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azt hiszem, liogy a madarak rendellenes kitelc-

lésérl, vagy némely madárnak télen vak) el-

fordulásáról szóló közlemény eléggé érdekes.

Az ilyen áttelelések, vagj' vonulási megkésések

adliiitnnk valószinleg sokszor okot a szokatla-

nul korai Jiiadármegérkezésekrl szóló jelenté-

sekhez, mi által a madárvonulási megfigyelések

munkálatai megnehezíttetuek, megzavartatnak,

ha ugyan az ilyen jelentések nem felületes észle-

leteken nvumzanak.

cldutbe, ínfj eê a,c\m{.\ iiitcvoííaiit foi otmao iidcr öíe

abiun-mcn 'i^cielüberuiiiitcniiiiU'" obcv bem ííuf:

treten ijeuiiífev ínnyel in "JiMiiter 311 borea.

ÍUiertöiuteruiifleu ober iibsiiç;éi)erfpatiinç(en non

-ííöo(e(ii niöcu'ii loobl oft bie Uríndie uon nni'ieii'bbnlid)

ftiiljeu 'i>oi]ehnUunftoinelbuiu'ien fein unb erfciìme:

ren unb oeriuivren geiuifj bie 3(rbeiten über Ííogel:

äiigebeobadjtungen, ober merben berlei Süeíbungen

nlô nuf unçienniien -^eobadituniien bcrubenb niige:

íef)en.

Muscicapa grisola.

KOSZTKA LÁSZLÓ-tÓl.

Ez a legyészfaj szomszédom házáhun, a füsti
]

fecske fészkében költött és talán a kési költés
j

folytán csak egy fiókát nevelt, mely aztán augusz- I

tus hó ::2-án kirepült. Az id akkor hvös volt és
^

az es is szakadt, a mikor azt a szomszédom I

elfogta és kalitkába zárva egy fára tette, hol az-

tán az anyja hségesen táplálta.

Az anyának ide-oda v;il() repkedése és esetle-

gese felköltötte figyelmemet és csakhamar meg-

tudtam, hogy a madár szokatlan magaviseleté-

nek mi az oka : fiát kiszabadítottam és kertembe

hoztam. S ettl az idtl fogva az elvonulásig

mindig közelemben voltak, de a hímet sohasem

láttam. Hogy az anya odaadó ápolását megköny-

nyitsem, hidegebb idben kikergettem, vagy

összefogdosva kidobtam a konyháliól néhány

legyet, melyet az öreg a falról azonnal összesze-

dett, hogy megetesse vele a fiát. Ezt a vadászatot

annyira megkedvelte az öreg, hogy abba késb-

l)en bele tanult a megersödött fia is.

Az alatt az anyamadárnak valahogyan lába

törött, hogy miként, azt nem vettem észre. Most

ismét szomorúi)!) volt madaraim élete és talán

k voltak az utolsók, a melyek innen 18!)4. évi

szeptember l'J-én elköltöztek.

Gács (Nógrád vm.).

Muscicapa grisola.

ÍNOn iinbiöí. .SÍofUtrt.

íStefev ^[tegeuffintner niftete ini ,V)cuiíe nieineô

Jìadjbave u. jiu. ini íiefte ber 9{aii(^fd)umlbe unb

batte, inelletd)t ,yifo[ge beo fpäten J-írütene, mu
ein Sitiigcö, ineldies nni á. 3lnc;u)'t anôgeflogen ift.

4)aQ SBetter roar bamaiâ falt nnb eê regnete and),

io ha^ ber ipogei gang burdiniifet roar, ole. ifjui mein

9íad)bar fieng unb in einem Sìafig eingefperrt, auf

einen ä^anm anogel)ängt fiat, roo er bann non feiner

ajUitter geireuli($ ernät^rt ronrbe.

Saê .^in: nnb ^erfiattern, foioie bas (Resetter

beè iíogeiö erroerfte meine l'lufmerffanifeit, unb

baib erfuf)r idi, roaë bie Urfad)e biefeô ungeroö()u=

tieften 3ieri)a(tenô beò îîogelo fei : id) befreite fein

^ungeê unb bradite eö in meinen ©arten, thn nun

uerbüeben fie biô jum Síbjng humer in nunner'Jiäbe,

jebocft baê ïïîaundjeu fat; id) uieiiuiki. Um baf; id)

ber îlîntter bie '^ftege erleid)tere, trieb id), ober

fammelte nub roarf il)r ano ber .S\tìd)e einige Jlie^

gen, ineUte fie oon ber 3i>anb fofort abfammelte

unb ihr ^sunges bamit abfütterte. ÎHn biefe fliegen;

jagb i)atte fid) bie 311te fo angerobljut, bufi fpäter

il)r erroad)fene5 !3ii"Sif° biefclbe fid) and) aneignete.

3)títtíerroeile brad) bem alten äuigel ber gu§,

jebod) auf roeld)e 'A^eife, baf; tonnte id) nid)t be=

obad)ten. '1inn roar bao l'eben meiner "iuigel roieber

traurig nnb inelieid)t roareu fie bie letjten, meld)c

non ha am 19. September isOi. abge.^ogeu finb.

65deê (.(ioni. 3íógráb).

?A)*
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Serinus hortulauus téleu.

MeDRECZKY ISTVÁN-tÓl.

F. é. február 23-án kirándulásomról haza-

menben az Ung mellett elterül füzesben ez

évszakban szokatlan madárhívásra lettem lig\el-

messé, melyet egy, a füzes hosszában gyorsan

átsurranó kis szárnyas hallatott. Midn ez isme-

retes hang és a téli idszak összeférhetetlensé-

gén tépeldtem, a dl part alján kiszivárgó s

így nagyobb melegénél fogva be nem fagyott

források felé ereszkedtem, és íme egy bokor kö-

rül felrakódott hóbuczkából kitijoeg a hang tulaj-

donosa, egy Î Serinus hortulamis, tlem három

lépésnyire, és megül a tiszta havon úgy, mintha

várta volna, hogy jól megfigyeljem. Sokáig néz-

tem és a mint fordulni akartam, elszállott rövi-

den csiripelve. E jelenség annál feltnbb, mert

csak néhány nappal megelzleg 1!»° C-t olvas-

tunk és hatalmas hóréteg takarta a mezt.

