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Néháuy adat Magyarország ornisálioz.

Közli : Dr. Almást Gyökoí:.

1. Alauda arborea Cherneli PrazaJc.

Egyik kirándulásuukon, a melyet a múlt év-

ben Chernél István barátommal a Deliblát (Te-

mesmegye) futóliomokjára intéztünk, mindegyi-

künk egy erdei j'acsirtát ejtett el, mely úgy
nagyságra, mint színezetre nézve e inj tipikus

alakjától eltérnek látszott.

Chernél úr az madarát több más madárbr-
rel együtt elküldte dr. J. P. Prazák úrnak Hori-

nowesbe megtekintés végett, s ez csakhamar

publikálta e madár leírását az «Drnithologische

Monatsberichte» III. évfolyamának l)-ik számá-

ban a föntebbi néven, mint új subspeciest.

Ez év tavaszán hosszabb idt töltöttem ugyan-

azon a területen és sikerült a szóban forgó ma-
dárra vonatkozó vizsgálataimat elegend anyag

alapján annyira vinnem, hogy az eredniénj-nyel

a nyilvánosság elé léphessek.

Az uj subspeciesnek Chernél úr gyjtemé-
nyében lev typusa nyomán a dr. Prazák-féle

leirás '•'

így hangzik :

«Ez az alak a tipikus erdei pacsirtától abban
különbözik, hogy csre hosszabb s valamivel

magasabb, a mi igen ritka eset a németországi

daraboknál (? nanthirostris« Lanpbeck), továbbá

hogy a madárnak egész színezete jóval világo-

sabb, az alapszín nagyon háttérbe szorul, a mi
akkor is feltnik, ha Közép-Európából való

nyáron elejtett ily fajta madarakkal hasonlítjuk

össze. (Köztudomású dolog, hogy az erdei pa-

csirta rozsdaszine sz felé ersbül.)«

(IÁ. felsrész alapszíne egyenletes, míg a ti-

* Nem hagyhatom el e helyen azt a niegjegyzéet,

hogy egy új subspeciesnek egyetlen brre való alapí-

tása, legalább is merész eljárás, kivévén oly esetet, a

midn ezt nyomós biológiai okok is támogatják.

A szoba-zoologiának — hála istennek — már lejárt

az ideje s elgondolva azt a tömérdek^ zavart, a mely an-

nak nyomán felbmjáuzott, ez arra int, hogy alapjában

véve helyes irányt, tudniillik az alakcsoportok meg-
különböztetését, kell alapossággal és óvatossággal mí-

veljük.

tPiniiic Aùùfitùii jur (Ornis «liiiianis.

I. Alanda arborea Cherneli Pinzák.

Sal)veiiíi L'tiu'v im uerfloiienen :3aí)rc uiiter=

iiommeiieii tÍTcurfioii in baè %lih},)anì>texram vow

l^dibíai (STcincícr (Sonatati, fnnnncltcn ^-vennö

lit. von (Slionic 1 unii id) jo ein (ircinphir einer

äiannilerd)e, meldie nns foiuoi)! in benTiimeitfionen,

als and) in öev Àafbinii;i non tt)piíd)eni?öge(n biefer

3lrt abiueidienb ju fein fdiienen.

,'òen- oon 6£)ern ci fanbte fein lireniplav nebft

einigen anberen ^Balgen 311V 9lniid)t an igerrn

Tr. !5. %l '•^îrajat^'ôorinoiucô ein, niib halb baranf

piiblicirte in ber íTbat genannter .sjerr in ben

D mit I) 1 g i 1 d) e 11 'I1f nato b e r i d) t e n III.

5sal)i-g. (1S95), Ta: 'J, p. 14a, bie fvaglidie (^ovm

nnter bem obenfteljenben 3iamen alo neue ®nb=

fpccies.

^m grüijiatjv legten :Csa()«ô bvadjte id) längere

3oit uneber in bem genannten ©ebiete jn, unb fo

gelang es mir mäljvenb bériéiben bnrd) geniigeubeo

îlîaterial bie Unterfuc^ung über bie in 3iebe ftefienbe

ä^annilerdie foiueit abjnídiliefíen, baf? id) mit bem 3k--

lultate berfelben uor bie Dffentlid)feit treten faiui.

^ie 33eid)reibung ber neuen Subipecieê, loelcfie

^err 3)r. ^rajáf t. e., nod) bem in ber (Solíection

I). Gbernel'ô befinblid)en îijpno gab,-^ foi nad):

|"tel)enb in extenso loieberbolt.

«T'kiè gorm unteridieibet fid) non ber Uipifdien

§aibelerd)e bnrd) längeren, etmas bbberen ©á)iui=

bel, luie er nur gauj feiten bei ben beut)d)en (ìrein:

plaren üorfommt (? «anthirostris» l'anbbed) unb

bebentenb lid)tere ©einmmtfärbung, in ineldier bie

Sìoftfarbe fetir jurüdgebrängt luirb, ume and) bann

fidjtbar ift, luenn nuin fie mit ben im ©ouimer er=

legten 5ßögeln ano 3J!ittelenropa nergleid)t. (33e:

fanntlid; nimmt bie 9ioftfarbe bei ben ^aibeíerc^en

im^erbfte etiuaö jn.)»

