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A Baldamus fiu'jröl.

(Coturuix baldaiui Ciin. L. Bbehm.j

Dr. Madakász GiuLÁ-tól.

(I. Tábla.)

Az oruitliologiai irodalom ezen névvel nagyon

keveset foglalkozik ; de nem azért, mintha az

valami nagy ritkaságra vonatkoznék, hanem

azért, mivel az alatta rejl alakot nem szokták

a közönséges fürj : Coturnix cotuniix-töl mint

fajt megkülönböztetni. Már pedig legyen ez az
i

alak faj vagy alfaj — a typikus alaktól tényleg

is lényegesen különbözik — ezért önálló névre

tarthat számot. Az Afrika madárvilágának tanul-

mányozásával foglalkozók rendesen a közönsé-

ges fürj nevével illetik ezt a formát : lial)ár

nem kerüli ki figyelmüket, hogy eltér, «söté-

tebb», színezete által különbözik a közönséges

Mint önálló fajt legelször Bbehm Chk. L.

«Der Vollständige Vogelfang» czim, 1855-ben

megjelent munkájában irta le Olaszországból

ered példányokról. És noha Beehm a nevezett

munkájában faját hiven jellegezte, az mindaddig

figyelmen kívül maradt, míg végre a British

Múzeum nagy catalogusába : (Catalogue of the

Birds in the British Museum vol. XXII p. 234.

1893) «a Coturnix coinrnii: (Linn)» szinonimái

közé került. De ez az irányadó m azért mégis

foglalkozik ezen alakkal — habár csak sub-

species formájában is — Coturnix capensis

néven.

Mikor keletkezett a Coturnix capensis elneve-

zés ? Legelször GRAY-nál 1870-ben a «Hand-

List of Genera and species of Birds»* czím
munkájában találkozunk vele, ki e nevet leirás

nélkül a felsorolásban adja, még pedig a Cotur-

nix communis, Bonuat. szinonimjai között. A név

mellett, mint auctor Lichtenstein szerepel ; de

nincs oda téve, hogy a leii'ás hol közöltetett ?

Tudtommal Lichtenstein egyik munkájában

sem említi ezen nevet s így valami leirás soha-

sem látott napvilágot. De föltéve, hogy a Cotur-

nix capensis leírása a 70 -es évek körül mégis

* Part. II. p. 268.

Í3:e «ìUaliiamus-ùàladjtrl».

(Coturuix biildarai Chr. L. Bhehm.I

iion Dx. ^uliuë o. gjíabani)!.

(Tafel I.)

Tiu ovnitliolociiiciic l'iteratur bcfdiäfticU fid) mit

btefem 3ìaincii ícl)i' mciiiß, uid)t ìieàuu'iic", alò ob er

fid) (Ulf eine bcïieutenbe Siarttät bejicboii uniric,

íonícrii bcôbaib, iiu'ií man bio banmter lU'nu'ii'tc

gorm iiid)t alo eine ielbftanbigc, fûuad) uoii ber

gemeinen iìBad)teI — Coturnix coturnix -— uev-

Ìd)iebene ©peeieô jn betradjten pflegt. Unb boc^ —
fci bie^orm eine Species ober ©iibfpeeieê — ift fie

Don ber tppifdien jyorm in ber îbat unb mefentlid)

i)erid)ieben, unb fann fie baijcr einen felbftänbigen

iîamen beaniprndien. Tie mit ber^iHigeliuelt 31frifaô

fid) befaffenben Ci'nitl)oloc3en bejeidjiien bief e í^orm

meift mit bem9îamcn ber gemeinen 2Bad)ter, obinoi)!

eè ti)nen nic^t entgeljt, bafe felbe mit íí)rer «burif-

leren» ^ärbnng non ber gemeinen 3Bad)ter ah-

rt)eid)t.