Egyben felenüítem, hogy január 20-án Cinclus

melanogaster-i lttek a városban, e példánj'

intézetünkben (fgymnasiumban) van, és feb-

ruár 11-én 2 drb Plcrtrophanes uivalis-i ejtet-

tek el.

Ungvár, 1895.

Seriüus hortulanus im Wiuter.

$Hon Ì t c p 1) a n -l'i c í v e c ,^ f i).

3ím 23. I^ebruar b. :3- l^ei öer ôeiiiifefir i'on

einem 2lu6fíu(ie univbe meine Sinfmerfiamfeit in

íem 3l.Hnbenç;\elniid) lanino ber Unii ìinrcb einen ju

biefer 3iÎ)ïfê,^eit uiitiemül)nltd)en SBotuintf rege

fienmcfit, roeld)en ein, bem SBeibeniiebüfd) entfnnc;

fd)nell eilenber S^oíjel nernelnnen liefe. 'i*>äl)renb id)

über bie Ungereimtheit biefer befanuten Stimme mit

ber minterlidieii 3rti)i"eS5eit nadigegrübelt batte,

liefe id) mid) langfam ,yi ben am lUbbange beè ^elb-

raines beruoriufeniben, nnb ànfolge beò gröfeeren

3i>ärmegrabee nidit eingefrorenen Cnetlen biimb.

llnb l'iebe ! am einer um einen Strand) gelagerten

Sdjneeerljebung trippelt anf brei Sdjritte mir eni=

gegen ber Ëigentl^iimer biefer Stimme, ein Serinus

hortulanus Ç , luib bleibt fi^jen anf bem reinen

Sd)nee, als ob er luarten loollte, bafe id) ibn gnt

beobad)te. Sänge betrad)tete id) ibn unb ale id) mid)

ménben mo Ute, flog er 3ii)itid)ernb ab. Siefe ®r=

fd)einnng ift nmfo anffallenbev, ba wir einige

îage jnuor — 19° C Ijotten, unb bas ©efielbe mm
einer mädjtigen Sd)neet)ülle bebed't rourbe.

3ugteid) fann id) bemerfen, òa^ id) am 20.

Jjanunv in ber Stobt einen Cinelus melanogaster

gefdioffen tjobe, roekter in nnferemDbergijiiuiafinm

aufberoal)rt mirb, ferner am 21. gebmarsmei Stüd

Plcctrophanes nivalis.

UngxHir, 1S95.

A uyirfajd (Tetrao tetrix, L.) elfordulása

Erdélyben.

CZTNK El)K-tl.

Az ember szinte azt hinné, hogy a hegyövezte,

erdökoszorúzta szép Transsylvaniában a nyir-

fajdníik, ama lantalakú farkkal biro fajdmadár-

nak, éjigy mint daliás rokonának, a sül:etfajd-

nak (Tetrao urogalbis, L.) a megfelel helyeken

mindenütt el kell fordulnia. Az pedig még

sincs úgy, bár a jóságos anyatermészet forrón

szeretett hazám koronájának ezt a gyönyör

gyöngyét j^azar bkezséggel áldotta meg és

elég olyan vidéket juttatott neki, a mely ennek a

pomjjás erdei tyúkféle madárnak megfelelne és

otthonául szolgálhatna.

Igaz, hogy itt-ott hallottam öregebb vadászok-

tól magam is annak említését, hogy ez vagy

Siber ùas îlorhommcn

ÖES ^trUIjuljnta (Tetrao tetrix L.) in i^icbrnhürgen.

SSon (S b u (1 Ï b 6 s i) n f .

gaft foHte man glauben, òa^ in bem fd)bnen, berg;

nnujnrtelten, malbbefränäten ÍTranfnloanien baô

331 rflju 1)11, biefer STetraone mit bem Inrafbrmigen

Stofe, gteid) feinem red'ent)aften 'iu-tter, bem 91 u c v-

í)aí)n (Tetrao urogallusL.) allenttjaíben an geeíg=

neten 'ípla^en norfommen müfete. Unb bod) ift bem

nid)t fo, tro^bem allgütige 2)intíer Jiatur biefe

íd)öne ^erle bev Erone meineê í)eifegeliebten a3ater=

lonbeô mit tierfd)uienberifd)er ^íreigiebigfeit anöge=

ftattet bat nnb Crtlidjteiten, meld)e biefem Ijerrlic^eu

3Balbí)nl;n entípred)eu unb ^nfagen mürben, uollauf

oorl)anben mären.

SBobí prte and) id) biev unb ba dou alten ^ci^

gern erii)dt)neii, ì>a^ 3)er ober ^ener einen ^abn
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amaz sarlóalakú tollakkal liiró kakast látott,

vagy ltt, de semmi határozott vonás sem volt

ezekben a közlésekben s igy tehát azokat oda

soroltam, a hová valók, t. i. a képzelödés ])iro-

dalmába.

Allitólag a fogarasi hegységben is el kellene

fordulnia : de én, jóllehet ezt a líompás hegy-

lánczot teljes s összes hosszúságában s összes

magaslatain bejártam is, s bár annak állatvilá-

gát a legalaposabban tanulmányoztam is, a nyir-

fajdra sem magam rá nem akadhattam, sem el-

fordulását megdönthetlenül igazoló, más adatra

szert tenni nem bírtam, s ezért e tekintetben

mind addig tamáskodom, míg ujjamat a sebbe

nem teszem, vagyis mig vagy magam nem látom

e madarat, vagy kezembe nem veszek egy elej-

tett friss példányt.

Hasonló kétked volt az én igen tisztelt és

kedves Csató barátom, kir. tanácsos és alispán

Nagyenyeden, az erdélyi ornithologiának nagy-

érdem Nestora, ki addig, mig Erdélybl egy

frissen ltt, valóságos nyirfajdot nem kapott,

egyáltalában nem hitte, hogy az szkebb érte-

lemben vett hazánkban is elfordul.

Igen nagy örömem volt tehát, mikor az

<iAr/?í?7rt» múlt évi folyamában, «Tefrao íetrix

és Anser hrachyrrìujiicìnni Enlélyben» czím
kis dolgozatában a iiyirfajdnsk elfordulását

megdönthetetlen tényekkel megállapitotta.