«Sie ©rnnbfarbe ber Dberfeite ift gleid^mäfeig,

* 3tO tann bie SBemerfuiig tjier uici)t uutetbrücten, bajj

brtd Slufftellen neuer ®iib)pecie0 nuf ©nmb eineö eiii--

äigen lialg er emplar co mit jinii Diiubeften fefjr ge=

luagt evfcljeint, menu iiid)t biologifdje äüomente übet bet=

gleid)en ein iûldjeo «orgcljcn vcdjtfettigeu. Sie Reiten ber

reinen eabinetë=3oologte fini ©ottlob uorübet, unb

eingeben! bet bntc^ bie(eIDe ueruriacf)ten äa^Uofen Son--

fnfionen, etící)eint eo boppclt geboten, bei bem an fid)

ganj tid)tigen Streben, einjelnegornientreiie ju betaiUiten,

bie gröpte ©riinblidjteit nnb iltejeruc ju beobarfiten.
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lîikus alakoknál az elüls rész a hátulsó felénél

valamivel sötétebb szokott lenni; a szárfoltok

világosan csokoládébarnák, a hát valamennyi

tolla gyengén rozsdásan lehelt világosszürkével

szegett. Az evezötollak egyenletesen világos

szürkebarnák, az elsörendüek küls zászlója (ki-

vált a bekeskenyedésnél szélesen) tisztán fehér-

rel van szegve ; a legnagyobb szárnyfedk fehér

végfoltjától alkotott mez egészen tiszta. A fark-

tollak fehér végfoltja tisztább s nagyobb, a tol-

lak színezete egészben világosabb. A szemen

áthaladó csík tisztafehér, ugyanilyen az áll is.

A szárfültok mindenütt kekesnyebbek, de a to-

roktáján sokkal élesebben látszanak, mint a kö-

zönséges erdei pacsirtánál, mivel az alapszín

sokkal világosabb, az utóbb említett testrészen

majdnem tísztafehér s a hason is csak igen

gyengén futtatott rozsdasárgás színnel.»

«Lgt. 15IJ, ala 97, cauda 5, rostrum 14, tarsus

al mm. Tj'pus : e? ad deliblati homokpuszta,

Magyarország, 18!)5. V. 2'.*. Chernelházi Cher-

nél István gyjteményében.»

Ez az egészben találó leírás megfelel az új

madáralak nagyon állandó karaktereinek, úgy

a többi alakokénak is, a melyeket magam vizs-

gáltam meg.

Nézetem szerint legjobban jellemezhetni e

madarat úgy is, ha színezetére nézve a surgyé

sármánynyal (Emberiza miliaria) hasonlítjuk

össze, a mennyiben a foltok elhelyezése és el-

osztása, de kivált a foltok színezete, továbbá a

nagy tollak s a test aljának színe nagyban ha-

sonlít az utóbbi madáróhoz.

lualjroiií bei ícii ti)piíd)i'ii 'lUniehi íicr lunín'vc íljcil

otíunc. tiunfler ^u feiii vfíiH^t n'^' i't'v $>iiiten-iirfen
;

Die cl)aft|"tricí)c |ul^ lidu cl)ocola&cliraim, bie

ÍHünbt-r auf aeii %ebèxn beé Síücíeiio lid^tgrau mit

íd)H)a($em voítriJtljIid;en Sínflucie. 2)ie Sditmuuj:

febcni i'\tcid)inafíiii liditiivaiibnum, bie 5(uj;onfa[)iie

bcv ^^íviinarii'u ilu'toiibi'ro bei ber líin)d)iuirung

breiti veimueife i]efdunit ; ber buvd) bie meifeen ©iib;

flctfe ber oberen Alügelbeefen erfter Crbiumg ge;

bilbcte è^negel iviiij rei». Tie luei^en lïiibfled'e ber

Steuerfebeni veiner nnb gvijfîer, bie "^axhe im

ganzen lidjter. ©er ©tridj bnvd}'Q 9íuge reinioeil,

ebenfo baè Sîiiin. 2^ie <Sd)aftftrid)e finb überall

id)mäler, treten aber auf ber .«ehíe Diel id)ävfer

I)ert)or, aie bei ber geroöl)n[idjen i^aibelerc^e, roeil

bie ©rnnbfavbe uiel iiditer, auf bem letztgenannten

Sörpertljeile faft gan5 mein, anf bem '-öaud)e mir

feijr fdnimdj roftgeiblid; angefiogen ift.»

«Lt. 153, a. sm. 97, c. 5, r. 14, t. 21. STijpuè:

c? 3)e[tbater=©anbiüHfte, Ungarn, 29. V. 189.").

(ioüect. Stepban lì b e r n e 1 u. (S b e r n e 1 b á 5 a. »

:3m ©rofien nnb ©aujen trifft biefe Sefd^rei:

j

bung — entfpred)cnb beni feljr eonftantcn (ibaraf=

ter ber neuen ^orni — auâ) bei ben übrigen

Exemplaren, uie(d)e id) nnterfndjte, jn.

31m 33efteu fan)< man biefelbe nu'inev ílnfid;t

iiad) bamit d)arafterifteren, bafi man fie betreffe beò

(^arbentonö nüt nnferer gemeinen (^Jerftenammer,

Emberiza miliaria uerg(eid)t, ba bie 9(nlage nnb

aiertbeilnng ber ;vlecfen5eid)nnng, nor Willem aber

bie ?farbenti}ne berfelben, foune bie (V'""l'""Ö I't'^'

©rofsgefieberô unb ber Untevfeite überrafdienb äbn^

lid) bellen ber leiUgenaniiteii 3lrt finb.

Alauda arborea Cherneli. l'iuz., nova subsp.