Sie nnirbe alô felbftiinbige l'irt ^^uerft non Sl;r.

i'. Sreljm, imaScrfe: «Ter nollftänbige i'oget^

fang» 1185.5), nad) ans ^stauen ftannnenbeu (ÎTem^

piaren befd)rieben. — Unb obfd)on 33 reb m bicfe

3irt, in feinem bereite eruiä()nten "E^nk, treffenb

ájarafterifirte, blieb fie bennod) fo fange nnbeau)tet,

bis fie eublid) im ^aí)\-( 18'.)H unter bie 3i)noni)me

non «Coturnix coturnix (Í in n)», in ben grofîcn

Äataiog nom iBritifi) Siufeum (Catalogue of the

Birds in the British Museum Vol. XXII. p. 234)

eingereii)t inurbe. Unb ebenfo mirb biefe {Vorm in

biefem mafigebenben SBerfc, loenn aud) nur aie

eine Subfpecieô, unter bem ííamen Cotm-nix ca-

pensis anfgefüíjvt.

SBanit mag bie SSenennung : Coturnix capensis,

entftanben fein? 2Bir treffen fie juerft im ^^ 1870,

beiÖrai) in feiner «Hand-List of Genera and

Species of Birds» * an, mo biefer 9îame oline 356=

1 fcf)reibung unter ben ©ijnonpmen oon Coturnix

!
communis, 'Bonnat. aufgejäblt mirb. 3(lê 3(utor

baju mirb — obne weitere 3(ngabe ber ©telle, mo

bie íTiagnofe mitgetfjeilt rourbe, — 2 i d; t e n ft e i n

be5eid)net. 2 i d) t e n ft e i n ermäbnt biefen 3îamen

— meines Jl^iffenê— in feiner feiner "^'ublicationen,

'

foígíiii^ ift auíl) irgenb eine Sefdireibung nie »er:

bffentUdjt morben. Isorancgefe^t aber, bafi bie l^ia-

gnofe ber Coturnix capensis in ben 70-er !^ai;ren

* Part. II. p. 268.
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megjelent volna, az elnevezés ekkor sem áll-

hatna meg, mivel ebben az esetben kizárólag

BREHiiet illeti meg a 2>i'ioritás, ki a fajt jóval

elbb — már 1855-ben — irta le.

Egy BREHM-féle példányt l)irunk, melyet 1860

május hó :?0-án gyjtött Madridban. Ezt a má-

sod-tipust rajzolta le a mellékelt I-s táblán

Keulemans mvészi keze. Még Beehm eredeti;

sajátkezüleg irt czcdulája is megmaradt; hií má-

solatát itt mutatjuk be :

bocf) erídneucn fetn follte, fällt boa) bie^*noritntauê=

í(í)[icBlid) (Sí). V. 5Ö r e t) in ju, ba er íieic 3írt oiet

fvüíjcr — fcíjoit ím ^saíjxc 1855 — beící)rieíi.

3Bir befi^en ein uon Sörefim ftannnenbeê ©ïeni:

piar, uie[c[;cö er am -20. Mai 1800 in 5Jíabriö

fammeíte. liefen jmeiten Tnpns ftellt bie üieiftev--

í;anb uon H eulema no auf ber I=ten eolorírten

^afel bar. 3íuf?erbeni ift anchbao Criginat, ber uon

'^ret;m eigentianbig gefdjriebenen Settel nod) vox^

l)anben, ociícw gacfimile í)ier folgt :

Beehm másod-typusa Gróf Lázár Kálmán

ismert magyar ornithologus és író hagyatéka ré-

vén került a Magyar Nemzeti Múzeumba. A gróf

BEEHM-mel bensbb barátságban élvén, más

typusaihoz is hozzá jutott.

ABaldamus fürjnek synonymikáját— a British

Catalogus ellenében — az irodalomból a követ-

kezképen vélem összegezhetni :

G ^. 'i.'. 33 r e t; m's ämeite %\)\^t íft mit bem "oXaé)-

íaffe bee ©rafen Solo m o n S d 5 á r — befannter

nni]ariíd)cv Drnitliologe unb ©d)riftftetter — ín

ben -Sefiti beö ungarifdjen 'JiationaUiliufenms ge;

fommen. 3)er ®raf, ba. ít;m eine innigere (5Te»nb=

fd)aft an Sreíjm banb, bürfte and) ju anberen

2;i);ien gelangt fein.

3)ie @t)noni)mif ber 33albanuiQ:äBad)tel faun id)

bem 33rítiíl)=Eatalog gegenüber, ans ber 'Literatur

in (^olgenbem äufammenftelleu.