Az közlése szerint, 1S54. évi május hó ele-

jén dr. FiLEP Sándor csik-szt.-domokosi orvos

úrtól egy nyirfajdkakast kapott, melyet április

hó utolsó napjaiban a Gyergjó-Bélborhoz tar-

tozó Mogyorós havason lttek. A madarat, mely

most tanúbizonyságot tesz a mellett, hogy a nyir-

fajd Erdélyben is otthonos, egy gyakorlott kez
prœparator dolgozta ki.

Mindazonáltal mégis nagy ritkaság számba

megy, mert különben elfordulásáról már jóval

korábban is kétségbevonhatlan bizonyítékot kel-

lett volna szereznünk. Magam is a vadász teljes

szenvedélyességével és az ornithologus igazol-

ható érdekldésével igyekeztem, hogy erre a ná-

lunk mondaszer Tetruo fajra vonatkozó biztos

adatot szerezzek, és nevezetes az, hogy magam
is épen abban az esztendben, a mikor az én

igen tisztelt barátomnak a madár, mint corpus

delidi kezébe került, kaptam e madárnak Erdély-

ben való elfordulására nézve az els megdönt-

hetetlen adatot. E madarat múlt évi április hó

elején a bélbori hegységben Balkay Árpád magy.

kir. csendrfhadnagy ltte. A most említett úr

mit fidjclfönnicicii Gebern (lefefieit ober eríenit dabc,

bod) etiuaè i^eftiiiiintcô roar aw biefeu l'iuâinçu'ii

icl)t unb fo ipiirbeu biciclbca borthiii gcroicfoii,

roofjin fie gefiörten — in baê 3ícid) ber (Siiibilbuiuv

5lud) im '^oivirafev PSebin;ic foUte ber "iMrfiìal)!!

uorijefommeii fein, bod) fo uiel id) jene l;errlid)e

©ebirgèfette in iíjrer iiatiàcn i!ängeunbeöt)eburd)=

ftreifte, fo cjrünbdrf) id) bie S^ierfonna berfelbcn

ftnbirte, bas ÌMrtl)ul)n tonnte id) weber felbft fin

ben, nod) unnmftö^lid)e Seroeife für baê î^iorljaiv

benfein beôfelben mir i)erfd)affen inib fo bleibe \á)

benn in biefer eiiiíicí)t cin !i í)onin5, bis id) meinen

ginger nid)t in bas it>nnbmal geíegt, b. I), biò id)

entroeber felbft òiw ìiogel gefe^en, ober eiit frifd) cr=

legteè Êrempiar in .'pänben gefiabt.

©in ebenfold)er 3ii'*ìifli-'r ronr and) mein l)od):

nereiirter lieber {5^reiinb, ber um bie fiebenbiirgifdie

Drnitbologie [)od)oevbiente 3ieftor bcrfelben, ber

ìsicegefpan unb fgl. l'Itati) Sl''!)'!"'' i'- ISoató in

9ìagi)=(Sin)eb, biö er nid)t einen frifd)geíd)oífciu'u

Ieibí)aftigen 33irtbaí)n ano Siebenbürgen erí)ielt,

glaubte er übevbaupt nidit an ba inirbanbenfein

beêfelben in nnfeveni engeren Initerianbe.

^odierfreut roar id) baíier, als er im uorigen

3ai)rgang ber «Slquita» in einem fieinen Slnffa^

über «ïetrao tetrix L. uub Anser brachyrrynchus

in Siebenbürgen» "^a^ ì>orl)anbenfein beè Strf=

l)ndneê ale unnmftöf5li(^e S^ljatfad^e conftatirte.

•Diad) feiner Eingabe foli er 3lnfangâ Wm \^^^ uon

§errn ÎDr. mcb. l'l 1 e r a n b e r gite p ju CSôif^Sjt.:

35omofoê einen S8irfl)a()n erhalten ^aben, roeld)er

auf ber jn @ergi)o':33élbor gel)örigen 3llpe ÍJÍogpo^

rbö in òtn legten Ziagen beâ ÎJionateô l'lpríl erlegt

rourbe. S)er îioget rourbe burd) feine geübte uub

gefci)idte ^anb präparirt unb legt nun bemonftratin

bafür Bei'fltufe ab, bafi ber 33irfbaí)n and) in Sie=

benbürgen Ijeimifd) ift.

Soci) mufe er immerbin eine grofee Seltenbeit

fein, roeil roir fonft inei früber fid)ere "In'roeife non

feinem 3>orfommen erbalten hätten. Sind) id) t;abe

mid) mit ber gan,íen ,'i.'eibeníd)aft beè Sägers unb

bem gere(^tfertigten S'itêreffe beò Ornitbologen be=

mübt, «fid)ere') 'î'aten über biefen bei uno fagenbaf:

ten^etraonenju iammeln nuP nierfunirbig— gerabe

in jenem ^a^r, roo eê meinem l)od)oerel)rten greunbe

gelang ben apogei alo Corpus delicti ju erlangen,

erhielt aud) id) ben erften nnmnftbfìlid)en Ì3eroeie

für baê 3>orfommen beè 33irfl)abneê in Siebenbür=

gen, u. iva. ebenfallô ano bem (ìèifer (Somitat unb

auê bem 23élborer ©cbirge. iì^er iUigel rourbe non

bem tgl. ung. @eubarmerie:Dberlientenant ytrpáb

D. 33 tt 1 f a 1) atnfaugê Slpril »origen 3al)reê (1894)
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iUliti'ilîig két kakiìst ltt, luelyekuok egj'ike ki-

tömve a/, birtokában Kolozsvárott van és a

melvet a szenvedélyes vadász Keresztelj Lajos

tanár úr ugyanott látott. A fhadnagy úr azon-

ban — mint mondják — nemcsak nißrfajd-

hakntiolutl. hanem iiyirfajd-líjúkolMl is látott,

de a mely iit()bbiakra magától értetdleg nem

ltt.

így teliát végre kétfell is meg volna a bizo-

nyítékunk, hogy nekünk Erdélyben az ú. n. nagy

fajdkakason kiviil még a kis fajdkakasunk is

megvan és hogy hegyeinkben Gyergyó az ki-

választott és talán egyetlen tartózkodáshelye.

Meg vagj^ok gyzdve, hogy fáradhatatlan

vizsgálódástmk révén nemsokára dlre kerül,

hogy vájjon a iiyirfajd egyesegyedül Gyerg3'óban

és pedig a bélbori hegységben, vagy Erdélynek

más részeiben is található.