Alaudai arbore* L. similis, sed colore supra pallidiore minus rufesetute : ductu superciliari,

mento, pectore et abdomine albo ;
primarum remigum margine exterire, tectrícium superiorum,

alula-, rectrícium maculis apicalibus albis: rostro longiore, maxilla, producta mandibulam curva

acumine excedente distingueuda.

Synopsis.

A közönséges erdei pacsirta fels részének

többé-kevésbbé élénk rozsdabarnája az A. arbo-

rea Chernelinél fakó földesszürkével van he-

lyettesítve s némi nyomát viseli a halvány

izabellaszürkének. Az utóbbi alak els- s má-

sodrend evezi egyenletesen világos szürke-

SDiiopfi'í.

Xiaô mebv oPev meniger lebí)afte Sïoftbvann ber

Cberfeite bei ber gembbiilidien §aibelerd)e ift bei

arbor. Cherneli burd) ein ftnmpfeo tirbgran, mit

ganj ménig Spuren non blaß tsf"t'"^'i1i'''"' ^'^'i'

brängt.

Tie'lU-iinavien nnb Secunbarien ber leiUeniuilju--

barnák, nincs meg rajtuk a tip. Alauda arborea ten ^oxm finb gleidjinajsig lidjt graubraun, ohne
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tollainak széles rozsdavörös oldalszegése és

szárfoltjai.

A test fels részének szárfoltjai a közön-

séges alakéinál mindig világosabban liarna-

feketék, de a szegesek felé nem annyira elmo-

sottak, mint emennél, mi által az alapszínbl erö-

sebben s élénkebben válnak ki.

A test egész alsó fele a farkalját is beleértve,

a szemen áthaladó sáv s a nyak gyürüfoltja az

Al. arborea Chernelinél fehéres egész a tiszta-

fehérig, míg a tii3. Al. arborea ngyane részei

mindig jól hUható rozsdasárgába vagy crem-

szinbe hajolnak. Az áll, torok, mell s a nyak

gyrjének szárfoltjai — bár elrendezésükre

egyeznek az Al. arborea typ.-éival — keske-

nyebbek, kevésbbé elmosottak, s ez által — bár

nem intenzív feketék, hanem csak fakó földes-

szürkék — továbbá a világosabb alapsziu miatt,

finomabban s határozottabban válnak ki.

Az elsrend evezk küls zászlója fehéren

szegett — az Al. arborea typ.-nál sárgásán

vagy rozsdavörösesen.

A szárnyhajlás, a hvelykrész fed tollai,

valamint a fiókszárny fehér tollhegyeikkel három

fehér foltot alkotnak az összecsukott szárnyon :

ezek a tollmezk a typ. Al. arboreánál rozsda-

sárgással elmosottan fehérek s nem oly tiszták.

Az Al. arborea Cherneli farktoUai mindegyiké-

nek szennyesfehér, de nem rozsdásba hajló a

végfoltja s még a középs kettn is rendesen

megtaláljuk ennek nyomát, míg a typikus Al.

arboreánál e foltok rozsdasárgásak s hiányza-

nak a középs két (gyakrabban négy) farktollau.

Az lij subspecies els elkorcsosult eveztolla

a szárny szomszédos bels tollaival egyenl

hosszaságú, míg a tipikus alaknak ugyané tolla

azoknál jóval hosszabb. Végre az új subspecies

csre is (kivált ha a csrhasíték mentén mér-

jük), jóval hosszabb, magasabb s általában erö-

sebb alkotású a közönséges alakénál: az új

alak csrének fehö kávája mindig egy milli-

méterrel s még többel éri fúl az alsó kávát s

hegye lefelé hajlott.

d" ad. tavaszi mezben.

A fej s a hát földesszürke alapon egyenltlen

bamafekete szárfoltokkal tarka és pedig sávo-

tiie (iroit Dovfprinçiciibe, roftrotí)c!1îalI^; iiitb 3pil30ii:

,^cid)iuiiig uoii Al. alborea typica.

®ie ©d}aftftrid)e öer Dbcrfeite finb lidjtcr brauii=

íá)iiiavj aie bei öer ^aibelcrrfie, aber iioijen bie

'Hanber ju ntd;t fo iieruiaíd)eii mie bei öiefev, 1110=

Mírd) fie geçU'ii bie (Bninbfarbe fräftio(er iinb íeb=

íiafter ^eroortreten.

"^k (janje Unterjeite, inclut', ber unteren Sdìuian^;

beá'en, ber Superciíiarftreifen unb beê ^alêrincjcô,

äeigen bet Al. alborea Cherneli eine roeiBltáie biö

retnroei^e ©runbfnrbe, u)ä()renb bieje 'xí)ák bet

arborea typ. fletè in einen öeuttidi rotbgeiblidìen

ober cvêmefarbigen S^on fpielen.

3)ie iSd)nfti'tvid)e an ilinn, Äefjie, sBrnjt, ieni

êalôrinci unb ben .sjijpodionbvten finb — bei

gleicher iù'rtljeilnng une bei Al. alborea typ. —
irf)mäIer,UH'ntger üenimjdien, unb beben ftd) babtird),

troÇbent fie iiid)t intenfin jd^tiiarj, foubeni nur

ftnmpf erbgrau ftnb, fotnte burd) bie i^eiïere förnnb;

färbe Per betreffenben ÊontnrfePern, präcifer unP

auegeprägter oon berfelben ab, mie bei jener.

Dk ©d)unngeu erfter Crbnung an ber 3íu§en:

faf)ne meife gefiinmt — bei AI. arb. typ. getblid)

ober roftröt[)[tc^.

