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A fürjrl (Coturuix coturiiis auct.) és aunak ÍÖnncdmnncit iilm- ùie «òladjtel (Ooturuix cotuniix

alakjairól. auct.) unît iljrc JFonncn.

Schmidhoffeni uemcs TscHusi ViKToii lovagtól. iicn Isictov íKiltov u. ífdjuíi ^u 3 d)iuibl)of f cn.

Dr. Madarász Gtula úr az Aquila III. év

folyamában (1S96. p. i20(")—Í208) megkisérlette,

hogy önálló alakként restituálja a Baltlamus-

féle fürjet [Coiurnix bahlami Naum., Müll., et

Brohm), a melyet azóta csaknem minden auctor

egyesített a közönséges fürjjel {C. cotiiraix L.).

Czikkét Keulemanstól való sikerült színes tábla

kíséri, s ez egy Baklamns fürjet ábrázol, a

mely magától Brehmtl (L. Clir.) való s mely-

nek etikettjén (Marlrid, 3(). V. ISCO) Brelnn

saját kezeirása látható.

Madarász lir ezen czikke arra késztetett, hogy

az idevágó irodalomnak s nagyobb összehason-

lítási anyagnak alapján én is foglalkozzam a

fürjnek úgy az európai, mint az afrikai és japáni

formáival. Vizsgálataim eredményét, a mely

ellentmond Madarász úr nézetének, röviden

összefoglalva a következkben adom.

Brehm a Cotimtix baldaminak (Naum.,*

Müll, et Br.) ilyen dingnozisát adja a Vollständ.

Yogelfangban ilS.55, p. 274):

« Teste hátfeléaekgijalran fekete az alapszíne,

a Ilim 1Wfafaja rozsdabarna (s ezen szín nyo-

mai a nsténynél is megvannak), forokfoltja

feketés kétoldalt vonalban hnzódik az állkapocs

alatt. Olaszországban ;
Németországban ritka. »

Bkehm a nevezett könyvnek 416-dik lapján

utólagosan ezt is említi: «a fürjeknek ketts

vedlésük van s e miatt a Baldanms-féle fürj

téli ruhájában hasonlóvá lesz a kzméf/eshez.»

Az a rendkívüli változékonyság, a mely a fürj

mindkét ivarának uagyságálian, de kivált szí-

nezetében s a hímek torkának rajzában nyil-

vánul, általánosan ismeretes s különböz el-

nevezésekre szolgáltatott okot. így Naumann J.

A. (Naturgeschichte d. Vög. Deutschl. VT. 1833,

* A Baldaiiius írjuck aiu-tora iioiii Cííye<bil Brehm,

mint a hogy azt rendesen idézni szfd<táls, hanem, mint

föntpbh enditém, Naum., MüH. és Brehm.

,<òerr :ò. u. ÏÏiabavdB ucvjudjtc in biefcm :,"si.iuv=

uni (III. ISiX), pp. 20G—208) bic dou tl)r. 1'.

'ih' ci) m ill bie Siteratur ciiu3efül)vte äklbaimiö-

2l>nd)tol (Coiurnix baldami Naum.. Müll, et Bu.),

nu'ld)o feitljcr non faft alleu 9lutoreii luicber mit bov

!loniö()iiIid)en 3Snd)tc[ [C. coturnix (L.) lun-einiçU

rourbo, ju veftituieren. ©eine Íívbeit ift uon einer

tveff[id)eii, non 3. S. £en leninnâ aniU'fo'tiçUen

Xa^d beç^eitet, auf ineldjerein non (Sijr. Í. 'lìvebnt

t)ervn()renbeQ nnb non ibin etiqnettierteô cf ad. ber

33albamuê=3Bad)teI (îlùibrib, 20. V. 18ßO) hax^

geftcüt ift.

SteferaSerfud)u.5DíabaráB'ueranln6temi(íö,nnd)

etn(^e[)enber mit ber einfdiläi^iiU'n Viteratur über bie

europaifdje, foioie bie afrifanifdje nnb japainfd)C

2Bad)teIform nn? llnterfudiung eineê c^rofeeren Satg^

ÎJfatcriatêju befdiaftiiien.iJ^ie barano fid) erii,ebenben

ílíefuítate, melcbe ì>m v. 'íJiabardtVídjen 3ln^

fdianuiiflen loiberfpredjen, finben fid) am Sd)lnf;e

fnrj vefnmirt.

5)ie SBrebm'fdie Tiiacvtofe ber Coturnix bai-

dami Naum.*, Müll, et Br., im «'ÍHillftciiib.

Isoijelf.», 185.5, p. 274 lantét:

«3(nf bem Dberförper oft mit fdiroarser

® r n n b f a r b e, beim cf nt i t r ft b r a n n e m tó e=

íid)te, uumon and) baê ? eine ©pur jetgt,

nnb fdimarsem Äeblffecf, iue(d)er fid) in

©eitenlinien unter ben 33 a den hinfiel) t.

^sn Strtlien, feiten in Tentfdifanb.»

^sn ben 9iad)trägcn jn noviKnainitem iënd)e be--

merft nod) iU-eljm anf p. 4ir): «bafi fie (bie

aBad)tcln) eine boppelte ^Jfanfcr I) a de 11,

b u r d) 10 e ( d) e bie 33 a 1 P a nt n = 2B a d) t e 1 i m
213 i n t e V f I e i b e berge w I) n l i d) e n ä l) n ( i d)

ro i r b »

.

S^ie ganj anBevorbentiid;e 3!ariabiiität ber

aSíadjteí in 33e5ng anf bie Oröfje (bei beiben (^k-

fd)Ied)tevn) nnb gan,^ bcfoníerö in 33e,uig anf bie

Färbung nnb ,;>eicl)nniig ber .sîeble (bei ben l'fànn-

djeni ift allbefannt nnb fanb ihren ilnôbvnd in

üerfdjiebenen 23eiu'nnnngen. So loer^en nad) 3- 9t-

9{ a n m a n n (ííatnrg. b. 3íög. J^entíd)l. VI. 1833,

* giir bie aoIi)nmuâ=3Bot[)teI ((üt ltljt tSIj. l'. Í8v. alo

aUeiniiíer íhitor, wie câ in allen Zitaten nngeflcl'en luivb,

ionbern, ivie oben bemertt : 9Î a u 111., 3)i ü 1 1. nnb Î) r.
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p. 580) azou fürjeket, melyeknek igen sötéten

rozsdabarna, majdnem fekete a torka s a pofája,

« Moll )'C)i trarli fel» - (szerecsenfürj) - nek nevezi,

azokat pedig, a melyeknél a sötét liarantos sza-

lagok fehér, vagy rozsdasárga alapon vannak,

«Kreutzwachtel-[]ieresztes fürj)-nek. A jérczék-

hez még hasonló hímeket els nászruhájnkban

«Sandwacldel» (homoki fürj) vagy «Rolhhahn»

(vöröskakas) néven említi a feketetorkúakkal

szemben, melyeket « Kohlhah n » -(szénkakas)- nak

nevez. Naumann szerint a fogságban tartott

feketetorkú (Mohrenwachte!) rendesen haránto-

san sávolt torkúvá (Kreutzwachtel) változik,

vagy tavaszra kelve, a harántos sávokon kívül

még egy sötét foltja is fejldik a torka közepén.

Naumann a Bechstein J. M. adatait is idézi,

(Naturg. Deutscbl. III. p. ]40G)amely szerint

egy fiatal jércze fogságának második évében

szerecsenfürjjé (Mohrenwachtel) vált, a meny-

nyiben tavaszi vedlésekor feje teteje barnafeke-

tévé, pofája, halántéka, álla s torka sötéten

rozsdabarnává lett s ez az eset annyiban érde-

kes, hogy a fürjek kakastolluságát illusztrálja.

A nagyságban való ingadozások már BEissoN-t

(Orn. I. 17C0, p. 2-51) is arra bírták, hogy meg-

alkossa a Perdix colurnix majort, a melylyel

Bkehm L. Chr. (Vög. Deutscbl. 18ol, p. 539) a

Coturnix mmort állította szembe.

Gloger Const. L., ki a madarak változékony-

ságát kiváló figyelemmel kisérte, a «NalUr-

geschichte der Vögel Europas» czím mvében
(p. 550) a következket említi a fürjrl :

«Kivált a torok színezésének s rajzolatának

változó volta az, a mely szinte a hihetetleuségig

megy s a melj'hez nem csak a hazai száraz-

földi, de talán egész Európa madarainál sem

találhatunk több hozzá foghatót. Ötven darabot

tarthatunk együtt, s nem akad köztük kett sem,

mely nagyjából egyforma volna, mivel a szembe-

álló ellentétek közt, mik alig hasonlítanak

egj-máshoz, az összes képzelhet átmenetet meg

lehet találni. A legvénebbeknek s azoknak, a

melyek legdélibb helyen teleltek, legszebb a tor-

kuk, legvörösebb vagy legsötétebb. A fiatal

hímeknél, az szi ruházatbelieket is beleértve,

a torok színezetének minden változata meg-

található: olykor tisztán ezüstfehér, selymesen

csillogó, rozsdasárga vagy rozsdással, sárgával,

sötétbarnával, feketebarnával tarkított fehértl

p. 580) jene, bie eine cjnnj önnfel^roftbraunc, faft

fc^iuaräe £el)(e unb ebenjo gefärdte aSançien íjaben,

nílíof)renR)rtd[)teín» tienannt, uiiilirenb bie, 6eí

benen bie buuflen Ouerbtinber auf lueijîeni ober roft=

gelbem förnnbe ftel;en, diU-euäniaditein» ()ei§en.

3cnen,beníiBeibd)en nod) (ïi)n[id) jebenben^liänncfjen

in it)rcin erften .coc^jeitsfleibe ivib man ben 'Xiamen

«©anbuiadìtein» ober (Olì o t l)l)äl) n e», im

©egenfntf jn ben jdparäfel^itcien, roeidie «Siit)l=

bäbne» fienaiuit luerben. ')lad) benifelben ííntor

uevioanbeln jid) bte'ì)ìol)venuiad)tein in beu (>5efancjen=

id;aft gemöbuHd) in .^rensroadjtcín ober fie erboíten

im g^rübjaíjr außer ben .Sîeblbanbern nur nod)

cinen bnnfíen Àfecî anf ber Keíjlniitte.

Sie mettere xioii 9Î a u m a n n citierte Slngabe

S- 3){. Sedjftein'fi (iiatnrg. 3^entíd)[. III. p. 1406),

looimd) ei)i jungeô îiiad)te(n)eibd)en im jmeiten

Satjre feiner ßefangenfeaft jn einer 3Jïot)ren=

mad)tel mürbe, inboii ec. in ber ^rüí^íingemaufer

brannidjioarjen Cberfopf, buiifetn-oftbrnnne SBam
gen, od)läfen, .«iiui nnb Rd)ii bcfain, bat and;

infoferne Sntereffe, a(è ber gefdjilberte^vad in bent^

íid)fter Seife einen iold)en Don .òaijnenfebrigfeit

barfteUt.

5:ie ©rößenfdjioanfniujen gaben fd^on 9(. 3).

SSriffon (Drn. 1. 1760, p. 251) SSeranlaffung, eine

Perdix coturnix major 5n creiercn, ber 6br. 2.