Egj'elre azonban elégedjünk meg azzal, hogy

ez a még nem rég lebeg kérdés végleges és

kielégít megoldást nyert.

Fogaras, JSli.').

iiu in'Hunor Weliirçie erlc(it. föciioiintcr .S>err fo
.Síuei .'öhiic iU'id)oífcii haben, non uH'ld)cii einer fid)

aiiôç^eftopft in íeinem 33efit5 in Slolü,VJi'iír befiiiíiet

unb n)e(d)cn ,'Qerr 'livofeifor !l' u b io i g ^ c r e e 3 1 é 1 1)

(.•ilo(osoi)(ír>, ein IeiPeníd)aftlirf)er l^äi^er, í^efeben

í;at. T'er Cberlientenant foli inbefi'en nid)t nnv

iMrfljäbne, íoutievn nud) ÍMrfbennen gefeiten bobén,

l'diofi jebodi ielbftueri'tiinilidi auf biofe nid)t.

òo unire denn cnblid) non jiiiei 3eilen ber "^t-

uieiò erbvad)t, bafì niir in ©iebenbürgen neben beni

fogenanntcn grofìen, andi ben fleinen .s>abn i)nben

nnb bnci bie ©Dergnófeinanoerforencr - inelieidjt

oiii,^iger — ulnfentbaltsort in nnferen i^evgen ift.

:òid) bin überjeugt, bufi bei nnfeven vaftlofen %ox-

Idtnngen in SBälPe ficborgefteüt mivb, ob bnö %ìxh
l)uí)n mir in ber Öi)ergt)b, nnb ^luar iui ".yélborer

©ebirge, ober ond) nocb nnbenunrtci in Siebenbür«

gen norfonimt.

trinftmeiien begnügen luir nno baniit, bnf; and)

biefe, nocb i'or .Slnräeni fáioebenbe À'voge enbgiltig

unb änfriebcnftellenb gel oft ift.

Jvognvoô, ISri:").

További adatok a Nyírfájának — Tetrao tetrix

L. — Erdélyben való eljvetelérl.

Közli : CSATÓ J\NOS.

Az ((A(iuilái)nak 1894. évfolyamában* közöl-

tem volt, hogy a nyírfnjdnak Erdélyben való

elj ovetele csak szóbeli közlemények után volt

megállapítható s hogy az els példány, mely az

elfordulást csakugyan igazolja, az a gyjtemé-

nyemben lev szép kakas, melyet dr. Filep

S.\NDOK azon évben a Gyergyó-Béll)or határán

emelked Mogyorós nev havasból küldött ne-

kem.

Folyó év május hó ^1-ikén Imre Dénes m.

kir. erdmester lir egy második szép kakassal,

örvendeztetett meg, mely Gyergyó-Ditró hatá-

rán, a Korhán nev hegyen lövetett. Ez is az

én gyjteményemben van.

Ezen kellemes meglepetésem következtében

felkértem az erdmester urat, hogy engem érte-

síteni kegyeskedjék a nyírfajdnak azon vidéken

való elterjedésérl, számarányáról, dürgési mód-

járól és helyeirl, valamint arról is, hogy a nagy

kakassal— Tetrao iirogallnx L. — valahol ve-

gyesen nem fordul-e el ?

Mtcitcrc J^nuabcít iibcv ima ITorhommcn öcs |3irlí-

Ijuljnts — Tetrao tetrix L. — in .^íEbcnbürjira.

5}iitgetl)ei(t uon ^o(). v. (5oató.

:;^sni i^'ittljrgange 1!S'-I4 ber «2(qntlo»* Ijatte id)

nutgetljeilt, baê taè a?orfoniinen bee 33irfí)ní)neo in

©iebenbürgen ínnge mir anf öörenfagen bernbte,

nnb bnf5 haí, erfte (Sreniplav, luelcbeô baö "llor-

foninieninirflicbbeftätigt, jener in meiner eaninünng

aufgcfteílte ^aím ift, u)e[d)en mir in jenem "^aine

üon bergli ©nergnb-ÍBélbor gebörigen íl Ipe'llJognovbo

S)r. 31 1 e j: n n b e r Jv i 1 e p fanbte.

3lm 21. 'üStai lanfenben 3ûi;i"t'ô evfrente mid) ber

^err fön. nng. 'Àorftmeifter 3^ i n. :,\ m v e mit

einem smeiten íd)bnen .'òntjn, melcbev anf bem ^nr

©emeinbe ®t)evgi)ó:í^itró gel;örigen tkxQc .siorljan

erlegt lunrbe. ítnd) biefer befinbet fid) in meiner

Saminínng.

Tnrd) biefeangenebme Überraíd)nng angefpoint,

erind;tc id) ben .sterni Jorftmeiftev, mid; über

bic 'iserbreitimg beo ilMrfbnbneô in jener Wegenb,

über baö 3ut)lüeri)ältiufi, über ben Drt nnb bie 'Jlrt

bes aiaíjen, foiuie and) barnber beimd)rid)tigen jn

luollen, ob eè mit bemi'inerbabn— Tetrao urogal-

lus L. — nid)t irgenbmo jnfammen norfonnnt.

* i'tis. .")0.



Kérésemnek kedvez sikere volt. A válasz,

melyet ezen Erdéh^hen ritka s úgy madártani,

mint vadászati szempontból érdekes madárra

vonatkozólag kaptam, általánosabb érdekkel

bír, mintsem el lehessen hallgatni. Épen azért,

úgy a mint részletezve tett kérdéseimre Imre I).

erdmester úrtól vettem, szón'il-szóra közlöm :

«1. A nyírfajd elfordul Csik vármegyének

magán tulajdonát képez, úgynevezett revhi-

(likált havasi erdségeilien, melyek a czikkében

érintett Bélbor községet körülfogják ; toválibá

Gyergyó-Szárhegy községnek Borszék és Bélbor

között (Borszéktl északra, Bélbortól nyugotra)

fekv második határrészben lev erdbirtokán;

és ismét Ditró község határában, hol az általam

küldíitt példány is lövetett.

Miután a csikvármegyei és a szárhegyi ll-ik

részi erdségek a keleti Kárpátoknak a Maros-

Torda és Besztercze-Naszód vármegyék határán

fekv Kelemen havas név alatt ismeretes hegj^-

esoportjával összefüggenek, ebbl önként követ-

kezik, hogy Czojjelt azon állítása, hogy a Szász-

Eégentl keletre fekv hegységekben eljön,

igen is megáll, mert onnan ezek feküsznek észak-

keletre.