2)te 3)erffebern am ívíügelbug unb am Traumen,

fotiúe ber 3(fterflügeí biiben bnrd) ibre iiieifîen

©pi|en brei iueif5e glerfe am ^jufammengelcgten

(^íüget; biefe ©piegelfferfe ftnb bei Al. albor. typ.

ueruiaíd)en, roftgelb(id) meif; unb nid)t fo rein.

T'ie SteuerfeDern uon Al. alborea Cherneli

tragen ae einen triibmeiêen, aber nidjt ino 9ìoti)=

farbene fptelenben (Snbfled, aud) bas mittelfte "paar

jeigt in ber 3iegeí loenigftenô eine ©pur beöfcíben.

i^ei Al. arb. typ. ift biefer Àted roftgetblid) lutP

fefjlt Pen beiben (bäufiger ben nier) mittelften

©íeuerfebern.

Sie 3lbortit)fdjH)inge ber neuen òubipeciee ift

gfeid) lang ttiit ben untern j^iügelbedcnfebern,

iüäi;reub bei Arborea typ. fie biefelben um SBefeiit;

tidieê überragt.

iTer Sd)uabel ber neuen Siipfpecieê ift enbiid)

(befouberê üon ber ^Dîunbfpatte bis jur Spifee beò

Obevid)nabe(ô gemeffen) auffäilig länger, böl)cnuib

überljaupt fräftiger alò bei ber ^aibelerdje. íT e r

Dberfc^uabcl ber e rfteren ftetê etnia einen

SWilíimeter unb barüber über ben llnter =

fd^nabel uorragenb unb mit ber Spi^e

n a d; a b lu arte gebogen.

ff ad. ííviiftjoljri'tlci».

Eopf unb 3íüden auf erbgrauem @runbe mit

ungteidjmä^tgen braunfcbmaräen Sd)aftftric^eu ge=
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san a fejen, kevéssé feltnen a nyakszirten,

legersebben a hát tetején, hol szélesebb fehé-

res és szürkénvöröses szegesek élénkítik a raj-

zolatot. A farcsík s a farkfedk, mely utóbbiak

két középsje a farok végéig ér, egyenletesen

agyagszürkék. Az evezk egyenletesen világos

szürkebarnák, az elsörenclek küls zászlója (a

bekeskenyedésnél legersebben) fehéren szegett,

s a másod- és harmadrend evezkön is meg-

van ennek nyoma.

A felkarfedk szine a hátéval egyezik. A többi

szárnvfedö, iigy a fiókszárny is az evezkkel

azonos szin, széles fehér tollhegy-szegessel,

mi a csukott szárnyon három szembeötl fehér

tollmezt alkot: a szárnvhajlásban, a hüvelyki
'

részen s a íiókszárny végén. A széls farktoU

világos agyagszürke, hegye felé fehér szárral a

szomszédos három toll csokoládébarna, hegyén

ékalakú fehér folttal, a középs kett egyszínén

agyagszürke, a fehér végfolt nyomaival. Alsó

oldalán a farktollak valahányan világosabban

szürkék ugyanolyan rajzolattal.

Az áll, torok, has, farkalja s a szárny l)elsô

tollai tisztafehérek.

A hosszú fejtetö-tollak rövid, fölemelhet bó-

bitát alkotnak.

A csr tövétl a szem fölött egész a nyak-

szirtig tisztafehér sáv halad. A fül tollai az

agyagszürkétl egész a fehéresszürkéig színezve,

a legfelsk keskenyen csokoládébarnával szegve.

mi élesen elhatárolja azokat a fehér superci-

liumtól.

A fejbúb s a nyakszirt toUainak egyik zászlója

világosszürke egész a fehérig s ez létrehozza

a fehéres nyakgyürüt. A száj zugtól a nyak, a

mell fels része s a hypochondriák mentén kes-

keny, hosszúdad, barnafekete szárfoltok in-

dulnak.

A csr fels kávája szarúszürke, az alsó vilá-

gosabb, az állkapocs szárainak egyesüléséig hús-

szín. A lábak s karmok szine husvöröses.

A szem sötétbarna.

florft, unt' ,^nuu- |"ti'eift'iiav!ii\ am .topf, wcíúú, anè--

ijcvräc(t im íiacten, am ftärfften am rtierriictcii, roo

breitere n)et§(id)e iinb graiivötljlidic J^ebcvräiiDer

bie ;^cidiming Icdfiaftcv mad)eii. 53üvsel unb obere

©d)inau,ibcrfcii, roii bciion bie beiben 'Wittelfteii bnö

Sdnoaujenbe evvcid)cn, oinfärbici lebniiU'iui.

©cbuiinflen einfbärig lid)t graubraun, bie erfter

Crbiiniu', an ber ilnfìenfabne (befonberè breit an ber

Êinjdjnuvuiuv lueiB geííiumt, Spuren biejer ©äu;

mung awd) an benen sroeiter nnb bvittcr Drbming.

Dberarmbeden von ber ^avbe.beê ílíürfengefiebere.

Sie übrigen glügelbetfen nnb ber 9tftei'flügeí oon

ber {^arbe ber ©dmnngen, mit breiten, roeiêen

©pt^enläunu'u, n)obnvd) auf bem snfammeugelegten

^iügel bvei lueifîe beutlidie Spiegelfterfe entfteben :

am ivlügelbuge, am !3)anmen nnb am (i'ube beö

Slfterflügelo.