33rei;m Ci'ög. ííentfd)í. 1831, p. 529) eine Cotur-

nix minor gegenüber ftellte.

6 n ft a n t i n V. ©loger, ber bem 3ibänbern

ber ipogei feine fpecielle SUifmerffaìnfeit luibmete,

bemerft in feiner «ííaturgef d)id)te ber 'inigel

(Suropaò», 1834, p. 550, LHnmerf., ^olgenbeê

über bie 3Sad)teI :

<i33efonberò bie maiuiigfaltige lìerfdjiebenljcit

in prbnng unb 3eiá;ining ber 9.et)U getjt bei ben

9}iännd)en im Aniblinge roirflid) faft ine llngiaub^

liri)e, uieitcr, ale bei fonft irgenb einem ber ein;

l)cimifd)en Sanb--, ja melleid)t überljanpt ber

europäifd)en SBgel. Man fann ininbeftenè fünfjig

berfelben nebeneinanber halten, oí)ne bafe jroei

bauon einanber nngefäbr gleid) uuiren : iìibem man
bnvd) alle nnr benfbare Sirenjungen bie Uebergänge

ber entgegengefetìteften, einanber fanm mel)r äi)n-

lid)en, mebrfadien (ïïtreme in einanber finbet. Tie

älteften nnb földje, meld)e tiefer fiibíicb nberiuintert

babén, jeigen bie .te[;ígegenb am fd)önften nnb

rbtbei'ten, ober am bnnfefften nnb fd)iüärjeften. T'ie

jungen ÍJÍanndjen im Ä^erbfte miteiìigeredjnet, giebt

eê faft ade 9]erfd)ieben^eiten t)on äumeilen rein

filbenoeifier,feibÍ9:gIan3enber,rof(gelberobenüei6er

iDib roftfavb^, gelb^ bnnfcl^ unb fd)U)ar,ibraun ge;

i'
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egészen az egyszinüeii rozsdavörös, vöröses,

vagy barnafeketéig változbat a torok s a sötét

középfolt, s az elkülönített barántos sávok is

meg lehetnek, vagj' biányozhatnak.n

Csillag alatt ezt is megjegyzi az auktor:

«A déli Afrikából valók hátának szine s rajzo-

lata sokkal szebb, fejlettebl). hozzá sötétebb s

világosabb egyszersmind .... Ez különösen a

vén hímekre nézve áll. De ugyanily mértékben

a fiatalok is szebliek, mint a mieinknek leg-

többje.»

Temminck C. J. és Schlegel H. a Fhidi,« Ja-

ponicában* (1850, p. lOo) a japán fürjet ismer-

teti Coturnix vulgaris japonicd, néven ; a dél-

afrikai fürjet is leirja s a C. vulgaris africana

névvel látja el, mivel, mint Stejneger L. he-

lyesen megjegyzi (Proceed. U. S. Nat. Mus.

XVf. 1S'.):.5, p. 7()('), anm.\ ezt a nevet illeti

meg a priorilás a Lichtenstein-féle capensissrl

szemben.

Temminck és Schlegel mindkettt fajtának

vagy varietásnak tartja, a mi n subspecies mai

értelmét födi. Közlésébl ennyit idézek :

A fürj, úgymondják, különböz területeken

állandó varietásokat vagy fajtákat alkot, mik

azonban egymástól csak a színárnyalatok külön-

féle módosulataiban különböznek, s ez kivált a

Ilimnek nyári ruháján tnik szembe.

Az Afrika déli részében él fajta, a Cot. valg.

africana, egészben a közönséges fajtának a

mása, csak színezetének élénkebb volta külön-

bözteti meg ettl, s az, hogy a vén hím nász-

ruhájáhan a fej, nyak s a begy minden tolla

barnavörös, fehér szárfoltokkal tarkítva, a torok

pedig nagy, hosszúkás sötc'tliarna foltjával tnik

ki, a mely ersen megkeskenyedve húzódik az

áll felé.

A japáni fajta is egészben hasonló a közön-

ségeshez, csak hogy általában élénkebb színe-

zet s testoldalának hosszanti foltjai ersen

barnarvörösbe hajlanak. Az a két fekete szalag,

a mely a nyakon örvfélét alkot, kevéssé tnik

szembe s a hímek élénkszin tavaszi ruháján

* Libumaui dr. Lorenz úrnak, l<i az inxlalnií aiiya^;

megszerzésében támogatott, ez ntoii ninnilok Uöszö-

nctot.

iiiijditcr [n<í 511 oiiifnvbiij rcin roftrotlu'v iiiiíi rt[)=

líd): ü^ev bvaiin)d)ii)aräer gnv&e íer iWi'St" -^cíil:

íjoíjciib, foiDol)! mit, mie o()nc Den l'íittclfícd' uuí

^ie nbrtcfoiiScvtcn .•galsluiníidicn.»

'^^n eiiier ?vii^note (u'merft tierjetdeSlutm- mcitcr:

«Söei PciuMt aiiö ©iib^Slfrtca erfdjdnt bíe Àavlnnioi

iinb 3i'id)nuiui auf bem 9iürf'eii nieí fdiüiier, mettev

auôOleb^l^et, bal)er bunflor uiib Ijöheväiujleid) ....

3Me i^ilt allerbiiicjci naiueiitlid) non ben ölten

ÜJíiíiuidjen. l'Ule, iolb|"t mw, nod) nidit oniiad)fenc

iuiç(ol finb in ijlcidjem ÍJÍaajje íd)iinev, abj bei

meiteni bie meiften ber unferigen.»

'^sn ber «Fauna japonica»,* (1850, p. 103),

iDO lí. ^v ÍTeinmind unb ,s>. S d) legel bie japa=

nifdje 3Had)tel befdirteben, unb Coturni.\. vulgaris

japonica benaiuiteu, finbet fid) nnd) eine 33cíd)rei:

bung ber füb-afrifanifd)en 'iiHíd)íel, ber fie ben

3íanien ('. vulgaris africana gaben, roeldjeni, uúe

y. ò t e j n e g e r (Proceed. U. S. Nat. -Mus. XVI.

18!);3, p. 7GG, 3(nm.i rid)lig bemerft, bie ^îriori^

t à t üor bem £ i d) t e u ft e i n'fd)eii capensis gebüljrt.

3::emmincî unb Sdjlegel betrad)tcn boibe nié

33arietttten ober Sìaffen, loao mit unfever beutigen

Sínffaffung ber ©ubfpecieô ^ufannuenfällt. "llMr

entneljmen ibre)i ÍJÍittbeiíungen golgenoeô:

Sie 2"Bad)teI — fagen bie ©enannten — bilbet

in iierfd)iebenen ©egenben confiante isavietäten

ober 'liaffcn, nH'[d)e fid) aber uon biefer nid)t meiter

5u unterfdjeiben fd)eiuen, ale burdj bie 3)iobifica:

tionen in ben î^^nrbennnanceu, biet'id) befonberô bei

ben cf c(' im ioinmevfieibe bemerfbar nuidicn.

^er füblidie îljeil -'Ifvifao beherbergt eine :l{affe,

Coturnix vulgaris africana, gan,^ unb gar ber ge^

u)öbnlid)en ílíaffe äbnlid), roeld)e fid) aber baburd)

uiitei-fdjeibet, baf? ibre Àarbuug im allgemeiiu-n

etuiaê [ebtjnfter ift unb beim ^ ad. in feinem

Ôod)aettêfIeibe alle ^^cbern ber ^alôfeiten unb beê

.•ilopfeê, mie and) bie beo íííropfeö braunrotb, non

meif3en ©d)aftftveifen uiiterbrod)en finb, miibrcnb

man auf ber.teiste einen gro|e)i iängUd^en, bunfel=

braunen ^(ed fiebt, ber fid) gegen bao .'íliun juäieljt

uub òa ftarf uerengt.

Sie Sîaffe, n)e(d)e 5íapan bcmobnt, ift gan,^ unb

gnr ber europiiifd)en aljuíid), aber i()re prbung ift

im allgemeinen etmaè lebbafter, unb bie l'ängofferfe

ber Körperfeiten jieljen jiemlid) ftarf ine 33raun:

rotile. 1)k sroei fdimarjeii 33änber, meíd;e auf bem

ÍHirberbaífe eine 3(rt "ÎMnbe formieren, finb febr

* ^eu-nSr. S. v. 2orc 113, Scr mit mehrfatl) Iilcvai-ifd)c

9lu3fünfte crt[)eilte, fpvertie iti) nu bic(cr Stelle meinen

î^ant auS.
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egészen el is tnik. A Iiomlok, a fej oldala s a

torok majd fakóbban, majd sötétebben barna-

vöröses, s ez a szín a begyen tiszta barnavörösbe

változik, fehér szárfoltokkal megszakítva. A lá-

gyék tollai igen élénken barnavörösesek, s ezek-

nek, valamint a dolmánytullnknak széles fehér

szárfoltjába élénk l)arnavörös szín is vegyül.

DbesserH. E. (Birds Eur. VII. p. lU. 1878)

a ki a színeknek, kivált a hímek torka színe-

zetének nagy változékonyságát szintén kiemeli,

úgy nyilatkozik, hogy az ornithologus haj-

landó volna két vagy három önálló fajt felállí-

tani, ha lehetséges volna megkülönböztet ha-

tárokat vonni közéjük.

Dresser a fürjek színezetét az elterjedési

területek tekintetébl alapos vizsgálat alá vette

s arra jött rá, hogy a közönséges — tehát inkáljb

északibb — fürjnek fehéres a torka s ezt alul-

ról két félkörös, rozsda- vagy sötétbarna szalag

szegi be, a melyhez a fej oldalairól haladó ha-

sonló szín vonalak is csatlakoznak ; de, mint

megjegyzi, majdnem épp oly gyakoriak az olya-

nok is, a melyeknek torka részben vagy egész-

ben feketebarna vagy rozsdabarna. Egy másik

extrem alaknak egész torka s feje oldala élénken

rozsdavörös. Ez utóbbi ritkán mutatkozik Eu-

rópa északi s középs részeiben, ellenben ural-

kodólag lép fel az azovi, kapverdi szigeteken, a

Mauritius szigeten. Délafrikában, Kínában s

Japánban; némelyikének azonban több-kevesebb

feketéje is vau a torkán.

Dresser messzire terjed összehasonlításai

azt bizonyítják, hogy a déli (afrikai) s a keleti

japáni, kinai) fürjek kisebbek, mint az euró-

paiak ; elbbiek általában élénkebb színezetek,

de torkuk színezete változékony. A délafrikai

Port Elisabethbl való három darabnak igen ki-

fejlett fekete torokfoltja volt. A japáni és kinai

fürjeknek feje oldala s a torka élénken rozsda-

\örüs, csak ritkán látszik e részeken a fekete

folt nyoma. Dresser végül megemlíti, hogy

<i eleinte hajlandó voltam ezt az (utóbbi) alakot

jellemvonásai alapján megkülönböztethetnek

tartani, csakhogy találtam Déleurópából, az

Azovokról, s Maurítiusról való darabokat, a

melyek teljesen megegyeznek a Japánból s Kíná-

ból valókkal."

lueniij ficfitlmv imí uoridimiiiticn [u'i &cii
'' c? ím

grtìljliiujèt'loiie bciiuUje gaiij, bie 511 öieíer Seit feljr

febljnfte garlieu tuifiueifen. Sie Stirn, bie .topf:

feiten unb bie Kef)Ie geigen ein md)x ober lueniger

mnttcë nnb bunfleô ÍH-aunrbtfjíicí), lueícfie ívörbiing

auf bem Svropfe in reineê iìraunvott) ttln'vtu'íit unb

bier bure!) bie meifu'n geberfdjiifte uuterbrod)en

lutrb. 3)ie ^lanfenfcberu finb fe^r íebíjoft braun=

rötljltd) unb itjve gvofìcn lucifìen Sd)aftftreifen, toie

bie ber i£d)u[tcrfcberii unb beò ÍJlanteío Ijuben ein

reiueô unb (cbijnfteè 33raunrot^.