Eljön a nyirfajd még Gyergyó-Alfalu község-

nek a görgényi irradalommal határos Tatárka

és Felleszilása nev erdeiben is. Tehát a Har-

gita hegyián ez ban.

A három elbl) említett Ijírtok, t. i. a csik-

megyei, szárhegyi és ditrói körülbell 75,000

kat. holdat teszen, míg az utóbbinál, t. i. az al-

falusinál 6—8000 kat. holdat számíthatunk

olyan területnek, melyen a nyír fajd elfordul.

Természetesen a madár ezen területeknek

valószínleg csak a magasabb fekvés részeiben

tartózkodik.

Én, itt tartózkodásom ideje alatt (18S.5— 1896)

hét elejtett példánj'ról tudok, mely számba a

dr. Filep által küldött is bele van foglalva.

A Hollósarka, Dealulat, Korhán nev helye-

ken, honnan az általam küldött példány került,

egyik erdröm, ezeltt három évvel, egy dürgé-

sen tíz darall kakast észlelt. Ez évben is egy-

szerre négj' darabot látott egy erdr. Kétség-

telen tehát, hogy nem éltévedtijókiányokról van

szó, hanem hogy e vidék ennek a madárnak

tényleg tartózkodási helye.

2. Az elbbiekbl folyólag, számukat hozzá-

vetleg 50

—

()0 ra lehet tenni. Ugya;nis a Mo-

íie SBitte unir uou i\iiuftii';em (ívfoíiie. 5Mi' IHiit;

u)Ovt,bie id) über biefeii iii Sicdoitbünioii felteiicii unb

für die Driiitt)olüi]ic luie für îiic„Vui|îi u)td)tii;(en "isooiel

erhielt, ift üoii uiel t)ot)ereiii ^ntereffc, nie ba^ iá)

fie uerfdjuieii^eii tbitiite. tìbeii beobalb tbeíle id) fie

mit, fo une fie mir auf meine fpccificirtcn ^niiieii

luim ÍQnxn íyorftmeiftev qeiiebeu iinivbe, mie foKu :

1. î)aô 33irfl;ui)ii f'ommt in bem ,ìum -^íriuat^

tSic\entf)um bes (îôifer (Somitnteo i]el)brio(eii, fii:

lìenaiinten «reuibiueirtea» i!i>albinui,en uor, u)eld)e

bie, in ^brem i'Irtifel eranibiite Wemeinbe "öelbor

iiiiu^,ebeit
; ferner in einem smifd)cn lìovfìóf uub

33élbin" lie^enben álnilbeonipler (nbrölid) non

SBorfeéf nnb bftlid) non SBélbor): enblid) in ber

llnuuHumb non oer Wenu-inbe Titrb, wo and) Oaö

non mir ii,efanDte tremplar cü'id)of;en umroe.

CDa bie bereite eriiuibnten Jl-MÜbniiijen non beni

Cìoifer Ciomitat unb non Der (^iemeinbe ©jdriiegi;,

mit jenem ^n òew 'ììlaxo'j--Xoxòaa nnb "lù'fìterc^e:

9ìa6óbev Gomitateli gebbviöem ©ebiröe ber Oft:

Sarpaten, tueldier unter bem Jîamen .Sleleinen^Ä^anae

befannt finb, im 3i'i'ii"iiH'id)ani3e fte()eii, fami bie

iöebonptniu] non G .io pe 1 1, baf; biefes önbn in

ben, noil Sàaè=')îéaeii bj'tlid) liee(eiiDeu ik'Viien i)ov=

fommt, befte[)en, ineK fid) bort ìiaè Äeiemeii=@cbiic\e

befinbet.

ilnfierbem fommt baô iMrfbubii nod) in Den

ÎBalbniujen Per (^Kniieinbe ®i)eri\i)b=:'[lfalii — Ta;

tárta nnb gelleßilafa eienannt — uor, lueldie an ben

í]evvfd)afttid)en Wninìibefilj non WöriU'iuj lU'^^''^*-'"-

Tie brei erften 'Jl>alOniujen, bie bem (ioifer Go;

mitat, ben ©emeiiibett ©äiirbegn nnb Titrb eieboieii,

mad)eii niujefabr 7."),000 fat. ,'isod) "»*' bacjeiien

fbiinen roir bei ber letzteren, nämlid) bei ber alfáin^

©emeinbe (i—SOOO fat. ^lOcl) auf ba^, non bem Siirf:

I}iií)ii beiooí)iiten Webiet recbnen.

5iatnrlid) böít fid) ber îîoç^el loafjvfdìeinlid) nur

ill Den bbí)eren ílíeidonen biefer Webiete auf.

3c^ ^abc, feit id) Ijier lebe (JsS.j— isuc), aud)

baê non .£>errn Tr. ?> i 1 e p (U'faiibte Stiicf mit:

gereá^uet, non 7 Gj-emplareu 3íad)rid}t.

i'hif ben 'Bergen ioolíbfarfa, Tealulat, S\orl)an,

iuot)er ber non mir gefanbtc S^aíjn Ijerftainmte, finite

einer meiner ^orftmarte, nor ".! ^^snlj^e"/ t'ci finiti'

iBnljnng jel^n sSüjne beobadjtet. 3lnd) Ijener finb

auf eimnat 4 Stiicf non einem anbereii j^orftu'nvt

gefeíien morben. ^voíglid) föniien mir iiid)t non

uerirrten Gremplaren rebeii, fonbern mir muffen

pofitiu anncbmen, ban biefe ©egeiib ein Sínfent;

finltáort biefeô aiogetè ift.

2. 3-(iiê bem bereite ©efngteii gebt Ijeruor,

bn^ mir bie ,^aí)í auf -jO—60 fd)ätwn fbiiiien.
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gyorós havas, a hoDuaii a dr. FilejJ-félf pckláiiy

került, légvonall)an ii3 legalább tíz kilométer-

nyire van a Hollósarkától s így nem valószinü,

hogy mindkét helyen ugyanazon íjéldányol^at

látták volna: az alfalusi határ pedig egészen

más hegyláncz.

;5. Tartózkodási helyük a fenyves erd.