3)ie äu§erfte Steuerfeber (id)t lebntgvau mit

fpttjeunirto loeifeem 'Sdiaft, bie nädiften brei diofo^

labebrnun mit fei(fi.hmigem n)eiJ3en »ylerf an ber

<Bì>\i}(, ìfiV:, mittelfte ^ûùï einförmig lebmgrau mit

Spuren beo meifíen ®pi(}enf[erfe§. 3(u ber Unter

feite alle Stenerfebern lidjter grau, mit bevgleidjen

3eid)nnng.

£inn, Siebte, '-öand), untere ©cbunin.^berfen unb

untere ÀÌngelbecien rein roeif;.

Sie neriängerten Sdjeitelfebern bilben eine furje

anffteiïbare ijolle.

"iîon ber Sdinabetiuur,^'! über bas 9ínge bin biê

in bie i)iacfen,^eid)nung ein reiniueiBer ©treif. Sie

Dbrbed'eu iebm^ biô n)eif5!id)grau, bie oberfteu

fdjinal d)ofo(abebrann gefänmt, mobnrd) fie fd)arf

nom loeifsen Supercilium abgegrenzt finb.

Sa .ÍUeingefieber beò ijinterfopfeè unb 3ia(iene

mit einfeitig lid)tgraueu biè meinen Jaíjnen, nui;

bnrd) ein meifUidjer ,s>atoving entftebt. ^'on ben

ïliuubiuinfeln begiiuienb, über Jgalê unb Dberbruft

unb ben êppodionbrien entlang fdimale, langlid;e

©d)aftringe oon braunfdjmarjer Ànrbe.

Cber)d)nabel borngrau, Unterfdmabel lid)ter, biô

au bie ÎHn-cinigungberîiUeferafte fíei|d)farben. "Àufìe

unb .tralleu fleiíd)rötb(id). 9(nge bnnfelbrauu.

Öreg d' ^ átlagos nagysága. Durchschnittsmasse alter rt" d*.



E két mérettíorozat üz általam megvizsgált

darabok nagj'ságvisznnyaiuak két határát jelöli.

A teljes hosszúságban való ingadozás nein lehet

valami nagy — az 1-el jelöltet br állapotában

mértem — mert a frissen lövött darabok mind
153—154 mm. hosszúak voltak. A szárnyhosz-

szúságok — az 1-sö számií kivételével — min-

dig '.)•.") cm. fölött ingadoznak : igen állandó a

farok ü"() cm.-nyi hossza, csak egyetlen esetben

érte el az 5'7 ctmétert. Az összes megmért da-

rabok tarsusa 2"!

—

2"2 cm. A csr hossza is

állandóan 13— 13^5 mm., mig magassága

5 mm.

íí>iefe bci&eii Dìaafìo Ih',ìcìi'1)iu'ii Pio C'h'i'iiíC ícr

(*5rf3en:Ííaviatioii ber i'oii mir iiiitortud)ten tïrciii;

piare, ^ie èdiiiu-iifiiiuì tu öcr îotallaïujc — 'Jír. I

ift im 33aloi cjemeíícn — Dürfte nid)t fo liebeiiteiiO

fein, ba im Àleifd) lU'meiíene G^'em^dare ííimmt:

I i d) 153— 154 mm í'diuu' Imtteu.

î^ie ^(üoieKäiuieii beiueçU'n íid), miller bei 3ír. 1,

immer über 9'5 cm; febr eoiiftaut ift bie Sd)U)au5;

liiiuu" mit 5-() cm, bei einem einjiiu'ii Gremplnr be=

triui biefefbe 5-7 cm. l}cx -TarfuG aller uon iiiiv

gemeffeneii etüele beträgt í2-l—2'2 cm. ®ie©d)iia:

bellänge ift ebeiifn coiiftaiit 13— 13-5, mie bie

©d)iiabeiböbe 5 mm.

$ ad. tavaszi mezben. — 4 ad. Frübjahrskleid.

Mari similis, dimeusionibus cicterisnue hand dispar, sed brevitudine alarum distinguenda.

A nstények ruházatában nem találtam oly 3"i ifiéibe ber iuiii mir iiuterfiid)teii Î í fomite

eltérést, mely azokat a vén himektöl megküiön- idj íeiiicu Uiitorfdiieb gegenüber bem iïleibe ber

böztetné, de a szárnyuk aránylagos rövidsége alten rf" cf finbeii, mol;l aber fällt bei erfteren

már feltn s e körülménynek kritikailag kü- bie Jflürje beê f^dügele bei fonft gleidjen Linien:

lönböztet jelentséget tulajdonítok. fionen auf, ein Umftanb, bem id) biafritifdje ÍJ3e--

beutung beilegen möd)te.

Lugt.
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Fiatal Ilim..

A ffj .s a hát tollai világos baruatVketék, miinl-

annyi jó széles fehér tollhegyszegéssel és — a

fejen itt-ott, a háton mindenütt — kétoldalt szé-

les agyagsárga szalaggal, luelyeta tollak foszlott

sugarai hoznak létre. A hát alja s a favesik igen

foszlott, i^elyhes agyagharna tollakkal van

födve, miknek hegye felé sötétebb sáv, legvégén

pedig újra világosabb — barnásfehéres látható.

A szíirnynak minden evez- és fedötolla bar-

násszürke, a felkar evezinek és fedtollainak

küls zászlója agyagbarnás. A csenevész els s a

következ eveznek küls zászlója fehér, a többi

elsrend evez fehéresagyagsárgával, a másod-

s harmadrendek telitett agjagsárgával szeget-

tek. Ez a szeges minden tollán átnyúlik a szá-

ron a bels zászló végéig s mindkét oldalon

fehéres vagy fehér végfolttá terjed ; a felkar

evezin ez az agyagsárga szeges a fehér vég-

folttól tovahaladva megnyúlik a bels zászló

szegesének mentén és pedig úgy hosszában mint

szélességben növekedn, úgy hogy az utolsó 4

felkari eveznek mindkét zászlója körül van

szegve az agvagsárga szinnel.