^. e. S)reííer (Birds Eur. VII. p. 144, 1878),

u)cíd)cr i}íeíd)fa[(o bie grofìc 'iiarinbilität, fpecieií in

ber Äeljlfärbunij ber iOiämidjen Ijeroorljebt, iiufìert

fid) bat)in, bafe man öeneigt fein tonnte, 5uiei ober

brei Wirten 5U unterfd)oiben, menu eô eben nidjt uu:

möijlid) roäre, für felbe lluterfdjeibnngêgvcnjen ju

finben.

® reff er unteriieljt bie g-ävbung ber 3Bad)teI

nad) ibrer Verbreitung einer eingeijenben Un:

terfud)ung, ans lueldjer refuitiert, baf; bie ge:

rol)n(id)e — alfo me^r novblid^c — eine wái-

lidje ,tel)(c i)at, bie nad) unten jn non jiDei

Ijalbfveisförmigen roft^ ober bunfelbraunen ììanbevn

umgeben ift, an meldte fid) äljulid) gefärbte Sinien

unter jeber Eopffeitc anfd)liefîen; aber man fieíjt,

beinerft berfelbe, faft ebenfo häufig (iremplare mit

tl;eihueife ober faft gan, fd)a)ärjlid):bvaunem ober

roftbrauuem ^oljlfled. (Sine anbere ertveme jÇorni

bat bie ganje Keble unb bie SUipffciten febbaft roft^

roti), l'et^tere jeigt fid) mir feiten im nörblid)en unb

centralen Europa, bagegen aber im füblid)on unb

fdjeint bie uor^errfdieube Jvonn auf ben ^Ijoren,

ben (îapuerben, auf îlîauritiuê, in Süb^Slfrifa,

Gfjina unb 3'iP"'> 5" H'i"! einige berfelbeu bnben

aber bounod) uu'br ober lueiiiger Sdjioarj auf ber

Ee[)le. IHuo ben meiteren Uuterfud)ungeii 3) r e f f e r'o

ergibt fid), baf; bie fübiid)en 3i.iad)toln ^í^frifa) unii

bie bftiid)en {^sopan, CSi)ina)beii europäifd)en gegen:

über fteiiierciH'rljäitniffe aufineifen. Cirftere finb im

allgemeinen inteufiuer gefärbt, bod) unterliegt iljre

S^eblfärbuug and) ber ÌH'ranberlid)feit. Srei non

itjm unterfudjte (Sreuiplare inni ^^ort ßlifabetl)

in ©üb:i'lfnf'a, batten ben fd)ioar5en ,*i\eblflcrf febr

entmidelt. Tie papait: unb tìbiiia='ìi>ad)telii babén

bie Äopffeiten unb bie Äcble lebbaft roftrotb, feiten

mit einer Spur eines fd)ii.iar,^en 'Jlecfes auf felber.

Treffer beinerft 311111 ©d)[iif;e: «'^á) mar juerft

geneigt, biefe (Voriu alö biftinct anjufeljen, aber id)

faiib (£}.;emp[are, auê bem füblid)eii Europa, non

ben 3(,UH"eii unb 'il.liauritiuô, bie genau mit anberen

uou tiljina unb i^npim übereinftiiiimten.»
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Seebohm h.* (The Birds of the Japauese Em-

pire 1890 p. :.578) csiik a Cot. coin»iiiitis nevet

fogatljn. el a japán fürjre \'anatk(izólag, s azt

mondja, hogy ez a fürj klimatikus elváltozásokat

mutat. Szerinte a japán fürjek valamivel kiseb-

bek, mint a mérsékelt égöviek. A kinai fürjeknek

nyári ruhájukban gesztenyebarna a nyakr;k, az

afrikaiaknak ellenben inkább rozsdabarna, de

minden képzelhet átmenet megvan e kett

közt. Japánban akadnak egyesek világos torok-

kal, (valószínleg Szibériából való telelk) s

egyesek vöröses torokfolttal s ezek az állandó

lakosok. Ha ez utóbbiakat mint subsjjeeieseket

különböztetjük meg, úgy C. cotnmuith japonlra

névvel kellene ket neveznünk s ezeknek el-

terjedésiterülete Keletszibéria, Japán s az északi

Kina volna. Másrészt azonlniii a vörösnyakú

alak Déleurópában is gyakori, u világosnyakú

szibériai fajta pedig Indiának s Délkinának is

lakója.

OoiLViE-ü-KANT-nak, kinek a british Museum
óriási anyaga állt rendelkezésére, kitn alkalma

volt, hogy a füi-j kérdés tisztázásához hozzá-

járuljon. Vizsgálatainak eredményét «Notes on

the Genua Colurnix» czimen, (Ann. Mag. Nat.

Hist. X. 189^. p. 109—171) s a «Cal. B. Brit.

Mm.» XXII. kötetében (189:3. p. ïJ29—i240) adta

közre.

Szerinte a meghatározás kulcsa ilyen :

«II) áll és torok fehtr, Icki'tc szaliigKi'l. a iiu'ly az

állon kczililik s a torok kozriiéii,'

vonul.

(.'. rtiturni.r J .

I}] « « II élénken viii-osrs ^'c.szt.onyphai'nii, a.

fekete sziilag olyan, mint az i'llilii-

nék
(,'. l-IIJII'Usis. J

c) II « II sötét téfílavörös, lökete i'ajz iiyoiua

nélkül.

(I. jll/IOllicK. J

d) Az áll és a nyakolilal tollai Ichéiek, i'övidek,

elkerckitettek ; a toiok közepén fekete szalag

nincs :

((' nagyobb, szárnyhossza i-2 C rotiirni.r. 2
b" kisebb « :!N C. cíijtensis. J

(') Az állnak s a nyakolilalának tollai niegnynltak,

lándzsaalaknak, egyik vagy niimlkét ohlaliikon

vörösesen szegve; a torok közepén lekele szalag

nincs.

(Ì. jíipnnicii. J .»

§. S cobo 1)111* (The Birds of the Japanese

Empire 1890, p. :>78) ncccpticrt für ite jnpauiid)C

SlHulitcí luiv ben ''.)ïaineii Cotuniix communis nub

jai^t, bafi fie fliinatifdieu ÌMiviatioiUMi initeninn'feii

fei. 'lindi ilini fiiib bie tvopifdien Àovmen im ivm^ien

ctiiuiâ fíetner ale jene ano ben cV'iui'if'iiUi-'n C'ío;

génben. T^ie d)ineftfc^en ílínditeln íiaben im òonimer:

fleibe ben .'çtaiô incljr faftanienbrann, oie afvifani;

fdien meíjr roftbrnun, bod) finben fid) alle mgj
lidien S'U'íclHMifonnen oor. :fsn Zs^^yan trifft man

meídje mit lieller Sleliíc (antjeblid) alo aiiintergäfte

auê Sibirien) nnb meldie mit rötlilidiem .Slehlfled

atôStanbiùiiU'l. "ÎIh'iui man lefiteve alò fnbfpecififd)

i)erfd)ieben betrad)tet, mären bicfelbcn alo C. com-

munis japonica ju bejeicönen unb H)x 3Serbrettnngê=

gebiet inttre D.=©ibirien, gapan imb baô närblid)e

(Siiina. 9liiberfeitö foil bie rott)l)alfige ^çorm bänfig

inS.:(£nvopa luirfonimen nnb bie,ìBad)teln:Csnbien5

nub ©.:(£l)ina'o ,inr ti)pifd)en ïKaffe mit bellem .vialfe

gehören.

Í? g i l u i e - (Ì) X a n t, Pein bao grofjavtige Hiatevial

beö britifdjen ÎHiifeumo jn Sebote ftanb, bot fid)

I in fei bem eine trefflidie (^jelegenbeit, jnv Klärnng ber

3i.>ad)telfrage luefentlid) bei^ntragen. î)aô Érgebnife

feiner Unterfndinngen legte evin feinen «Notes ou

the Genus Coturnix» (Ann. Mag. Nat. Hist. X.

1893, pp. 109

—

171) nnb in bem non it)m bear:

betteten XXII. iknbe bes «Cat. ì>. lirit. Mus.»

1893, pp. 2á9— ^240), mu and) erftere 'Jlrbeit .iiim

9lbbnicte gelangte, nicber.

3ein iieftimninngofdiluffel hintet :

«a. .«inn imil SUljIe lueijs, nut einem fcljin-jen iüanbe,

bas am kinn beginnt unb fid; iur

Sleljlniittc fjcrabjieíjt.

C. coturnix c?

b. » II « U'bljiift vcitl)ltc[)-taftanienbvnun, mit

jd)iunräoni SJuitbe iute oben.

0. eapensis cJ* .

c. II II « buníol ä'i'Jt'l'utl) , oI)nc jebe

íc^ioatse ,Sf'tí)iiiin!l-

('. japonica cf •

il. -^chexn bc'3 .«itinû unb ber .«etilieiten lueifi, tuvä

unb aliçtevuiibet; fein auf bie Sioljliuitte fid; Ijevab-

.iieljenbe'S jdjaiavjes 53nnb

a' flröfjcr, Slüflel circa •1-.2 C. coturnix J.

Ír tlctner, « « 3.« C. eapensis Ç.

e. Jebern bi-ö ,«iuní unó bor .«etjlíeiten uevlüngert

unb lanjettfövmii, gciiúUjuIid) anj ciiiev obcv beiben

©eiten rijtlilid) geriinbevt; tcin auf bie ,He!)lmitte

fid) I)erab3iel)eubeá jdjiuar.jes. SJaitb.

C. japonica J .»

* Lásd elbbi *-ot.
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Két ábra is víiu hozzácsatolva, a mclv a k<")-

zönséges s a japán íurj rajzolatait tünteti fel.

A szerz azt irja, bog}' sikerült biztos jegye-

ket megállapítania, a melyek a C. coturnix s a

C. japoiiica hímjét s nstényét biztosan meg-

különböztetik, s hogy az átmeneti alakok kétség-

telenül a keresztezdés eredményei. Az enrópai

vonuló fürj , a melynek elterjedési területe

óriási, a költés ideje alatt közös területen él a

japánival s nézete szerint kétségtelen, hogy a

kett gyakran jjárosodik s az intermedian hyli-

ridák egész sorát hozza létre. Ez az átmeneti

tollazat különösen a hím kevertvérüekön tnik
szembe.

így némelyiknek megvan a japáni fürjet jel-

lemz téglavörös torokfoltja mellett az eurói^ait

jellemz fekete, kettshorogalakú foltja is; má-

soknál a toroknak csak fels kétharmada sötét-

vörös, az alsó harmada fehér, ismét másoknál

a vörös folt közepén ott találjuk a fekete szala-

got. Ezen három tipusz közt minden átmenet

megvan. Ogilvie-Gkant szerint ezek a hybridák

rendesen csak Mongoliában, Kínában s Japán-

ban fordulnak el, de mint maga is megjegyzi,

a British Muz. gyjteményében egy állítólag

Bhutánban elejtett darab is van.

