés június elején, a

második július közepén (Csehországban) s

augusztus elején (Janów, Galicziában). Nem
annyira vad, mint a mocsári és nádi poszáta.

Gj'akran a mezkön is látható. Éneklés közben

úgy viselkedik, mint a palustris, mozdulatai

azonban nem oly élénkek.

(Ének.) Hívogató hangja határozottan stre-

perus-szevü. A nádi poszáták azonban annyi

sok idegen madárhangot utánoznak, hogy éne-

küket nehéz leirni. A horlicolusnàl ettl eleve

is eltekintünk, mert még a paluslrisnál is több

más jó énekest utánoz. Éneke nem nélkülözi a

pitlusíris csendül hangját, strófái azonban rö-

videbbek.

Ugy magatartására, mint egész megjelenésére,

énekére — már t. i. a mi az eltanult elemeket

illeti — madarunk valóságos Ili/polais a nádi

poszáták közt : nádi poszáta, Hypolais jellem-

mel. Jobban nem fcjezheteul ki magamat. Ana-

log eset talán a Parisoma és az igazi czinkék.

luoil cr l)iiitcr íoiiicii (>H'iui|"icn iiiviicfi^elilieiicn i|ì.

Tao 3íeít |'tcl)t cUMUobulid) bolicv ; id) fniiö co nie

unter ^2 m. im ^An'iPeii Webiiídi. Seine i^efeflißiuig

ift aber iiidit minier feit an ben Trieben: man fin;

bet es nie im (áiraíe. Tas íieft ift fleto meniger ge^

bccft, alö bnô non streperus, beren Ai.H"in eô aber

aiid) bei feiner lorferen 33aunrt beibelnilt.

(@enuil;nl)eiten niib Ve ben.) äi>o (>5ebüfd)

in ben ftitíen ©lirten ober ^i^arfen lun-fmiunt, finnmt

and) ber (^iavtenroljrfiinger nor. (i'v fonnnt re--

geluiäfeig jeitlidjer a(ê feine öriiber im rliobr nnb

©d)ilf. (Sr brütet ,imeii)uil nnb legt nie mebr alo ••

Gier, lüälirenb palustris öfters 7 íjat ; bie erfte "iìrut

9ínfnng Süni, bie äiueite aJUtte ^uH (Böbmen),

3(nfang 9lugnft (©alijien, ^rtiióiu). Êr ift oiel tüe^

niger fdien, aio ber gunnif: nnb Teidiroiirfcinger.

Warn fieijt il)n oft in ben jiyílbern. iunin fingen be=

nimmt er fid) mie palustris, ift aber meuiger [;urtig

in feinen 33eii)egnngen.

{& e f
a n g.) Tic Socfftimme beo tìartenrobrfcin

gerô ift entfd)ieben streperus^artig. ^ni ©efange

ber iliotjrfänger foinmen aber fo uiele 'iiacbnbmnn;

gen frember "lUigeiftimmen nor, bafs nmn fie nid}t

fo leid)t fd)ilbern fann. îion biefen nui§ nmn beim

tóartenrof)rfangev abfefjen, er abnit nodj mef)rere

gnte 3änger nad), als ber SnmpfvoÌirfnnger. Ër

í)at bie flivrenben Töne beo palustris, feine Stro:

pt)en finb aber tnrj. 2Öie im iìenebmen, fo in ber

ganjen (£rfd)einiing unb im ©efang— maâ frembe,

angeeignete ©lemente anbelangt — ift ber Warten=

roljrfänger eine i^aftarbnaditigall ber ilioljrfänger,

ein Acrocephalus mit bem Hypolais^ßtjarafter.

33eifer fann id) mid) nidìt anobrücfeu. Olnalogifdier

%all ift etnui íparifoma unb bie edjten ilíeifen.

E szerény adatok végezetéül még csak azt a

nézetemet szaiiadjon nyilvánítani, hogy meg-

feleli jb volna talán, ha a palustrist és strepe -

rust csak subspcciesuek tekintenk. Am])ár ez

közönyös dolog, mert a régi, klasszikus faj-foga-

lomnak akarva, nem akarva, már úgyis meg-

ástuk síi-ját, bárha sokan tagadják ezt, kik ma-

guk is, talán tudtukon kívül e felfogásnak lió-

doltak. Eblien az esetben ezt a formakört a

LiNNÉ-féle salicaria név illetné : Acrocepha-

lus salicarius streperus ^Vieill.), Acr. salica-

rius horticolus i^N.iiJi.), Acr. salicarius palustris

(Bechst.).

9lm Sd)lníie biefeo befd)eibeneu "Ik'itrageo erlaube

id) mir mut bie 9lnfid)t anojnfpred)en, baß eê met:

Ictdjt üiel paffenber luäre, palustris unb streperus

nur alo Snbfpecieo anfìufaffen. Tieo ift aber ,^iem:

lid) glcid)gültig, benn ben alten, claffifdìen £peeieê;

33egriff Ijaben mir nolens volens bod) fd)on ju

©rabc getragen, loenn eô and) niand)e iängneu, bie

CÖ felbft, o[)ne fid) beffen beioujjt jn fein, gcinadjt

[jnben. "^^n jenem ^vnlie wäre ber J-onnenfreio mit

bem Stnné'fd)en Xiamen salicaria ju be^eidjnen :

Acrocephalus salicarius streperus (^'Il;ILL.). A.

salicarius horticolus Nalm., Acrocephalus sali-

carius palustris (Bechst.).