Valamennyi szárnyfed egyenletes agyagsárga

körszegést visel, mi a toll hegye felé többé- ke-

vésbbé fehéres végfoltba szélesedik. A szárny-

hajlásnak s a íiókszárny tövének fedtollacskái

tiszta fehérek, ugyanilyen az igen széles s messze

hátraér supercilium s a uyakszirttollak fehér

zászlója vagy hegye alkotta nyakgyür is.

l'Izen rajzolat, mely a barnás alapszínbl,

fehér vagy feliérsárgás végfoltokból s agyagsáiga

szegesekbl áll, a madár fels oldahit tarkán s

elég csinosan szinezi.

A fül fedütoUai világosbarnák, a supercilium

alattiak fehér végfolttal. A test alja az álltól

kezdve a farkaljáig selymesen csillogón tiszta-

fehér. Az állkapcsokon s a torkon gyéren, a

mell fels részén, kivált annak oldalain srb-
ben vannak a gömbölydeden szívalakú feketés-

szürke szárfoltok. A mell oldalain, a, vállak felé,

a fehér alapszín sárgásba hajlik.

rf jllV.

í^ie (^cöern beò S^opfcô unb "Kütfciio licíitbvnuii:

)d)iunrä, jcbe bcriclbcíi mit einem íiemlidi breiten

weisen ©pitenfanm unb — am Hopf uerein^elt,

am :li'iicfen alUiemein — bcibevt'eito mit breiten,

leliuiçuiben iìiiuDcvu uevíelien, loeldje bnvrf) bie ^er^

íd)liiíeiu'n ©traljlen nnb íyaönen ^ebitbet merben.

llnteniicfen nnb iMirsel finb mit febr ,íeríd)lifíe=

neu, fianmiiien Àebevn con le()mbvanner %axW
bebed't, nu'Idie ipilj.eniuarto einen bnnfleven Streif,

an ber lUifjerften Spitu' aber uneDornm einen

liditeren — brännlid) ineiiîlidien — joldien trafen.

Smmtíidie ©diunnuj: unb Tecifebcrn beo '^{ù-

lícís brduníid)c;ran, bie SUiBenfaljnen ber Cberann=

ídiuiingen unb ^Secfen lebmbrnunlid;. 9ín ber

Slnfjenfabne bie Ílbortiüfdiniiiuie nnb erfte ^awi)--

fdiuiiiuu' aieifí, bie übriijen §anbíd)uniu;ien uu'ieíid);

leljmgelb. Tie ©diminçien jmeiter nnb britter

Drbunnii jatt [ebniiudb lU'iaumt. 31n ber Spilu'

jeber 5"Cbcr iiireift biefer 3anm über ben .tiel ouf

baè (Snbe ber :,'^5nnentttí)nc tíber, fid) an beiben ^aljnen

alá meißlidjer ober nnnfser íSpiüeufied erbreíternb;

an ben Cberarmídimiugen uerläni^ert fid) biefe lebni;

gelbe Umranbunçii uoin lueiBen Spitíenfíerf fort-

íá;rettenP aw bem Saum ber ^iinenfaíjncn entlauii,

nnb juiar in Víiiuie nnb "inveite ^niu'biiu'ub, inoburdj

bie lebten 4 Dberannfdiunngen an beiben Àaljuen

vingèum lehmgelb eingefajjt finb.

2dnuntlid)e ^Itígeíbedfebern befitíen bie gletd)

umfa)')oube lebmgelbe Sännumg, meldje ficíi an ben

©pib.eii ber ,"veberu ^u ciiu'm mebv^meniger mei^^

ttdjen Spilienfterf cerbreitert. Tie Tecffeberdien am

Tflügelbuge unb an ber ÍBiir^el beò ílfterflügclö

reinmeiji, ebeujo mie ber jeljr breite nnb loeit

5urüdreid)enbe ©nperciliarftreifen unb — burd)

roeifje 5val)nen ober Spilu'u ber ^líadeiitebern gebil;

bete — ,oalêrinçv

Turd) bieje S^iAi'mU^ : brännlidie Wrnnbfarbe,

roeiöe obermeifìgelblidje Spitjenfled'e unb letimgelbe

.Ü'anfenjänme, erba It bie Dberfeite be^t Tnigelö eine

bunte unì) redit aiifpredienbe Àdrbnug.

Dt)rberfen bellbraun, bie oberfien unter bem

©npereilium bnufler, mit meifien Spibonfled'en.

lluíer(eite, uom .Sïiiui angefangen biô ^u ben

unteren ©djumujberfen reiuioeiJ3, feibenartig glän=

jenb. 3luf ben .Tîiefern unb ber JîeEite fpdrlid^e, auf

ber Dbevbruft, befonbev. an ben Seiten berfelben

bictitere, runilicb - berjförmige Sdjafiflede uon

fdjiüttrjlidigraner ^varbe. 3ln ben 33ruftfeiten, gegen

bie Sd}nlter bin, bac. 'Jlndfi ber ©rnnbfarbegelblid)

getont.
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A szárny hehö oldala szürke, bels tollazata

e.ziistösfehér.