«Hasonló módon, folytatja a szerz, kevere-

dik a C. roluriÚT is a vöröstorkú fajtával, a

mely Délafrikában s annak partmenti szigetein

telepedett, s ezen keresztezés eredménye az a

sok délatrikai s déleurópai him, a melynél a

fej oldalának s a nyaknak világos részei többé-

kevésbbé a honi madár vöröses gesztenyebarna

színével vannak futtatva. A nstényeket teljes-

séggel lehetetlen szétkülönböztetni. Hozzáteszem

még, hogy a C colitrnar indiai példányai általá-

ban tiszta fajtát alkotnak s ritkán mutatják a

fej oldalán s a nyakon a vöröses szín nyomát."

Stejnegek L., egyik kiválóan éles felfogású

ornithologusunk, a japáni fürjjel foglalkozott

behatóan s »Remarku onJajxtiiesc QuaUs« czím

* A leírásnál megemlíti az auctor, lu)<;y a fiatal

hímnek is olyan megnyúlt toroktollai vannak, mint a

vén nsténynek s torkának közepe sötét téglavörös

színnel van futtatva. Jíllibi sajátság elvész a ved-

léskor.

.3iyei 3lb(ní£)uiu]en uon Köpfen luciblidier :3nbi=

uibitcn bor geiiibljiiíidien uni) ber japaniíd^cn

3i>ad)teí ilhiftríren bie 3eid)iuiiu^ beríeílu'ii, pmiie

bie (^onn ber Stefilfebern.

ílierfafíer \ai\t, bafi eo iljiii ßehmfleii fei, [idjero

uiib gut fenntíid)e ílierfinaíe anfjufinbeit, burd)

iue[d)e iimn cf uiib í ber C. coturnix unb C. ja-

ponica leicfit ju uiiterídjeíben uennöoie, unb ba^ er

in ben intermebiären g^ornien baê unaioeifelíjafte

Siefuitat ber 'yaftnrbining erdlicfe. Tic europaijdje

3ngiiHu-ljtel, bereu 'i>erbveitinuj ein enonnee ©ebiét

umfaßt, bemofjue jur íörntcaeit biefelbcn Socatitäten

mit ber japaniidjen, unb eö f'öniu' íeiner yjleinung

luid) iiidjt ber geringfte ^'ueifel obimiUen, baf; fid)

beibe ()äufig mit einanber paaren uiib alíc 3lrten

intermebiärer .çijbriben erzeugen. Siejee internier

biave ©efieber fei bcfouberö beinerfenêiuert aw ben

männlidjen 'öaftarben. So jeigen 5. 33. einige bie

bnnfeUsiegelrotl^e Eef^ie ber japanifdìcn unb bie

Íd)uiar3e anferförmige 3eid)nnng ber europäifdien ;

anbere Ijabeii nur bie oberen ,3H)ci Srittet ber 5leí)Ic

bnnfelrotí), bad unteve drittel roeifj, loälivenb eine

bvitte ^Çartie loieber atö S'ISî^^^ *-''" '^^'f ^i^' ÍOtitte

bee rotíjeu STljciicê reidienbeo fdiuiaraeô 33anb auf=

meift. Sii'ifel)*-'" biefen brei Ííjpeii finben fid) alle

niöglid;en Uebergänge. Sie i^tibriben foUen nad)

Dgiinie:@vant im nllgonunnen nuv in ber

l'ìongolei, in (Sl)ina unb japan uovfomnu'u, obgleid)

fid), luie felbev bemerft, ein angeblid) in 3.M)ntau

evbenteteê ©tüd iin bvitifdjen 'íJínfeum befinbet.

«Sil gieidjer 3i>eife, obgleid) Don untevgeovbnetev

33ebeutung», fagt genanntcv 9hitor, «uevmifdit fid)

C. coturnix mit bev votI)feí)íigen fe^íiaften ^Kaffe

in ®.i9(fvifa unb nnf ben bie Kiifle nmgebenben

unfein, unb baâ iliefultat bevfelben finb bie vielen

'íMniidjcn anè @.=3tfvifa nub S.-ti'nvopa, an

lueidjcn bie meinen '^avtien ber ívopffeiten nnb ber

Äeble met)v ober uieniger mit bem ^)íött)lidj:)(lafta=

nienbraun bec- einl)eiinifd)en'ÌHigetè überflogen finb.

Tic äBeibc^eu enoeifen ftc^ aHerbhigê als ununter=

fdicibbav. %i) möd)te nodi beifügen, baf; inbifd)c

(i"veniplave uon C. coturnix im allgemeiiu'n fcljr

reiuraffig finP unii foltén eine Spur uon ^'Kötl^lid)

auf ben Jíopffeiteu unb bem i^alfe scigeu.»

1'. ©tejnegev, unftrcitig einer bev fd}avf;

finnigften Dvnitljoiogcn, l;at fid) eingcbenb mit bev

japauifd;en 3ÍHU1)tel befdibftigt unb tvitt in feinen

* Söei Set öeidjreiluiiig il. 0. pp. 239—ato) bemeift ber

iditûv, baji bas juiifle rf ö.is uerlii iif) erte 5iel)Igefieber

luie baè iibuUe î befiÇe mib bie Keljlmitte mit 3unfe[=

äiegelrotf) iiberflogeit (;abe. ©rftereá foU bei ber iDìaufer

uerîd^iutiibeii.
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alatt: (Proceed. U. S. Nat. Mus. XYI. I.s93. p.

765— 7ü9') szemlie f^záll OoiLviE-GnANT-uak

idézett czikkében kifejezett azon cálláspoiitjával,

hogy Ázsia keleti részeiben két fürjalak (a C.

japonica és a C. colurnia:) fordul el, a mel3'ek

egymással keveredve az összes lehet közbees

alakot létrehozzák, s hogy Délafrikában is

ugyanaz áll a telepedett (C. capensis) s a vonuló

(C. coturnix) formánál, de sem az egyik, sem a

másik esetet nem tudja liizonyitó példányúval

igazolni.

STEJNEGER-nek igaza van, midn arra figyel-

meztet bennünket, hogy azok a C. (apensis s a

C. coturnii közötti úgynevezett intermedian

egyedek nem csak Délafrikában s Déleurópábau,

hanem, mint a Naumanns JS'atnrg. d. Vög.

Deutscld. bizonyítja, Németországban is eléggé

gyakoriak, hol a hím fürjek épp annyira válto-

zékonyak, mint a ja2Ján s a khinai fürjek, miket

Ogilvie-Grant leírt, a melyeket hibridák-

nak tart.

OoiLvrii- Gkant egyetlen példányt sem említ,

a melynél a vélt hybridizmus a toruktollak

közepesen megnyúlt \oltával igazolva volna.

Másrészt a japán fürjek megnyúlt torok-tollait

a fiatalság jegyének tartja s bizonyítékul azt

hozza fel, hogy egy öregebb hímnél a fiatalok

fejletlen, megnyúlt toroktolla helyébe az örege-

ket jellemz rövid, elkerekített, síitétvörös tollak

léptek.

Stejneger a rendelkezésére álló lí2 jajián für-

jet (3 i a nyári, fi i a téli ruházatában, Í2 ?

s egy, a melynek neme ismeretlen) iilaposan

megvizsgálta s azt az eredményt közli :

a) liogy a kétségtelen ili vi ii hímeknél a torok

tollai majd rovidcli s ellvcreliitettek, majd meg
a szélsk Süt az összes tollak megnyúltak s he-

gyesek, s ugyanez áll a nstényekre nézve is
;

h) hogy a hímeknél a fekete torokfolt is fellép,

még pedig a gyengén feketéstl a tiszta feke-

téig.

Nagyon érdekes az a Coianúx colKvn.i.r, a

mely az Egyesült Ali. Nemz. Muzcumitban

10(),'.i4'5. szám alatt találliató, s melyet ('sató

János ltt Konczán (Erdély), 1883 aug. 23-án ;

e madár torkának szinezele, az oldalsó tol-

«liomarks on -Ta^panese Quails» (Proceed U. S.

Nat. -Mus. XVI. 1893, pp. 7G5— 7G9) &or ini uor^

citicrten 3(rtifeÎ aiiâiiefprochencii 3( iificl)t D
fl

i 1 o i e =

©roiit'ô entgecieii, ïnif^ in ben ftlidjeu 2^t;eiíen

3líienS jioei 2S>act)ti-lfi.inneii (C.jiiponica unbC. co-

turnix) üovfomiiu'ii, Mo initercinaiiìicr fid) paaren

uiib ntlo iiúii-(!id)cii S'^^'ídiciifovuuMi in',iciii]eii, mie

ber fôeuaiuite biec- audj für Siib^ilfvifa ,ìu)iìd)eii

ber febeiitäveii (C. capensis) inib ber mteivanteii

forili (C. coturnix) nnuiiniiit, oline bao eine, nodi

baê onbere biird) ikleije jn beiueiien.

© t e i
n e i] e r innd)t mit i)îed)t bnranf anfniertínni,

bafs biei'e íogenniuiteii intermebiaren Jnbiüibiicn

ätoifdjen C. capensis nnb C. coturnix nid)t nur in

i3.:3lfrifn nnb beni füblidien (Suvopa, ionbern, mie

nno 3Ì a n ni a n n'o íí n t u r g e
f d) i d) te be r is ö g e í

Scntfdilanbô erljellt, nnd) in T}entíd)hinb iicni^

lidj l)änfig gefnnbon merben, mo bie núinnlidjen

3.ßad)teln ebenfo uiel iinb faft in bevfelbon aln-ife

unriieren, mie bie non Ocúlnie-©rant bejd)riebenen

jnpani)d)en nnb diinefifdien, bie beríetbe für,'Qijbri=

ben anfieljt.

D tj i I ü i e : @ V a n t ermahnt uid)t cin Esemplar,

bei loeldiem ber oniienoniniene .Vípbribionnici bnrd)

eine in ber ÍJÍitte ftelienbe ^orin ber neilängerten

Melilfebevn .^nni iHuöbruefe fame. Îlnberfeito be=

trod)tet er bie oerlängerton .UeblfePern bei ben

3ííannd)en ber japoniídjeii íÜHid)tel alo ein ,3i'''''l)i''i

ber S^S^cnb unbfübrt alo^öemeis an, baf; bei einem

öíteren 3Jiännd)cn fid) anf einer .Uel^lfeitebíe iinina:

tnren oertíincierten Reborn oerloreu {)abm nnb

bafitr baô für bao alte ^^ d)aratieriftifd)e fni^u', ab

gernnbete, bnufel rotlje Wefieber an feiiu- 3telle lU"

treten fei.