Nálunk a henyefenyö-régio nincs is meg s az

csakis a már érintett Kelemen havason kezddik

s a magassági viszony lígy áll, hogy a Mogyorós

havas 1 3G0— 1 450 m., a Hollósarka 1 0.3O— 1 1 50

méter. Tatárka I'elleszilása 1600

—

1C>90 méter;

holott a Kelemen havasi henyefeny-régio

2000—2050 m. magasságban van.

Hogy a nyírfajd még ezen magasságban is

elfordúl-e? arról ez ideig nincsen tudomásom.

4. A dürgést gyéren erdsült tisztásokon és

határozottan a földön végzik.

5.A nyirfajd elfordul a süketfajd lakta helyen

is, s én úgy a Mogyorós havas közelében lev
Stesiában, mint a Hollósarka szomszédságában

lev Közrek havason lttem süketfajdot.

Hogy a tartózkodási hely tekintetében mégis

nem tartanak-e meg bizonyos hatást, nem va-

gyok bizonyos benne. Ugy látszik azonban, hogy

nem, mert a közép fajdnak — Tetrao hybridns

Lin — a süket- és nyirfajdtól való különbözése

az itteni székely vadászok eltt nem ismeretlen ;

azonban meglev példánynyal, fájdalom, ezt

nem lehet demonstrálni«.

Miután ez az érdekes fajd Erdélyl)en állítólag

más vidéken is elfordul, kívánatos volna azon

vidékekrl is hasonló részletes és biztos felvilá-

gosítást nyerni.

Nagy-Enyed, iMOü. augusztus 21.

" Cotumix dactylisonans M. x Perdix ciucerea

L.» Így determinál Dr. Madakász Gyula «^Li-

gyarázó stb. a magyarországi madarak kiállítá-

sához» czímü, Budapesten ISlJl-ben megjelent

munkájának íH. lapján egy Sarosme^iyéhol való

madáralakot, melyet tehát a fürj és fogoly ke-

resztezdésébl származtat. A kitömött madár

bre ersen ki van nj'újtva s meglehetsen ron-

gálódott. ToUazatának sötétebb színe és külünö-

sen a rajta lev világosabb rajzolatok leginkább

a fogoly hátára emlékeztetnek, ellenben nagy-

sága és egész termete a fürjével egyez. Suchetet

Tiaci ÍDfoiiDiuoícv (•»n^biva, uhiI)i'i bao à i 1 p"fd)i'

(STeniptnr (jcrftanuiit, ift in iiciaíer ")íid)tuiui roe=

iii()ftiMiê lO.'íÍiloinetov iiuMt inni bem .CioUófavfa ent=

fcvnt, lm^ \o ift co nid)t lunlívjdicinlid), tia{3 man
nut bciboii SteHeii Pio iiäiii(id)iMi "lUigef gefefien

i)ätto; bac- íllfníu'ídiov (''iebict IiC(it in ciiun- (\an-,

anberen ©ebirgöfettc.

:!. 3í)i" Sliifentíjaltoort ift ocv JcabcínuUö.

Sei imo ift feine Segföhrenveiiioii ; biefe fängt

nur auf bem .slcíemen-Weinrgo an. Tie .'i>öl)eniierí

[jältniffe fiiib : baô llïi.iç]i)orofdjev Webivge fteigt

IHbO— 14.50 •JJfeter [}od), .èollofarfa 1050—11.50

^Dicter, batavia A-elIefîiiâfa KiOO— ir,'.»o îlîeter,

roogegen bie ,Vegföí)ren'3iegion auf beni íletemení

s;;>ame, fid) in einer syóíje uon 2000—2050 íJíeter

befinbet.

ííiafí baô Söirfmilb nudi iu biefer §l)e luirfäme,

ift iniv bi5 jeljt nid)t befanut.

4. S)aê Saíjen gef)t auf fájütter beiualbetcn i'id)--

tintgen nnb enfdiieben anf ber ©rbe uor.

5. 3^a5 sBirftnibn lebt and) anf ben non bem

3luerliaí)n bemol)nten ©telten, nnb id) erlegte fc[)on

3(nei'f)äi)ne anf bem ©tefia, metdjer bem 'J3íogijoró'j=

Giebirge naí)eliegt, mie anf bem Slöjref^Sebtrge in

bev "Jíad)barídjaft non .'poUbfavfa.

Ob fie fid) aber, ben 3(nfentí;alt5orí betveffenb,

nid)t an gemiffe ©renden balten, barin bin id) nid)t

geioifj. ßö fd)eint aber fo, bafi fie in biefer .'oinfidjt

feine ©renjen fennen, meií bei ben tjiefigen Sägern

ber Unterfd)ieb jroifdien bem Tetrao hybridus L.

unb ben 3lrten Tetrao urogallus nnb tetrix roobí

betannt ift ; man fann eô aber, leiber, biô je^U mit

feinem ©elege betnonftriren.»

íía biefeS intereffantc SBaíbbnbn ii)a()rfd)einlid)

and) in anberen (Segenben non ©icbcnbnrgen iior=

fommt, fo märe es uninfd)enouu'vtí) and) luin bort

gíeicb aiiófübrlid)e 3ínfftarnngen jn befommen.

3iagij=(íni)eb, ben 21. 3lugnft IS'.Hl.

«Ooturnix dactylisonans M. x Perdix cinerea

L.ii Unter biofev ÍH'iieiinnng fnbvt 3/v. ;^siiliii<j

V. 'íJfabaráf; in feinen «(S'rlänternngen k. ^nr

31noftetInng ber iingarifcf)en íHogelfauna .'c. 'önba=

Veft(.1891)» pag. 91 eine Àorm an, loeldie ale

^nbribe non 'ii>ad)tel nub ilìebbnljn beäeid)iu't ift

unb nnc bem (ìomitate ©ároö ftommt. ®er S3aig

ift febr ftarf gebebnt, iiemlid) befect, bie 'Jarbc beò

©efiebero non bnnfleni brannen ìon nnb erinnern

befonbere bie lid)teren ,3eid)nnngen an jene beo

9iü(fene nom íHebbnbne, mo hingegen ®rbJ3e unb

i ^abituò iter '-ilHidìtel entfpredjen. Xnxd) i>nTn
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A., kit a madárra Tschusi v. Schmtdhoffen tett

figyelmessé, azzal a kéréssel fordult intézetünk-

höz, bogy neki a br kiadása, vizsgálat czéljából

kieszközöltessék. Ennek a kívánságnak azonban

nem felelhettünk meg, minthogy a pneparatum

már rossz.