Az els (széls) faroktoll szára fi lül küls

barmadán fehér, különben barna; ugyané tollak

küls zászlója majdnem egészen, a bels hegye

felli harmadán fehér; a töfél szürkéje iv-

alakú sávban halad a fehér szeges mentén s a

toll hegye eltt átn_vúlik a küls zászh'tba.

A többi faroktoll feketésbama ; a másodiknak

küls zászlója fehéren szegett s valahánynak

fehér nyilfoltja van a hegyén, mely a másodi-

kon legnagyobb s befelé kisebbedik.

A farok oldala a szárny bels felével hasonlóan

szines, csak fakóbb, szürkébb.

A csr rövid, feketés, a csrhasiték s az alsó

káva szárai fak() husszinesek.

A lábak husszinesek. Az iris barna.

Untorfeitc bcv 'is(ü(\d ç\va\[, untore ^•íüiU'ÍPiH'fou

filberiueiß.

Ëiet ber erften ©teuerfeber non otu-ii binili einem

drittel roeifî, nbiunrtô su braun: 3lufîenfal)ne biejer

Àebcr naöeju a,a\v^, ;"suuenfal)ne non ber ©pilu-

abuHirtô ÍU einem Trittel meift; bie ç^nuie )varbe

ber'aiiiirjetieite läuft in einem boiUMiförmigciiStrtd)e

bem imeifionì Saume entUuuv unter ber Spille burd)

auf bie i)lu^eufal)ue.

1)ie übrigen ©teuerfebern ídjniarjtidibrann, bie

ätueite mit roeiöem Saum an ber 3íut5cnfal)uc,

niïe mit ineifìem Sïeiiflecf nu ber Spi(5e, ber bei ber

jiueiteu am grofUen ift, unb niitteunïrtô nbninnut.

Unterfeite bevSteuerfebern äl)nlid), nur matter

— eirauev — gefärbt.

òd)nabet furj, id)ii)är,ilid), lliunbfpalte unb Un

terftefcräfte tviUifleifd)far6eu.

^üfee fteifdifarben, ^i'iö braun.

L. l:!-4 cm, al. S-:! em, caud. .j'o, tar. 2, rost. : 1. 1 1 nun, alt. 4 mm.

2^t)puö: cf iuv. íSelibíater ^lugfnnb : 12. 'DJÍai Is'.in.

Golleet. Sllmáfp.

Typus: í iuv. Deliblati honiokpuszta; IS'.Himáj. 12.

Almásy dr. gyjteményében.

VjZ új subspecies Jiidlofiiaji'nvl kevés a mon-

dani valóm.

A delibláti futóhomok azon részén, a melyet

magam bejártam, elég srn találkozik s ügy

látszik, minden párnak megvan a maga kicsiny,

de jól megrzött területe. Különösen azokat az

alig járható boróka-bozótokat kedveli, melyek

egyes apró csoportokba szétosztva a kopár \a,gy

gyéren füves homolunezk egyhangúságát meg-

szakítják.

Ilyen helyeken órák hosszán, szünet nélkül

hangzik éneke, mit majd az egyik juniperus bo-

kor ágai közül, majd igazi pacsirta módjára a

szabad levegbe magasra szállva hallat.

Én úgy találom, hogy ez az ének eltér a kö-

zönséges erdei pacsirta dalától, a mennyiben

strófái egyhangúbbak, kevésbbé trillází'ik s azok

a hangok, miktl a közönséges alak a «Lullula«

arborea nevet kapta, igen ritkán, vagy épen

nem hallatszanak. E helyett a nagyon lassú

tempóban hallatott Tío-tío-tío-tío-tío, melynek

o-ja chromatikus menetben vagy egy quinttel

lejt — s mely strófa iijra s újra ismétldik az

egyhangú énekben — e pacsirta zenei specifi-

kumául lunik fel elttem.

Über bie ^^iologie biefer .s>aibeíerd)e erübrigt

mir luenig ju fagen.

3u bem üoii mir beíud)ten "ítieile beê Selidlater

^íugfanb^Terrainö trifft fid) biefelbe íiemddi häufig,

tnobei jebeo '•^nirdjeu ein fleineê, aber uiol)l bemad):

I

teâ Oebíet für fid) ^u beanfprudìeu íd)eint. "öefu:

berS benor^ugt finb jene nabe.^u unburd)bringlid)en

58eftänbe non 3Bad)l)olber, meld)e in fleiuen iooêfettô

jcrftreut bie 3Jfonotonie ber offenen ober mit

mageren ©raêarten fpärüdibeftanbeneu Sanöbünen

unterbreá)en.

3(n fold;en ©tetten erfdiallt iljr Öejang ftuubeniang

ununteri)rod)en, balfi non ben 3iöe'9f'i e'ufê Sunt:

peruèftrnud)eè ano, balb— nad) ed)ter .Serd)enart—
i)od)fd)mebenb in freier íuft corgetragen.

Í'íir mitt eô fdjeincn, baê ber ©efang biefer Serine

nom Sieb ber geiuöí)ntid)en .6aibe[erd)e uerfd)ieben

fei, bie ©tropbeu eintöniger, weniger trillerub lunb

baf5 bie [uUenbeu ober oubelnben ione, benen bie

«LuUula» arborea, bie «î^ubelierdie», ií)ven 3îameu

nerbnnft, febr fparfam eingemoben feien ober gaii^

fet)len). ÍTafür fdjeint nur ein iu febr laiigfanien

S^empo uorgetrageneá Stío^tío^tío^tío^tío, mobei taè

D in d)romatifd)em Öaug etiua um eine Ouinte

berunterfteigt, — meld)e ©tropbe immer luieber iu

baô red)t eintönige ©eleier eingefiod)ten mirb —
eine mufiíaíifdie ©peeiaütöt biefer Serd)e ju bilben.