St ej 11 e gè I' miter^ìieljt nun bie ilnn oorliegeiiDen

\'i japanifd)en íiíad)teín (3 cf im òonimer:, (i ini

ÌBinterfleib unb "i Í, foioie 1 Stiicf oline Qk-

fd)(ed)teangabe) einer eingebenben llnterfiidning,

ano meldier fid) ergibt:

a) bafì bei im^iUH'ifelliaft abiilten '"' '^ bie He!)!--

febeni fonmtjl fiirj nnb abgenmbet, alo aiid) nii

ben ©eiteii ober fäiiimtlidie nerlängert nnb ^11=

gefpilU fein tonnen nnb gleidieo and) bei ben ¥ ¥

ftatt.^ufinben fdjoint;

b) bei ÒQW ^ '-^ and) bie fd)mar.ìe ,Wel)lfcirbung

auftritt nnb fidj noni fdìunidien fdjmärjlidien l'inflng

biè äiim niisgebiíbeten fd)iuar5eii .S{el)lfleef finbet.

Tvoii befonbereiii ^^ntereffe ift ein im II. S. Tiùt.-

^JJÌiif. sub 3fr. lU03'i-.') eingereibteo '^ non Cotur-

nix coturnix, 0011 3-f-^ônt'-^ f't'i' -'8. âliignft

1883 in.Sloncja (tSiebeiibiirgeiu gefamnielt, ioeld)eè

in bcv ilei; t far billig, aiiogeiiomiiien bie òeiteip
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laliét kivéve, csaknem teljesen olyan, mint a

Nagasakiból való hímé, torkának széls tollai

pedig tetemesen megnyúllak s hegyesek.

Azon sorozatban, melyet Stejneger meg-

vizsgált, mint ö mnga is említi, alig van kett,

a melynél a toruk tollainak tökéletesen egyforma

volna a hossza s alakja. Stejnegek azt is mondja,

hogy szeretné a figyelmet oda irányítani, hogy

az intermedian alak képzdésébl nem folyik

ki szükségkép a színnek s a rajzolatnak is ha-

sonló képzdése. E dologban nagyon tanulságos

példaként mutatja be azt a Nagasakiból való

(I 1. 1877) s az Egyes. Áll. Nemz. Múzeumában
l)5,!)83-as szám alatt találhiitó fürjet, a mely a

toroktollak rendkívül megnyúlt voltával a C
japonica s a torok tökéletes feketeségével a

('. coturnix jegyeit egyesíti magában.

Ha a hybridáczió elméletét elfogadnánk,

mondja Steineger, akkor az elttem lev egész

sorozatban csak egyetlen tiszta, példány volna,

egy tipikus C. japonica. Ha ezen sorozat egye-

deit az OoiLviE-GRANT-féle meghatározási kulcs *

szerint indentiücálnánk, akkor meg egynek kivé-

telével valamennyit C. japonicának kellene

tartanunk. Az a körülmény, hogy európai pél-

dánynál, az Erdélybl vaLínál, a torok széls

tollai megnyúltak s hegyesek, nagyon megingatja

ezen jegynek megbízhatóságát. Ogilvie-Granx

czikkének, s az általa megvizsgált sorozat alap-

ján Stejneger kétségbevonja, hogy Japánban

kétféle fürj fordul el. A keleti forma megnyúlt

toroktollaira nézve azt tartja Stejneger, hogy

azok barkóképzdésre való hajlandóság jelei s

épp annyira individuálisak, mint a torok színe-

zetének változatai.

I)r. Eeichenow A. tanártól a következ soro-

kat kaptam e tárgyban: «A délafrikai fürj háta

határozottan sötétebb, mint a mienké, de azért

olykor nálunk is fordulnak el sötét példánj'ok,

miket az afrikai fürjtl nem lehet megkülön-

böztetni. Mindkét alakot csak subspeciesnek

tartom. A berlini Múzeum délafrikai fürjeinek

fekete, kettshorogalakú torokfoltja fehér sza-

laggal alul nincs olyan élesen szegve, mint a

németországi daraboknál.

A C. haldamil, melyet Madarász leírt s le-

rajzoltatott, egyéni elvsiltozásnak vagy a vén

hímbe való átmeneti alaknak tartom. Ilyenek

* Lásd elbb.

Aquila. IV.

fobcrii hcrfelbcíi, f a ft u ü I ( ft d n b i ç^ einem c? uno

9iaiíafafi (jleidjt niib iic\\en fiebern ber Slel)[=

feiten au fel; ni id) uerlttiuiert unb iuç^c-

f pi tit finb.

Sn ber l'on ©tejiu'çier uiiteriudjteii Sevie uon

2rHid)tein fiiiben fid), luie berfelbe heinerft, fauin

äiiiei 'Sttìd'e, bei benen bie i1e[;Ifebern uon t]enan

berfelbenSttiuje niibgonniuären. Stejneger fagt

uieiterè, er nibd)te bie 3infnier!fainfeit nuf bie

T:i)atiad)e lenfeii, bnf; bei einer tiiterinebiaren

iMIbmioi bnrd)aiiö nidjt intermebiärc Svtivhiiiuj unb

Setdjnnng äufanimentreffen intìffen. 3iiâ íeí)r

inftnictii) in bicfer Sl^e,iie()iin(j fiifirt er ein cT am
Tia(\aìaiì, 1. I. 1S77, U. S. aiat.dünf. 9iv. 1)598:]

nn, bnô mit ber anf^erften aSerlängerung ber^ebern

ber C. japonica bie äufeerfte Sdimnräe ber Ë.ei)k

uon C. coturnix uerbinbet. ^lioUten mir, bemerft

Stejneger, bie 2:()eorie ber iu)bribation acceptie=

ren, fo roiirbe fid) in ber gonjen Serie nur ein reineê

Stücí finben, bas eine tppifdie C. japonica ift.

áínirben mir imfere lïremplare nermittelft beò uon

DgiÍDte:®rant gegebenen Sd^ínffelö* inbentifi;

cieren, fo nüifeten ne biè auf ein Êi:emplar ale

C. japonica angefelien merben. Ser Umftanb, bafî

ein europaiid)eê Stûcf — bas aiiê Siebenbürgen —
bie Seitenfebern ber Rd)k uerlangert nnb jugefpi^t

jeigt, löfn ben îiert biefeô 33îerfmaté aie biagnofti:

fdjeci fel)r ämeifelljaft erfdìeinen. 3" "-^l'^ug anf g i 1=

Die = ®rant'â Sirtifet nnb ber mou Stejneger
unterfnd)ten Serie íjrtít biefer bas -isorfommen ber

jmei iöadjtetarten in :3apün für nidit ermiefen. 2Baö

bie uerlängerten Sîefjifcbern ber ö)"tlid)en giorni an--

belangt, fdjeint eê Stejneger, bat3 bei berfelben eine

fräftige 3:enben5 ,^ur ii33art":ÎM[bung fierrfdit,

mit einer rtliníidien inbiuibueUen iíariabilitíit in

biefer Sejieljung, mie fie bie Sleljlfarbung aufmeift.

êerr '^^rof. 5^r. 3Í. 3iei d;e nom fd)reibt mir:

«®ie fttbafrifanifdie 3isad)te[ ift auf ber Cberfeite

beutUd) bnnfler al<5 unfere, bod) fominen bei uno

í;ín unb mieber and) bitnfle Stücfe nor, bie fid) nidjt

non òen afrit'anifd)en iinterfd)eiben Îaffen. 3d) ijalte

beibe {formen nur für fnbfpectfifdj unterfdjieben.

S)ie fdjioarje 3lnfer,3eid)nung ber Sleljte ift bei ben

mir oorliegenben Stüden (beö a3erliner Wnfeiimô)

non Süb^3lfrifa nid)t unten bnrd) ein meiJ3eo33anb

id)arf abgegrenzt, mie bied beutfd)e ißöget

fjaben.

C. baldami, bie u. "JJi ab a rd f; befdirieben unb

abgebiibet. Inatte id) für inbiinbnelle 3ibmeidjung

ober Uebergangêfonn .^uin alten c''. 3<i) i)abe fotdje

*
Säfll. p. 5.
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vannak nekem Steierraarkból s Keletszibériából,

de nem Afrikából.

A Capról való egy példány, mely a bécsi Hof-

Museumban van, L. dr. Lorenz közlése szerint

«világos, csaknem fehér feje oldalával s oldal-

ról s alulról éle.-íen iiatároU torokfoltjával t-

nik ki.i>

Ha már most az egyes kutatók adatait s a

nézeteit összegezzük, a következ eredményhez

ji;tunk :

Az európai vonuló fürj torkának színezete s

rajza rendkívül változékony. Ugyanezt találjuk

a két állandó tartózkodási hely alaknál, az

afrikai s a japáni fürjnél.

Ezt a három alakot mégis megilleti a sub-

species rangja, mivel mind háromnál felállít-

ható a jellemz tipusz, de már fajilag nem

választhatók el, épen a számtalan átmeneti,

közbees alak miatt nem.

OoiLViE-GRANT-ûak az a nézete, melylyel a

közbees alakok létrejöttét magyarázza, mely

szerint az európai alak keresztezdik a másik

kettvel, nincs bebizonyítva ; az európai fürjnek

az afrikaival való keresztezdése meg épen ki

van zárva, a mennyiben az utóbl)i állandó tar-

tózkodási hely, az elbbi ellenben vonuló,

a mely tehát tavaszszal elhagyja téli tanyáját s

északra vonul ; e két alak közösülé.se tehát szóba

se jöhet, mivel e kett költési területe egészen

elüt, elkülönített, egymástól messze es.

Abban az esetben, hogy ha Ogilvie-Grant-

nak az az állítása bebizonyosodnék, hogy t. i. a

mi fürjünk a költés idejében a japán-frjjel

ennek területén találkozik, akkor a két faj

elvegyülésének lehetsége rendkívüli módon

válnék valószínvé. A mint azonban számos.

Közép- és különösen Délurópában elejtett pél-

dány bizonyítja, a mely részben minden csak

elgondolható változatot, részben a déli és keleti

formára emlékeztet jegyeket tüntet föl, ebbl

kifolyólag leginkább az egyedek nagy váUozé-

l.viiíjsága az, a mely itt úgy mint ott érvényre

jut s oly jegyeket is teremt, a melyek a legelütbb,

vagy az azokhoz közelálló formákat illetik.

Európa déli s délnyugati részeiben a tipikus

világostorkú fürjön kívül elég gyakoriak az oly

egyedek, melyeknek torka s a pofája rozsdabarna,

fekete torokfolttal vagy a nélkül, melyek tehát

majd a délafrikai, majd a japán fi'jre emlékez-

tetnek. Madar.ísz szerint Magyarországban sem

ritkák az ilyen példányok, s Németországban is

elfordulnak s itt is, ott is a legkülönfélébb

Stcte a\\^^ tieríOiarf uiib Cftíibirieu, ober iiidjtauê

I.»

Gin Gremplar nom ,tap ini f. f. natiir()ifton)d)on

.s>ofmuieuiuó in äí.^icn, ift nod) .í?crrn T^r. 't. u. l' o;

re

n

3' 9Jìittl)ei(iing «öurd) fjclle, fnft meijse J^opfteitcìi

unb tmrd) und) ben Seiten unïi nod) unten f d) a r f

b e i\ r e n
3

1 e n íRe()[ffed onoçieieidinet. »

3Benn loir Ijier tiie 3linjabon nnO Jlntd)auuiu3en

uerfdjiebenev (^orfd)er rejunueren, fo erriibt fid) :

Tie europäijdie 3iHVund)tel luiriirt 13003 ouf;er=

orbentlid) in lU'^utj onf bie .Sleldförbnnci oiiD oeid):

nuiiij. Giiu' äl)nlid)e SLuiriabilitöt finben mir awá)

bei ben beiben fejííjoften Aornu'ii : bor ofrifanifdjen

nnb jopanijdien 2Bod)tei.