A madár azonban újablj vizsgálat alá ke-

rült, mely alkalommal kitnt, hogy nem ke-

resztezdés esete forog fenn, hanem a fürjnek

egy sötétbarna példányáról van szó, melyet

Verbaux és Dks-Muks «Sí/íw/Víí.s lodoií^iae» né-

ven említenek, ellenben a British Mnseumkatalo-

gusa XXII. kötetében a Coturni.r és csillag alatt

így jellemez : «Is unquestionably merely a d(trk

form of the common (Jiiail«. Ezt közöltük

Stjchetet úrral, ki köszön levelében egyúttal azt

is megemlíti, hogy a dr. Madarász úr által vele

közölt Alias boschas L. X Spatula chipeata L.

állítólagos keresztezdése sem vált be. Ezred-

éves kiállításunk számos más érdekes dolgain

kivül, Torontálmegj'e csarnokában tekintélyes

ornithologiai anyag is gylt össze, közötte a

fürjnek egy halvány chlorochroismusa és egy

fiatal, igen szép «Synoicus« példánya. Mindkét

madár a kiállító dr. Mihálovits Ödön uagy-becs-

kereki árvaszéki elnök úr szívességébl a Köz-

pont tulajdonába ment át, a «SynoicusD alakra

pedig a következ tudósítást vettük tle : «E für-

jet 18Í)."). szei)t. 11-én, vonulás idejében lttem.

Egy azon helyrl egymásután 5—6 db. röppent

fel, közülök két lövésre kett esett. Az egyik

egészen rendes szín, a másik azonban szokat-

lanul sötét volt. Minthogy a madarak fiatalok és

egyazon helyrl keltek, azt hiszem, hogy egy

költésbl is valók».

Ennek az állításnak mindenesetre megvan az

alapja, s igazolhatja azt a véleményt, hogy a

kérdéses sötét madár, a közönséges fürjnek

csak színbeli eltérése.

Hirundo rustica L. novemberben. Tisztelt

munkatársunk, Gyulai Gaál Gaszïon úr, 1896

november hó 5-ikén arról értesít, hogy novemb.

4. és.5-ikén Kvágó-Örsnél, P.-Császtán, délután

2 és '?> óra között a szlk fölött egy füsti fecs-

két látott elsuhogni. Ez a kési eljövetel a

rendkívül tartós és szép szi idjárásnak tulaj-

donítandó és újabb bizonyítéka a madárvonulás

Aijuila. III.

ìfiufi non £d)mibí) offen (Uifinerffain i^e=

mad)t, luanDte fid) .sierr 31. ©udjetct an uiifer

Snftitut, mit ber SBitte, t()m ben^Bntç^ be[)iifê Unter-

íiid)uiig IV. nerinitteln, meldjeni Snnfdie nid)t ent=

íprodien loerben tonnte, moil ber 'iSaUy, íd)led)t prnpa;

riert ift; berfelbe unirbe jcbod) einer nencren'~^<rüfunti

unteräogen,toobei eê fid) Î)erauêftellte, ba§ eè fid^ Î)ier

nitf)t iim eine .'ônbribe, fonbern nni eine bunfle,

bnuineÀorni berSadjtet tjnnbelt, meldje'iîerreaur

unb 3)eê;3JinrQ als «Synoicus lodoisiae» aw-

fübren , ber Catalog beê 33ritiff) = Sliiifenniö,

Vol. XXII, bngegen sub Coturnix et stella roie

folgt íennjeidjnet : n Is unquestionably merely a

dark form of the common Quail». SiefeS Siefut:

tat uuirbe .s>errn Snd}etet niitgetbeiit, lucíc^ev

fobann in feinem S^anffdireiben beifügt, bafi fid)

and) bie, uon S)r. ;"s. u. ÍDÍabaráf; alò Anas

boschas X Spatula clypieata i[)m mitgetbeilte an;

geblid)e .^ijbribe, nid)t beRiaí)rt. 3lnf3er anberen

iiitereffanteren ©ad)en, bradjte nnn nnferc ÍJÍilíen;

mnmê:9iuèftelinng im "-^HiDÍlíon beò (ìomitateé

2'orontal ein anfebnlidieê ornitbologifdie'j ÍJÍateriaíe,

bavnnter einen blaffen Clorocbroísmus nnö eine

fefir fd^öne « Synoicus »^gonti ber 2ßad)te[, n. sm.

ein jnngeô ©jentplar. -Der 3lusfte(Ier mar .s?err

S)r. ßbmnnb oon í)iibáloüít, ÎÎBaifenftnliI:

^îrafibent ju ®ro^:33ecâferef, ber fo gütig roar,

beibe iíÖod)te[n ber (Sentraíe i\\ überíaffen, n. jro.

f)infid)tlid) ber « Synoicus »^^orin mit folgenber

33cmevfnng: «^d) fd)of5 bíefe 35ad)tel ain ll.Sep=

tember 189-5, bie 3Bad)te[n befauben fic^ fd)on auf

bem3iige.Ííon ein nnb bemfelben 'iínnfte flogen nac^:

einanber 5

—

G Sßadjteln anf, luouon id) mit einem

®oppelfd)uB ätuei ©tiidf erlegte. ®aô eiiu' ßremplar

loar gang normal, baê anbere tnar abnorm bunfet.

Tia bie 2Bad)teln ;,'\nnge roaren unb non bemfeíben

-^lunEte aufflogen, glaube id), baf; bief et ben ein

nnb bemfelben 'iiefte entflammten.» îîiefe

isermutbinig bat j
ébenfa llö niel für fid) nnb ift ge=

eignet bie 9}teinnng, eâ fei bicfe buntle Aorm biof?

eine ^arbennarietät ber 9eroöf)níiá)en aBaá)teí, ju

befraftigen. U. O. G.