28*
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Az egyes párok, úgy látszik nem igen férnek

meg egymás közt. A hímeket gyakran láttam

veszekedni, mit megszállt területük határáért

való küzdelemnek tartok.

A hímeknél sokkal bajosahl) a nstényeket

megszerezni vagy megfigyelni, mert mindig a

bokrok srjében tartózkodva ritkán kerülnek

szem elé.

A fészek valószínleg a boróka-bokrok tövé-

nek tüskés gomolya alatt épül, de sajnos, mind-

eddig nem akadtam rá.

Unter ciiuiiibcv ichcincn Mo 'iH'iitprtvdH'ii vcd)t

iiicnig Dcrtvrtiilid) ju fein, l'íebrfad) lu'otiaditt'te

kämpfe siöííd)eii íieit -í" 0" finti mohi auf Wteuj--

ítrciticíteiten ,íiivücf,^iifül)reii.

iücl fdmu'rcr al5 bic-l'ìaiiiuben finb bicaLHilníon

Sil erhalten ober ,ìii beo baditeli, ba iie fid) iiiiiiieviiii

bid)ten ©eftrüvpe benitutreibeu, luo man fie feiten

ju íef)en befoiinnt.

S^aô 3ieft, btto lool)! nnter bem 'ii^nft uon ftad)--

lid)teii Jìftcn nin )sniè ber ::;\unipernoi5ebüfd)e fteijt,

fonnte idi biolier leiber nid)t erlaiu^en.

A madarak vonulása Manonville-ben.

1S9.5. szén és lS9ß. tavaszAu.

Báró d'HAMMONVILLE-tl.

Passage des Oiseaux à Manonville.

Automne 1895 et l'i-iuteinps 189G.

Par M. le baron d'HAM0Nvn,i,E.

Az 18i)2. év szén tett észleleteim azt a sej-

telmet költék bennem, hogy vidékemen, a már

küszöbön álló tél nem lesz nagyon szigorú : sej-

telmeim teljesültek. S valósággal bizonyos ma-

darak, melyek minket csak nagyon sanyarú

teleken szoktak elhagyni, mint a közönséges vér-

cse {Cerchneis linnuncula L.), a csóka (Corvas

monedula L.) stb., itt maradtak kosztosainknak.

Mások, a melyek északról jnek hozzánk telelni,

mint a feny rigó (Ttinhis pilaris L.), a feny
pinty [Fring. montifringiUa L.Ì, ez alkalommal

csak igen kis számmal jelentkeztek; míg a

ruczaféléknek nagy csoportja, melyek rendesen

csak az eltávozás s visszatérés alkalmával szok-

ták átszelni az országot, mostletelepedtek ta-

vainkra, hogy itt töltsék a kedveztlen évszakot.

Ezen tények különben kell megvilágításba

lesznek helyezve az alálibi észleletek által :

1. A Halászsas {Pandion haliaetus Linn)*

aprii 14-én mutatkozott a reine-i tavakon.

E holnap végén, többször láttam egy párt, mely-

rl sejtettem, hogy a közeli erdben fog költeni
;

késbb a legbiztosabb módon szereztem tudo-

mást arról, hogy feltevésem csakugyan betelje-

sült 18y5-ben.

2. Egerész ölyv. {Buteo vulgaris Bechst.) Egy

pár márczius l!)-ikén elkezdte fészkét építeni;

s a $ a következ aprii 4-ikéu már kotolt.

3. Méhész ölyv {Pernis Apivorus L.) vonul

aprii 19-ikén.

Les observations faites à Tantómne 18'.i5,

m'avaient fait présumer que, dans ma région,

l'hiver qni s'annonçait serait peu rigoureux :

mes prévisions se sont réalisées. En elïet cer-

tains oiseaux (pii ne nous quittent que lors des

gros hivers, comme la Cresserelle, (Cerchneis

tinnuncula L.), le Choucas (Corvas mone-

dula L.) etc. étaient restés nos commenseaux.

D"autres qui nous viennent du Nord pour

hiverner avec nous, comme les Litornes (Tur-

dus pilaris), les Pinsons d'Ardennes {FringiUa

montifringilla L.), ne se montraient cette fois

qu'en fort petit nombre; tandis (pi'un grand

nombre d"Anatides qui d'habitude ne font que

traverser le pays au départ et au retour, s'étaient

installés sur nos étangs pour y passer la mau-

vaise saison.

Ces faits seront mis d'ailleurs en pleine

lumière, par les observations notées ci-dessous.

*

1. Balbusaid lluviatile. (Pa)uiion haliaetiis

Linn).* S'est montré le 14. Avril, sur les étangs

de la Eeine. .J'ai vu à la fin de ce mois, et à

plusieurs reprises un coui^le qui a dû nicher

dans cette forêt: j'ai appris d'une faron certaine

(|ue ce fait s'était réalisé en 18'.t5.

à. Buse vulgaire. {Buteo vulgaiis Bechst.)

Un couple a commencé à bâtir son aire le

l'.l ]\Iars, et le 4 Avril suivant la j couvait.

:>. Bondrée apivore. {Pernis apivorus L.) Passe

le 1!» Avril.

* A tudományos neveket még most a Fkivaldszky

.TÁNOS «.Arcs Uinujdriif« cz. munkája szerint adjuk.

* Nous donnons les noms scientifiques encore cette

fois selon r .'[l'on Hiingnriae écrit par J. Frivaltiszkv.