S^iefe brei 'ÀornuMi lojjen jebod) eineínbfpecifi)d)e

(Sonberunt3 311, ba bei jeber berjelben ein für fie

d)flrafteriftifd)er înpno nnterfdjeibbnr ift, iiuir\ci(en

eiiu- ortiidje ,îrennniu\ tnfokje ber 3ol;lreidjeii uer=

mittelnben Uebergänge ouègefdìloffen erfdjeint.

CDié üon Dgiluie^Srant I.e. im (ì-rfliirnng

ber uernuttelnben Uebergange angenonunene ^Xxm-

3009 ber europöifdjen ^l'iliundìtel mit ben beiben

anberen gormen ift nidjt eruiiefen, eine <ilreu3ung mit

ber ofrifonifdìen fogar onooiefdiloffen, bo biefe eiiu'

febentöre (vorm ift, uuil)renb jene ole migronte im

'rt-rül)liiuj ibr íl>interqnortier nerhifu onb nbrblid)

3iei)t, uon einer 3>ermifd)nni3 beiber olfo bei 00113

Devfc^iebenen unb uoUfommen getrennten, lueit

ouoeinanber Hegenben 33rutterritorien feine íKebe

fein tonn.

©olite fid) boô l'Oli g i 1 u i e = 03 r 11 1 beboiiptete

Sßorfommen nnferer Îl>od)teI 3ur ^í.^rüte3eit im 'inn':

breitungôgebiete ber jopanifd)eii beftätigen, fo nuire

eine SBermifdning beiber anfîerorbentlid) nobeliegenb.

JBie jebod) joljlreidje in ÍJiitteU nnb bcfonbero

in iSüb^Snropa erlegte ÍÍTeuiplore beroeifen, bie

tl^eifö alle mijglidjen 'iîarionten, tijeilô ílnfliiiigeon

bie fiibíidje unb öft[id)e (Corni biíben, ift eo nor-

3ngöiüeife bie grof;e i n b i u i b n e [ ( e "^Miriobilitiit

ber 2irt, bie ba loie bort 311m 3lnöbriufe gelangt uno

Slnftäiige an bie ertreinen 5''-''i''"i'i' fber beiifelben

feljr iioljeftebenbe iMlOiingen erzeugt.

;;^5in ©üben nnb ©übioeften Giiropoo finben mir

neben ber Ijellfebligen tiipifdien 'Jl^oditel siemlid)

(joiifig and) ^nbiuibueii mit roftbroiiner .sU'ble nnb

ebenfold)eirJ*Jaiigen, mit ober ol)ne Íd)uuir3em .stebl

ftecf, alfo ioId)e, bie bntb ou bie füb^ofrifonifdje, bolb

an bie jopanifdte 'i?ad)tel erinnern. 3iud) in Uiigoru

finb nod) 0. llíabariíf? (1. e.) berartige (ÌTemplare

gar nid)t feiten nnb fie finben fid) aiub in íDeutfd):

lonb, i)ier luie bort in beii oerfd)iebenfteii "iîaria:

tioiien ben Itebergang non einem 311111 anberen
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változatokl>an kapcsolják egybe a két extrem

alakot. Ilyen szinü egj'edeket, amelyek ami für-

jünk rozsdás változatát képviselik, Baldamus-

fürjnek {Colurììix baldami Naum., Müll, et Br.)

nevezték el.

Az a jegy, mely Ogilvie-Gr.^nt a szerint japáni

fürj nstényét a mienkétl megkülön1)özteti, az

áll s a torok oldala tollainak megnyúlt, lándzsás

volta, a mely a fiatal hímnél is megvan az els

vedlésig, Sejnegek szerint nem megbizbató, mi-

vel határozottan igen vén hímeknél is, melyek

toroktollainak Ogilvie- Grant szerint rövideknek,

elkerekitetteknek kellene lenniök, ezeknél is

elfordulnak a megnyúlt, lándzsás tollak.

Mivel továbbá Sejneger egy Erdélybl való

példányon is megtalálta a megnyúlt, hegyes

torokoldali tollakat, bebizonyult, hogy ez a ki-

zárólag a japáni fürjnek tuljdonított sajátság

nem szorítkozik tisztán erre, noha ennél, mint

Stejneger állítja, ers hajlandóság van az áll-

barkó képzdésére, de ez szintén csak olyan

egyéni változékonyságra vall, mint a torok szí-

nezete.

Nagyobb sororozatok megvizsgálása s a tel-

jesen kiszínezett hímpéldányoknak különös

figyelemmel való kísérete alapján a három for-

mára nézve a következ meghatározási kulcsot

adhatom, a mely javarészt kifejldött hímekre

van ahipítva :

Felül barna, sárgásfehér hosszanti s harántos sávok-

kal; alul szennyesen sárgásfehér; a lágycktollak széle-

sen rozsdasárgával szegve.

Tipikus, ha a torok fehér s rozsdástól egészen a

feketéig változható kettoshorogalakú rajz van

rajta; az állnak s a torok szélének tollai róvidek

s elkerekítettek.

Variálhat helyenként (délen s délnyugaton) s

individuálisan is akként, hogy a torok s a pofa

rozsdástól egész feketéig szinezödik s az áll s

a nyakoldala tollai kivételkép megnyúlnak s

lándzsásakká válnak.

Colurnix coturníj- cdturni.r (Íj).

Felül élénken színezett, a hosszanti s a h'arántos

sávok inkább rozsdasárgásba vagy tisztán rozsdásba

hajolnak: a test alja is élénkebb szinü; a lágyéktollak

barnásvörössel szegve.

Tipikus, ha az áll, a torok s a fej oldala s a homlok is

sötéten téglavörös, s a kettöshorogalakú torokfolt

hiányzik.

Variál individuálisan, a mennyiben elmosódottan

vagy kifejletten mutatkozik rajta a fekete ho-

rogalakú folt ; álli s nyakoldali tollai majd

rövidek, majd megnyúltak s hegyesek.

Colurnix colurnix japonica (Tomm. ot Sehleg.)

Felül intenziv színezet (a hosszanti s harántos

sávok rozsdaszinek, a sötét részek feketések) ; alul,
i

iSrtrcm ueniiitteluö. íevartiij i^ofärbte Ísöíjel, lueldje

bie roftfarbicje ^pljafe iiuíerer 'JL'ad}telfonu bat=

ftefleit, roiirbeu als 33albaimiô:ÎBnd)teiit (Coturnix

baldami Naum., Müll, et Br.) bejeídjnet.

3)aê uon D g i Í u i e = © r a n t alâ djavatteriftijdieê

5]îcrfmni ber roeiblidicii japainjdiou 3lîad)tei jum

Uiitcr)d)icbc l'on ber curupaifdjeii angegebene nei';

längerte iinb liin^u'ttförmig gebiíbete ©efíeber bea

Äinnö iiub ber .sieljlfeiten, luefdieè nod) iljm and)

òa^ junge 3J(flnndjen bio jiirílíaiiter tragt, íjatnad)

£. (Stejneger feinen bingnoftijdjeu íBert, ba bei

uiiäuieifelfiafteu febr alten l1Jiännd)en — bte naâ)

Dgí(uíe;®rant fnrjeo, abgerunbeteô îîeblgefieber be:

ftijen Jollen — and) ucrläiigerte, lanjettförinige

Sleí)lfeberu gefnnben luerben. ^a Stejneger
roeiterê an einem )iebenbttrgiid)en (Srempiar,

cf, ucriängerteo, jngeipietca ©efieber an ben 9íd)U

jeiten conftatierte, fo ift bamit erioiejen, ba^ bieje

anêidiliefelid) ber jopanifdjen 3Bad)te[ jiigefdjriebenc

Gigentt)üniiid)feit nid)t auf bieje allein beutränft ift,

lueniujleid) and), mie S t e j n e g e r fid) auSbrüdt,

bei btefer eine fräftige 3îeigung sur 33i[bung üon

93ortfebern norbanben ift, bie jebodj eine äbniid)e

inbiuibueüe üaviabilität jeigt roie bie Ëeblfarbung.

iüíad) llnteríudjuiug größerer 3íei!)eu und ípe=

cieller 33eriidfid)tigung anôgefdrbter mäiuilidjer

^nbiuibnen läfU lid) folgeníer od)[üjíe[ ftìr bie

sBeftimniniuj ber brei Airmen aufitellen:

Oben braun mit gctbÜc^Miieifieii Säiigo- unì) Ciiet:

flreifen; unten Íc5mu(5ig.-(je[blici)--aieiji; SBeiájenfebetn mit

breiten toftgcUicn gcbcwäiibern.

ÍDpijcf): Síelte weijj mit voflfatbiger bis idjioacjet

tinterfötmiger 3í'tí)"iii'!U tfíbern bea SinnS unb

ber >>al3feiten futs unb abgevunbct.

ijariiert locol (im S. unb ®.iSl-.i unb inbi--

uibuelt mit roftfatbiger bis jci)iuorjcr Hcl)le

unb ebenjolc^en äi-angen; gebevn bes

Sliniis unb ber .tmlsíciten auSnaljm^roeiîc

nevliingert unb lanjettformig.

Coturnix coturnix cotnruix (L.).

Oben lebl)aftev im iSolotit, Sänge= unb Tiuerftreifen

met)r ins Sioftgelblidjt' bis Sloftfarbige ätef)enb ; Untetfeite

gIeid)faU5 lebijnftev; äBeic[)enfebern bväunltrf)=roti) ge=

jäumt.

ïypiid); Sinn, Sel)Ie luib .Sopficiten (ttud) itirne)

bunfet jiegdrotl), oljuc anterförmige ,áeicf)nung.

aSnriiett inbiuibucll mit uubcutli(f)er bis

beutltcf)cr fd)iuat5ev antei-förmiget S^i^=

nung, mit ober o[)nc »erlängette lan;ett--

förmige .Hiiui; unb öalsicitcnfcbern.

Cotiu'uix i-oturnix japonica (Temm. & Schleg.).

Oben buvd)gel)enbâ iiiteiifiti gefärbt (SäiigSä unb

Cuerftveifcn voflfarbig, buntle '^iartieen ict)n)ätj[id)i ; unten

roftfnrben überflogen, befonberS bie Sîvopfpartieen; Souj

numg uon 5"'''"f'^"f'^^'-'''" i'oftfavbig bis roftbraun.
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kivált a begy táján rozsdással futtatott; a lágyéktollak

szegése rozsdástól a rozsdabarnáig meliet.

Tipikus, ha az áll, a torok s a lej oldala vörösesen

gesztenyebarna, sötétebb, egészen a feketéig

mehelö liorogalakú folt van jelen; az áll s a

torok széle tollai rövidek, elkerekítettek.

Variál ez is, különösen a szinezet többé vagy ke-

vésbbé intenzív voltában.

Coturnix coiurnix africniKi (Tcmui. et Öchlcg.)

E bárom alak nsténye aránylag kevéssé kü-

lönbözik egymástól s ezért csak kifejlett, öreg

példányok bovátartozóságát lebet nagyobb össze-

basonlítási anyag segélyével megközelít biztos-

sággal eldönteni. Legkönnyebb ez még az afrikai

alaknál, a captoldi fürjnél, a melynek még

fiatalabb jjéklányai is intenziven színezettek

alul s felül. Ha az OciLvrE-GEANT-féle, a japán

alakra vonatkozó jegy csakugyan jellemz volna,

s csak erre az alakra nézve állna, úgy ezen alak

megbatározása nem okozna nebézséget.