Himndo rustica ím iìobembcr. Unfer üerel)rter

•iJütarbeiter, .s>err @ a ft on ©aril be ©pnla tljeilt

uns nnterm 5. 3ïov)ember 1896 mit, baf; er am

4. unb 5. 9Î em ber auf ip. = 6ôafîta, bei

)^öt)ágo' = Dre, 3{ad)nttagc) 5unfd)en 2—3 Uí)r,

über bie 3Beingärten eine 9ìand)fd)u)albe baí)in=

ftreifen faf). 3iefeê fpdte isorfonunen ift anf 3íed)=

nung beê auBergeroöl)nUd) anfialtenben íd)önen

31
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és idjárás közti szerves összefüggésnek. A í'öld-

irati pozicziii : é. sz. 4(1^ 50' 30" a Balaton nyu-

goti partján, a mi körülbelül a keleti hosszúsági

(Ferro) 35" IC' 10" alá esik.

A délamerikai Myopsittacus monachus Bodd.

Magyarországon.

Ertl Gusztáv m. kir. erdömester iir folyó év

márcziusában az emiitett nev papagályt a követ-

kez levél kíséretében küldte be meghatározás

végett a M. 0. K. fnökének: «A mellékelt ma-

darat Csanádmegyében Apátfalva és Nagylak

közt, a Töviskési kincstári pnsztán 1885. évi

augusztus végével lttem ki egy három tagból

álló csoportból, mely épen a Maroson akart át-

repülni. A papagályt megmutattam az ott fogla-

latoskodó gulyásnak, a ki azután elmondta, hogy

ilyen madarak már néhány hete tartózkodnak

azon a tájon s a liogáncs magjával élnek, a mi

tényleg be is bizonyult a prieparálás alkalmával,

mert a madár gyomrában lehámozott bogáncs-

magon kívül más tápanyagot nem találtam »

.

Arra a kérdésre, hogy a madár mikép kerül-

hetett hozzánk, a fnök felelete az, hogy a papa-

gály alkalmasint valamelyik madárkereskedés

küldeményélil szabadult el, mint pl. az austrá-

liai fekete hattyú egy példánya, mely Bars-

megyében tartózkodott, vagy mint az a kakadu,

a mely Fert nádasaiból került meg.

M. 0. K.

.s>cvbítnH'tteví> ,íii iebcíi uiib ift ein neuer Ìhmucìci für

peu oraanijd;en ;iuíi^ii""fiií)"ii9 5iüiíd)en Í'otiieíjUii,

uni ÍBitternng. Tie c]eo9rQpl)iíd)e '^^ofition ift

4(1° 50' 30" n. Í3. nni aiîeftufer bee 33aIaton,

b.i. licilniifi(i'.í.')° H;' 10" öftiicfier Saliche non 9^nxo.

tier aüíiiuncrtlianisdjr Myopsittacus monachus

Bodd. íii Òlnnani erUgt.

^err © n ft a u (Ì' v 1 1, fön. AHn-ftnieifter, fnnbte ben

genannten '^iapagei im 4)îar,^ b. 3. mit iVufügung

foígeiiben "Briefes ^uv Tieterminirung bem líl)ef ber

II. 0. Üentrale ein : «Ten "iíogel erlegte ict) auâ

einer bvei .topfe ;;äl)lenbeu 3d)aar ^Snòc 3(uguft

1885 in ber îouiôféfer äravifd^en "^iufUa, juiifdjen

3l).iátfalt)a unb ííagíjlaf im (Saanáber (Comitate.

Tie ìUigel luaveu eben im 33egriffe ben ÎJÎnroêflufî

jn überfliegen. 9t[Q idj ben "fapagei bem bnfelbft

angeftellten .v^irten uonuieâ, erjiiöltc biefer, bafj

foid)e íi>gel fd^on feit 3i>od)en in ber ©egenb uor:

fommen niib fid) nut "ÍMfteífnmen ernüliren. í'eliteres

enuieö fid) beim "|>räparieren alo mabr, ba id) im

9Jiagen beò iîogelô anfîer gefd)äiten íSiftelfamen

nid)tê 3lnbereê fanb.»

3lnf bie A-rnge, mie ber ^inigel in nnfere ©cgenb

geUingte, antmortete ber (ît)ef, baf; ber ^^iapagei

iöafirfc^einlt(^ am ber Senbung irgenb eineâ î>ogei=

bänbierS entflol), mie and) òai eine (Sj.-empav beè

anftralifdjen fdjmarjen 'Sd)maneC', ber )u1) im iiarfer

(Somitate aufi)ielt, ober jener Sîafabn, ber im

3í()rid)te beë 9Jenfiebler:©eeê erlegt lunrbe.

U. D. e.

INTÉZETI ÜGYEK. - INSTITUTSANGEEEGENHEITEN.

A hasznos és káros madarakról szóló munka,

mint ahogy azt már az «Aquila» 18í)G-iki kiadá-

sának I.ésII. füzetében említettük volt,csakugyan

meglesz s a kir. Fölmivelésügyi Minisztérium e

czélra ;51,()00 forintot irányoz el. A magas

Minisztérium a megbízást illetleg a kir. m.

Természettudományi Társulat eljárását tette

magáévá. A körülbelül 40 nyomtatott ivre ter-

jed szöveg megírását ehernelházi Chernél

IsTv.vN úrra bízzák, ki ennek fejében 2000 frt

megbízatási díjat nyer, azonfelül, ha a szöveg

beválik, minden nyomtatott ív után 40 fo-

rint tiszteletdíjat s a munkából 30 példányt.

Am illusztrálását Nécset István festmvész

J^as liÖÍcrlí über nütjlirljE unö arbäulidjc Uögcl

fonnnt, mie fcbon ím .sjcft I, II 189(i bee «Aquila«

angebentet mnrbe, ju 3tanbe unb merben für baê^

fetbe fettenö beò fgl. ÍJiinifteruuno füv 3láerbau

3],(')00fl. prnliminirt. T'as bobe luinifterium íjat

biufidjtlid) ber "iìetrauuug ben ^Inn-gang ber fonigl.

ung. ììatimmffenfd^aftitdien @efellfd)aft aboptirt.

©onad) uiirb .'òerr © t e f a n (S l) e r n ein. Ci l) e r nel:

bàia mit bem î'erte, lueldjev circa 40 JirucEbogen

ftarf fein foli, betraut unb erbalt ein 23etrannngè--

l)onovart)on 20(iO ft.; falle ber Xert entfpricbt, per

Trucfbogen 10 fl. ertra unì) :iO (îremplare beò

3ßerfeo.''l};it ben :^^^llnftrationenmirb Dialer.s>err Ste-

fan V. Oiécôeu betraut, li's finb ;'.(')—40 yiquaveU^