Coturnix baldami.

Chr. L. Bvelim, Der Vollstäncl. Vogelfang, p. 274. {^iSbb.)

Cotannx capensis, Lichts, teste Gray Hand. L.B.II. p. :2ü8. (' Ì870.)— Descript, nulla.

Colurnix vulgaris ß. baldami, Severz. Turkestan,

Javotuie p. G8. (1873.) — Enumerat. descr. nulla.

Ortygion cotiiruix ß. baldami, Severz.

-J. f. o. 1875. p. 181. — Enum. descr. nulla.

Coturnix cohirnix, Sharpe's ed. Layard's

B. S. Afr. p. 603. (1884.) Partim.

Coturnix coturnix subspec. capensis, W. E. Ogilvie-Grant,

Cat. B. B. Mus. Vol. XXIL p. 237 (1893.)

Coturnix communis L. Irby, The Oruith. Str.

of Gibraltar p. 240 (1895.) — Partim.

A lex prioritatis alapján tehát a forma csak C.

baldami Ch. L. Brehm (1855) lehet.

Leirása. Egészben véve hasonlít a közönséges

fürjhöz, csakhogy kisebb, lábai azonban nagyob-

bak és ersebbek ; a vén hím feje pedig— a fej-

tett kivéve — egyszín rozsdabarna. Jérczéje

színezetére nézve teljesen megfelel a közönsé-

ges fürj jérczéjének; de méreteire nézve ugyan

Ojemäfe ber ©vnnbfd^e ber Lex prioritatis barf

eê alfo bie %om\ nur Cot. baldami 6 1^. S. 33 r e f) m

(1855) fein.

Sefd) rei bung. 3"i ©anjen àbnelt fie ber

gemeinen Üöaditel, nur tft fie fleiner, jebod) mit ftär;

feren nnb bideren ^iièen ; b e r Ä p f b e ê a 1 1 e n

9JÏ ä n n d) e n ê ift — ben ®d)eitel auegenommen—
einfarbig roftrotl;. ® a s SB c i b d) e n entfpridjt, ber

(Färbung nad;, oolifommen jener ber gemeinen
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azon arány áll fenn köztük, mint ;i két faj liiru-

jei között.

Földrajzi elterjedéséi a britisch Catalogus a

következképen adja: «Dél-Afrika, délre a déli

szélesség 15" -tói, Maritius, Madagaskar, Co-

moro-, Cap-Verdi-, Canari-, Madeira- és Azovi-

szigetekii s hozzáteszem még, hogv a Középten-

gert környez tartományok ; st Magyarország is.

Habár irodalmunk nem említi, nálunk még-

sem tartozik a ritkaságok közé ; st mondhat-

nám közönségesebb madarunk. A vadászolí rég-

óta megkülönböztetik a közönséges fajtól s czi-

gány fürj-nek nevezik.

A baldiOims fürj typikus alakja magyar nem-

zeti Muzeumunkban több magyar példánynyal

van képviselve. Bud.\ Ádám gj'üjteményében lát-

tam egy vén himet, mely 1S63 július hó 17-én

Alsó-Fehérmegyében Kutyfalván lövetett, Csató

János gyjteményében is van egy typikus vén

him példány, mely ugyancsak 18(J3-ban augusz-

tus 1-én Kelneken lövetett.

Ujabb idben az ország különböz pontjain

gyjtettem fürjeket, mi azt eredményezte, hogy

a beküldött példányoknak mintegy 20 o/o nem
a közönséges Coturni. < cotiirni.r (L.), hanem

részint a tipikus C. baldami, részint pedig

egy közbenes alak volt, mely minden való-

színség szerint a C. coturnix és C. baldami

keresztezésébl keletkezett. Ezen közbenes

alakokon teljesen felismerhetk a C. baldami-

nak jellegei; de magukon viselik egyszer-

smind a C. coturnix jellegeit is, a mennyi-

ben arcznk táján egyes fehér tollak, azonkí-

vül a fekete torok-rajznak nyomai is láthatók.

Ilyen közbees alak néhány példánya a M. N.