A bárom alak szinonimikája igy alakúi :

îiiVift^: Siimi, Set)[e unb Sopíciteii rötfiliájs

taftanienbtaun mit bunflerer Biâ jdjronrjer nnfer--

föviiiiflev Heidjmiiig; Cebevn bee .íiinns unb ber

Heí;líeiten tiiv5 unb aDiieninbet.

3íoritert gleidjfaUë, uoväiUiIicf) in Siejug auf

mcí)v ober roenigev intenfiuere JürÍHing.

Coturnix eoturuix africana (Temm. & Schleg.).

Tie Untcrídiicbe ber aSeibdjcn ber breí ívonncii

fiiib uerl^ältuifsmäfeig mir geriiu^e, imb mir bei aiiô=

gefärbten alten "^nbiiubiien luirb man bei osenügen:

bem 3sergleid)êinateria[ in ber í'nge fein, iljre 3"=

gebbrigfeit amuibernb ,yi beftiniinen. 3im leidUeften

mirti ^iecl nod) bei ber íiibafrifaiiijdien (Vorni — ber

Eaproadjtel — ber ^-all jein, bie burdjgeíienbö eine

inteiifiuere (Värbung ber Dber^ unb Unterfeite, felbft

bei jüngeren (Sj-emvíaren, nufioeift. aliare bas düu

DgiÍDÍe=®rant (1. e.) angegebene .Sìenn^eicben für

bie japaifdie Tform diarafteriftifd) unb nur auf

biefe befd)ränft, fo böte bie î^eftiinmung berfelben

feine ©dnnierigfeiteii.

T>ie ©ijnonijmie ber brei Àormen geftalte fid)

mie foigt :

Coturnix coturnix auct.

Coturnix coiurnix collimi.r (L.ì.

Tetrao coturnix L. Syst. Nat. p. 101 (1758). •

Perdix coturnix (L.) Lath., Ind. Orn. II. p. G.51 ( 17!)0).

Coturnix couanunis Bonn., Tabi. Encycl. Méth. I. p. 217 (1700).

Coturnix daetylisonans Meyer, Vög. Liv- und Esthl. p. 1(37 (ÍSl.iJ.

Coturnix vulgaris Flem., Brit. Anim. p. 4.5 (1828l.

Coturnix major Chr. L. Br., Vög. Deutschi. p. .527 (
1S31).

Coturnix media Chr. L. Br., ibid. p. .528 (1831).

Coturnix minor Chr. L. Br., ilud. p. 529 (1831).

Coturnix europseus Swains, Classif. B., II. p. 3i4 (1837 1.

Ortygion coturnix (L.) Keys, et Bl., Wirbolth. Eur., p. 66 (1841)).

Coturnix daetylisonans vei indiens Hodgs. in Gray's Zool. Misc. p. N."i (INiil.

Coturnix l)aldami Nanni., Müll, et Br., in Chr. L. Brohm's Vollst. Vogelf. p. 27 í (
bS.5.5).

Coturnix leucogenys Chr. L. Br., Naum. p. 288 (18.55).

Coturnix communis orientális Bogd., Consp. Av. Imp. Uoss. ]). il- I
l8Si.)

Coturnix vulgaris /Î. baldami (N., M. et Br.) Sewertz., Turkest., .lavotiiie, j). 03 (1873).

Ortygion coturnix /?. baldami (N., M. et Br.) Sewertz., .1. f. 0. ]). 181 ( 1875).

Coturnix coturnix (L.) Brusina, Orn. Jahrb. II. p. 25 ( ISOl ).

ElUxjcdcf: Europa, Azsni a cléhiyugoti sarok kivétcléx l'I, Siam sill., AlVika i OgiK ic (liMiit. Cai. \W. Mus.

XXII. 1893, p. 235.

S3ct brei l un g: (Suvopa, Ìlficn, auSiiciioinnicii bie S.-ÌlViSde, èinin :c., ilfvita (Cgili'ie--ßivant, tot. iü.

Sorit, aiiuj. XXII., l.S!J3, p. 235).

Coturnix coturnix japonica ('I'kji.m. et Seni-.).

Coturnix vulgaris japouica Tenini. et Schleg., Eauiia japon., p. 103
(
1850).

Coturnix japonica (Sclileg.l Cass. in Terry's Kxpl. .lap. M. (). 227 (1856).

Ortygion coturnix Kaddo, Keise Ost-Sibir. II. p. 306 (1863).

Coturnix muta Dybow., .J. f. 0. p. 337 (1868).

Coturnix conununis Swinh., V. Z. S. p. 401 (1871).

Coturnix ussuriensis Bogd., Consp. Av. Imp. Uoss. p. 45 (1884).
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Elterjedés: Japán, Mandzsúria. D. K. Monpjolia ; Kina délre Kantonig; akadt Blintan és Karen-nee-ben is.

(Ogilvie-Grant, Cat. B. Brit. »Ins. XXII. 1S03, p. 2401.

SSetbrettung: Sopo"' 3)íanbíd)urei, ©..•D.--3)iongolien, Sl)iiia, füblic^ bis Hanton; esemplate unitbcn nud) in

Söljutnn nnb ,«aren=nee erbeutet {OGtruie=®rant, Sat. S. SSrit. Wu\. XXII. 1893, p. 240).

Coíurnix cotumix africana (Temm. et Schl.)

Perdix coturnix Webb, et Bertli., Oru. Can. p. 29 (183G—1844).

Coturnix vulgaris africana Temm. et Scbleg., Fauna Japon, p. 103 ( 18.50).

Coturnix dactylisonans Strickl. et Sclat. in Jard., Contr. Orn. 18.52. p. 1.57.

Coturnix communis Cass., U. S. Expl. Exped. p. 288 (18.58).

Coturnix eapensis Licht, in Gray, Handl., B. II. p. 268 (1870).

Ortygion coturnix (Webb, et Berth.) Godm., Ibis, 1872, p. 219.

Cothurnix dactylisonans (Strickl. et Sclat.) Hol. et Pelz., Beitr. Orn. S.-Afr., p. ISS (1882).

Coturnix coturnix (Webb, et Berth.) Sharpé in Layard's B. S.-Afr., p. (i03 (1SS4).

Coturnix subsp. a. coturnix eapensis (Liclit.) Ogilvie-Grant, Cat. B. Brit. Mus. XXII.

p. 237 (1893).

Coturnix coturnix africana (Temm. et Schleg. ) Stejueger, Proceed. U. S. Nat.-Mus. XVI.

p. 766, Anm. (1893).

Elterjedés: Dél-Afi-ika, körülbell a déli szélesség 15°-ától délre ; Mauritius, Madagaskar, Comora-, Cap-

verdi-, Kanári-, Madeira-, Azori-szigetek (Ogilvie-Grant, Cat. B. Br. Mus. XXII. IS93, p. 238).

a>er bt eitung: ®.=3tfrita, fiiblid) ungefätjv üom 15" iübl. 33reite, ïïîanritiuS, fflìabagn^cav, Gonioren, 6ap'

»erben, Êanaren, Ïïiabeira unb áljoten (Dgiluie--@rant, Sat. m. S3rit. ïïhij. XXII. 1893, p. 238.

S most még néhány megjegyzést a dr. M.\da-

KÁSZ úr czikkére vonatkozólag !

A IvEULEMANstól ábrázolt Baldamus-fürj lát-

tára az, a ki a mi vonuló fürjünknek csak tipikus

példányait ismeri, hajlandó abban legalább is

egy más formát látni. A fürjek tanulmányozása

azonban arra oktat bennünket, hogy a toroknak

s a fej oldalának színezete rendkívül változékony,

úgy egyénileg, mint lokálisan is. A számtalan

átmeneti alak, mely a végleteket szakadatlan

sorozatban kapcsolja össze, megnehezíti a három

forma fixirozását s szükségessé teszi, hogy azo-

kat a végleteket vegyük tekintetbe, a melyeken

a jellemz sajátságok a legtökéletesebb fokban

vannak egyesítve.

Úgy látszik, mostanáig a Cotimúx baldami

név kivétel nélkül az európai fürj szinonimja-

ként szerepelt, mint a hogy Brehm Chr. L. is

európainak tartotta, azt mondva, hogy elfordul

e fürj n Olaszországban ; ritlián Németország-

ban«. A Baldamus-fürjet a délafrikai alakhoz, a

C c. africana (capensis)-hez vonni, mint a hogy

azt Madak.(sz tette, teljességgel helytelen, a

mennyiben úgy az afrikai, mint a japán forma,

állandó tartózkodási hehjü, a Baldamus-fürj

ellenben vonuló madár, tehát a nevezett két

alaknak egyikéhez sem tartozbatik.

9?uu nod; eimcje 33emerfuii9eii jii bem v. Wiaba:

ráfe'ídicu 3(rtifcf!

aSeim mail íiao fdjöne ;3- ®- ^ t' " 1 1 m la ii'fdjc

ÍBilb liotvad)tet, uie[d)eô Me «33a[bamuê=2!Bad)ieli>

barfteUt, jo fomite bevjeiiiçvv bem nur typijdje

Ëi:eiiiplare uiiferev ,3i'öii"id)teí üovlieijen, geneigt

fein, in tí)r ju minbeftens eine anbere í^orm ju ev:

blicEen. Daè Stubium ber ÍBa(^teí aber leiért uná,

baf; bie Cetile nnb bie .Stopffeiten in Aärbnng nnb

,3eid)iuing eine gan,^ anfeerorbentlidje ''iHuiationS--

fdíiigfeit 6efi|en, bie fid) iiibiuibnell nnb local

ändert. 3)ie jal^lreid^en Uebergäiuje, uielu)e bie

Êrtreme in nnnnterbvodjeiiev 9ìei[)c uerbinben, er=

fdjroeven bie "Jviriernng fd)arfer ^^iagnojen für bie

brei gormen, lüesíjalb man jur Unterfd^eibung ber=

felben bie er treni en 33ilbnngen, in lueidjen fie

am BoUfonimenften iiim ííuebnicfe gelangen, ^eraii;

jujieíjen geäroungen ift.

SSiâ^er iinirbe berSîanie Cotumix baldami anê^

nai)mê[oê, mie eê fd^eint, jn bm ©nnonpinen ber

europaifd)en SBadjtct gebogen, mie and) 6f)r. 2.

33 ret; m (1. c.) fie afe e ii r o p ä i f d; betrad)tete, ba

er in feiner furzen ^iinbortangabc fagt: «^n

italien, feiten in T}e ii t
f
d) 1 anb.» Sie

jur fübafrifanifd)en (Vorin, C. c. africana (eapen-

sis), ju jieíien, mie es v. îlî a b a r á f? getfian, ii"t

ganä nngered)tfcrtigt, ba biefe ebenfo mie bie

japanifdje ein ©tanboogel ift, mäljreiib «C. bal-

dami» jiiei)t, alfo mit feiner ber beiben feben=

tären SBad)te(formen ctmaô ^n tijiiii bat.
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S a ciBaklamus-fürj» nem is igen hasonló a

délafrikaiboz, mert nincs meg a hátának s a

testealjának az az (Hénk szinezete, s ha már ha-

sonlóságot keresünk, akkor is inkább az afrikai-

nál kevésbbé intenzív színezet japáni alakhoz

áll közelebb a Baldamus fürj.

Meggyzdésem szerint a ti baldami a mi

közönséges fürjünk rozsddssziii fázisa, ép úgy,

mint a hogy a rítkábl)an elforduló ügyneve-

zett nMolireiiwachtel» a fekdc fázist tünteti

fel. A ('.. Bfiládiiii névnek tehát njra csak a

C. c. coluridx szinonimjai közé kell visszaván-

dorolnia.

Mint Stejnegeb megjegyzi, a capfökli fürjet a

jövben (lolurnix colurnix africana (Temm. et

Schleg.) néven kell nevezni, a mely név Ogilvie-

GKANT-tól ered, de melynek prioritása van a

Lichtenstein- féle capeìisis-szeì szemben s melyet

rövid, de teljes határozottságü leirás kisér.

Teljesen érthetetlen Madarász azon ajánlata,

hogy miután a capföldi fürjre már a Cotumix

baldami nevet adta, a közbees alakot^ iiárm.as

iiévvel, s hozzá még (Cotumix cotumix baldami

névvel kell ellátni ! Eltekintve attól, hogy át-

meneti alakokat^ nem szokás tudományosan

megnevezni, még kevésbbé hármas névvel, mint

valami subspeciest ; a baldami név itt alkalma-

zást különben sem nyerhetne.

Igen érdekes Madarász azon közlése, hogy az

általa megvizsgált magyarhoni fürjek aO'/o-a

részint BaldamKS-fih'j volt, részint átmeneti

alak s megérdemelné a fáradságot, hogy, ha a

Baldamus-fürjet, mint subspeciest el is temettük

már, további vizsgálattal ennek a rozsdás fázis-

nak a normálishoz való lokális viszonyát meg-

határozzuk.

Ajánlatosnak tartom végül a mi közönséges

fürjünk áll- és toroktollainak alapos megvizs-

gálását, hogy megtudjuk, vájjon az az állbarkó-

' Mivel Madariisz csak a mugynr átiiicneti alakok-

ról tesz említést, ezek alatt bizonyára azokat érti, mik

a tipikus C. cotumix s a Broliiu felfogása szerint vett

baldami között állnak !

- Valamint a hybridákat, mint ilyenokot a 2 szül
faji nevének fekv X el való egyesítésével jelzik, úgy
magam az átmeneti alakokat, de melyek nem mindig

keresztezdés eredményei, hasonlóan jelzem, amennyi-

ben pld. az Acredula caudata caudata s az Acredula e.

voiea közti átmenetekre ezt irom :

, , , , . caudata
Acreilulii caudata •

9(ud) &ic 9iel)iilid)fdt ber «íBalöamuo^SBadjtel»

mit ber fiiönfrifaniídicii iff cine feí^r geringe : iíir

fcl)lt por adeiii ha^ ( e b l) a f t c (îolorit ber Dliep

imb Uiitcrit'ite uub, meiiii iimii fdion uoii einer

3lelmlid)feit tpi'ed)eii luollte, fo unire ein 'inn-gleid)

mit ber inpanijdien, bie bei lebhafterer gärbnng afe

bieiieiiHil)iilid)e, bod) nie bie Iji'tt'iiíitdt ber ìiììi-

afrifanifdieu evreid;t, näher liegenb.

«C. baldami« ift nad) unferer Ueberjeugung bie

r oft farbige 'í^íjafe unferer geinöhnlidien

SBad)teí, ganj fo, une bie fetteneren fogenannten

«ÍOÍ í) r e n u) n d) t e I n» bie f d) w a x j e barftellen.

S)er 'Jlauie «C. baldami» mirb baíjer audi fenu'r

roieber unter bie Siìnonnum ber C. e. coturnix ,^i

jäljlen fein.

SBie © t e j n e g e r benierft, mnf; bie H a p w a d) t e I

in ^ufnnft Coturnix coturnix africana (Temm. et

ScHL.) heilen, u)eíd)er 9îame C» g i [ n i e = © r a n t cut:

gangen i|'t, aber bie ^^>riorität nor capensis Licht.

íjat unb non einer ínr^en, jebod) nollfonuuen bent:

[id)cn 23eíd)reibinig begleitet ift.

©auä unuerftänblidj ift uno ber i'orfdjlag

t). aJíabaráB', nadjbent er für bie S^aproad;te( bie S3e=

jeidinnng Coturnix baldami angeuienbet, bie

Biuifdienformen ^ terna r unb jumr Cotumi.x co-

turnix baldami ju bejeidmen ! 31 bgefeben bánon,

ba^ CÔ nid)t unffenfd)aft(id)er Ufnô ift, Ueber =

gänge'-* ju benennen unb jmar ternr mie bie

©nbfpeeieS, fönnte audi ber iùnue baldami feine

weitere Slnmenbung bier finben.

©ebr intereffant ift bie ^Jiittbeifnng u. ïïfaba;

ráfi', òafj 2U'V(, beribm jngefonnuenen nngarifdjcn

ÌBad)te[n ideila baldami, tbeilâ llebergimge umren.

ffieiut uiir aud) bie 33aIbamuâ-2Bad)tel aie ©ubípe=

cieò ^n ©rabe getragen baben, fo iierbiente eô bod)

lueitcrer (Voi'fdiungen, baô locale 'lierbaltnifì biefer

roftfarbigcn ipljafe sur normalen aiuiäbernb feft=

aufteilen, ^sdi möd)te an oiefer Steile and) nod) an^

regen, bas ííiinn unb .Sleblgefieber luifever '-ÍBadjteln

genauer ^u unterfudjen, nm ^n féljen, ob bie oon

' 2)a V. Siaboníjí nnr üuii ungavifcCen S^iitC^i^

formen fpricí)t, fo lueiiit er bamit iuo[)[ nur biefc, b. t).

\oiú)í, bie äiviiit()eii ber typifc^cn C. coturnix unb ber

baldami im Sinne 33 rei) m'a fteljcn.

^ SBie man S3aftarbe ala folc^e burc^ aiereinigung ber

5!amen Deibet eitcrn!3irten »erniittelft eincá liegcnben X
bcjeidjuet, io íjabe id) in meiner äanindung jc^on feit

längerer ;^út ^•]iui(d)enforiuen, bie oft, aber nid)t iunner

ein ,ftrcw5ungSvrobuct barfteUen, in ö[)nlid)cr ÎVeife ala

folc^e gefcnuäeic^net, inbent ic^ j- S- t"" Uebergöngcn uon

Acredula caudata caudata ju A. e. losea fcíjreibe :

, , ,
caudata

Acrenula caudata
rosea



képzdés, a melyet Stejneger egy Erdélybl

való fürjnél kimutatott, a mi fürjünknél is

gyakrabban fordul-e el.

Hallein, Villa Tännenhof, 1S97 április hóban.
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S t c j n c (\ c r bá elitem fíeíieu6ürgi[i|en ©tücfe nad;=

gcmicíeiio 23art(ulbiiiui nitcfi dei uiiíercn Söaíjtcíii

öftere norfoinmt.

SSttta 2:anneiií;of bei ^aíleíii, im 3lpril 1897.

Francziaország és a madárvonulás.

Herman Otto- tói.

Az ismeretes európai vonulási adatoknak sike-

res földolgozhatásának két nagy akadálya van.

Az els abban áll, hogy még Nyugot-Európában

is vaunak roppant nagy területek, a melyeknek

vonulási viszonyairól közlés nem történt, vagy

egyáltalában adatok ismeretlenek. A második az,

hogy a megfigyelési pontok földirati meghatáro-

zása sokszor igen nagy akadályokba ütközik.

Oly véghetetlenül fontos pontokról, a min
Spanyolország és Portugallia, sorozatos adatok

aligha vannak ; Siciliál)ól, melynek fontosságát

nem lehet eléggé kiemelni, sorozatok nincsenek.

Ezeket sokban felülmúlja Görögország, hol

MoMMSEN Ágost ' Krüpee és Hartlaub doktorok

támogatása mellett és támaszkodva sok becses

forrásra, mint Antinori, Drummond, Finsch,

GoNZENBACH, Striceland, Simpson, Ylan és má-

sokra, részben igen becses adat sorozatokat

adott.

Azokból a levelezésekbl, a melyeket egyfell

Milne-Edwards másfell Emile Oustalet úrral

folytattunk, tudtuk, hogy Francziaországra nézve

roppant nagy anyag van felgyüjtve, st rendezve

is ; de kiadatása egyhamar nem várható. Ez

rendkívüli módon akadályozza a combiuativ el-

járás alkalmazását, mert Francziaország három

tengertl körülvéve igen fontos terület, a mely-

nek vonulási viszonyai sok tekintetben igen

különöseknek vannak föltüntetve.^

Ezért kimondhatatlanul nagy hálával tarto-

zunk intézetünk tiszteleti tagjának és hü barát-

jának, d'Hamonville báró úrnak szíves közben-

' Griecliisclie .Talii'oszeiteu Hft. IIT. 1875 Schleswig.

- Palmen, Zugsti-assen etc. 187(1. pag. Ili).

La France et la migration des Oiseaux.

Par m. 0. Herman.

La rédaction scientifique des diverses obser-

vations faites en Europe sur la migration des

Oiseaux a deux grands obstacles. D'abord il y a

en Europe, même dans l'Ouest de notre conti-

nent, des vastes régions où la migration des

Oiseaux n'était pas encore l'objet des observa-

tions régulières, ou du moins les observations

qu'on y a faites, ne sont pas encore publiées.

En outre la détermination exacte de la posi-

tion géographique des lieux d'observation ren-

contre souvent de très-grandes difficultés.

L'Espagne et le Portugal jouent dans la

migration des Oiseaux un rôle très-important,

mais il paraît que les Oiseaux migi-ateurs n'y

ont pas encore trouvés des observateurs assidus.

La Sicile dont l'imi^ortance est de premier

ordre, est à ce point de vue tout à fait inconnue.

La Grèce en est beaucoup plus avancée grâce à

M. Aug. Moiimsen ^ qui a publié avec le concours

des docteurs Krüper et Hartlaub et avec l'uti-

lisation des travaux de MM. Antinori, Drum-

mond, Finsch, Gonzenbach, Strickland, Simpson,

Vian etc., des précieuses séries d'observation.

À la suite de la correspondance que nous

avons en l'honneur d'entretenir avec MM.
Milne-Edwards et E. Oustalet, nous avons ap-

pris que pour la France on avait réuni déjà

d'immenses matériaux qui sont bien enregistrés

et classés, mais leur publication n'est pas en-

core à prévoir. C'est un grand dommage et une

lacune trop sensible pour la méthode combina-

toire qu'on doit employer dans l'étude de la

migration des Oiseaux. La France entourée de

trois mers est une des plus importantes régions

dont les éléments de migration ont été signalés

jusqu'à présent comme très-curieux.'^

C'est pourquoi nous sommes fort reconnais-

sants à M. le baron d'Hamonville, membre ho-

noraire et ami dévoué de notre Bureau, qui a

' Griecliisclie .Jahreszeiten Hft. III. 187-5 Schleswig.
'"' Palmen, Zugstrassen etc. 1870. pag. 110.