Múzeum útján a British Múzeum gyjtemé-

nyébe is került Erdélybl. (1. C. B. Br. Mus. vol.

XXII p. 23!).) Ezen közbenesö alak megjelölé-

sére Coturnix coturnix baldami nevet ajánlom.

Kelt Budapesten, 1896. október Ki.

'ii.Hict)ttí(; bio Tiiiu'iiííuiuMi betreffcuí fiiiíiou unv

auníd)eii iliiu'ii íno luiinlidie ÍH-vl)a(tin)"5, luie

äroijd^en Peu Diciinidicii Innöer ítrtcii.

®ie ç\ c ij r n p h i í d) e iB c r b veit ii ii \\ be-
'

teffen? ift im "yritiflji^atalocje À-oIçitMiPco augeiìcboii :

iiSiiii:í(frifci, füMid) inni 15^ füMidior 33rciti',

l'iaiiritiuö, Üiabiujaöcar, (Somoren, 'JÖfaöeivü, (5.a\i-

5Beviifd)e--, Eaiiarifd)e; iiiiD íljciviid^e^^ní^lii" ; irf)

fami nod) bìc Viiiibcr ífc- 9líittcllaiibiíd)on llíeoveo

uiiD übcrbicci lUid) Uiu}aiii bcifüiu'ii.

33ei unó c\d)öü fic, oinuül)! imfcvc l'itcvatur fciuc

(i'vuiäl)iuiiu-i non iljv nuidjt, nurdiaus nid)t ^^w Pen

Seltenljeiten : ini ©egentíjeile, id) fnnle jnijen, fie

ift eine iin|erer ç^-nieineu ÌUu^el. Tie '^^ni^ev unter;

fdjeiben fie feit längerer B^it ^o\i öer gemeinen

aSaditel unti uoiuien fie <'3igeiin"'=3ßad)tel".

Tie tDpifdie Àorm Per i^ a 1 P a m u o - "ÌB a d) t e I

finPen mir im ungarifdien 3îational=î)îufenm in

mand)en nngnvifdien ^-remplaren reprafentirt. ^n

öer ©ainminng il P a m v. 'Snöa"o fai; \á) ein

altee 9Jiänndjen, lueldieè am 17. Suit 1863 beim

íDorfe Sîutijfatna — Gomitai 2ílió:?yel)ér — 9e=

íd)offeu mnriie ; and) in Per Sanunlung ;'\of). u.

ß Ö a t li'ô ift eiu altee, tppifdu'c iOiiinndien auf=

geftelit, meldies ebeufadâ im S- 1863 — am 1 . ?lu=

guft — in Kelnef erlegt lunrPe.

^u neuerer ,^át liefì id) in uerfdjiePenen îljeilen

beê SanPeô îiiad^teln famnieln, luobei eô fid) (;erau5=

ftellte, bafj circa 20c/o ber eiugefanPten (îremptare

nid)t ju ber gemeinen Coturnix coturnix (V."), fou;

Pern tf)eilô jn ber Àorni Cot. baldami, tijcilô ju

einer ßunfdjenform geljört, lueld^e nad) alier 2!}aíjr=

fd)ein[id)feit ano Per liîreujung non Cot. coturnix

unb Cot. baldami entftanb. 3tn Piefer 3iuiíd}eufovm

finb bie Renuäeidjen ber C. baldami ubüig aufju;

finben : fie í;at aber jugleid) and) bie Gljaraftere

ber Cot. coturnix inbem an ibrer iìad'engegenb

nid)t nur eiivu'i»'' md\ie gePern, fonPern and) ©pu;

ren ber fd)marjen Keljläeidjiinng n)al)räuue(;men

finb. Ginige Gremplare non biejer 3n)i|cbenform

finb auö iciebenlnirgen bind) baS ung. Jfationah

gjiufeum audj in bie Sammlung beâ 33ritiíí)=íliu;

feumë geEommen (C. B. Brit. Mus. Vol. XXII.

p. 33'J). 3nr 23e5cicÎ)nung biefer 3'i'ifrf)i'"fpr'"

bringe id) bie 33enenining Coturnix coturnix bal-

dami in 3?orfd)tag.

33ubapeft, am KL October 1806.
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