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Egy érdekes levél a Száva partjáról.

Közli a M. 0. K.

Szikla Gábor tanár, kit az iSlKl-ban Buda-

pesten tartandó jiil:>iláris kiállítás vadászati cso-

port bizottsága küldött ki, hogy a kiállításon

természethiven bemutatandó biológiai madár-

csoportok részére a szükséges madáranj'agot

összegyjtse és príeparálja, e czélból a madarász

körökben már oly régtl fogva híres szlavóniai

mocsarat az u Ohedszlui barrât» kereste fel

Kupinovo község határában.

A mocsár maga Mitrovitz város tulajdona, s

engedélyért e város tanácsához egyrészt, más-

részt pedig — miután a vadászati jogot mind-

eddig az uralkodóház élvezte — a kir. fudvar-

mesteri hivatalhoz kellett fordulnia. Közölni

kellett ezen adatokat azért, hogy a szives olvasó

az , Herman ÜTTÓ-hoz intézett levelének, mely
rendkívül érdekes megfigyelésekrl ad hírt, min-

den részét kellkéi) megérthesse.

Az alábbiakban közöljük levelének a nagy

közönség eltt is érdekkel bíró részeit.

Kupinovo, l894jun. 7.

(iMúlt levelemben már megírtam, hogy meg-

adták az engedél_yt, hogy az Obedszka barrá-

ban gyüjthessek. Hogy végre-valahára megkezd-

hettem munkámat, tisztán, csakis a mítroviczaí

ferdésznek (Babisic Pál vírnak) köszönhetem,

ki a legnagyobb elzékenységgel fogadott, és a

községi vagyon kezelségnél az engedélyt úgy
szólván «kierszakolta»! Saját szakállára sür-

gönyzött Bécsbe stb. ; nélküle vissza kellett volna

utaznom !

Míg Mitroviczon idztem, várva, hogy már
czélomhoz juthassak, egy gyönyör megfigyelést

volt alkalmam végig élvezni. Ott állomásozik

egy huszárfhadnagy, gróf Wurmbrand, szenve-

délyes vadász. Sokat mesélt az ottani vidék

sasairól és keselyirl ; látva, hogy elbeszélé-

seit illetleg egy kissé tamáskodom, proponálta,

hogy tegyünk kísérletet a dögguuyhónál. El-

határoztuk, hogy még egy csendrfhadnagy
kisérete mellett reggel kimegyünk. Egy czigány-

(Pin iittcrrssantcr ürírf aus öcr ^alic-íOmu-nu.

I1íit(ictl)cilt imu i>cv U. 0. 15.

'il>rofeííor ©abriet ©jifla cvljiclt inni tier

©ruppe für liit'torifdie :ò,ai;ib íer in SBubapeft im

Snlu'e 1 sOß ju eröffneiiben ^ÎJÏiffeiiuiuniô^^luêiteUiuig

beit Stuftrag, einige naturgetreue biologiicbe inigel:

Kolonien ^u errid)tcn. Um bao nötbige 'i<ogel:

materiale ,íu fammeln, begab \id) ^^^rof . 'S 5 i f I a nacb

Slaiionienunb befucbte ben imA>otter bev©emeinbe

.Úupininui gelegenen, in ben ornitbologiícfien Streifen

fcbon langft moljlbefannten ©nnipf cDbeböfa

3.^arra »

.

®er Sumpf feibft ift ®igentí;nm ber Îîermogenê:

gemeinbc îlîitroniii. Um ben S^úa\i jn erlangen,

nuifìte man nicí)t nur bei bem ©tabtiimgiftrate bitt=

lid) einfonnneu, fonbern and; bie (S'rlanbnif; beò

Dbcr[;ofmetfteramteê ©r. ÌJìajeftat beê Síöuige er=

langen, ba bac. Ijagbredjt bem allerbödiften êerrfd)er--

baufe uorbebaíten ift.

^iefe eiulcitenben 33enierfnngen nuifiten uoran:

gefd^irft merben, bamit ber l'efev ben an T' 1

1

S;) e r m a n geriditeten JHief beò '^îrof. (''). 2 3 i f 1 a,

meldjer einige feljv intereffante -lìeobadjtungeii eut:

tjält, gef)ijrig uerfteljcn tonne.

Änpinouo, 1 81)4 l^'^nni ben 7.

Spie id) in meinem lel3tenS8riefemitgetl)eilt babe,

murbe mir bie 33eunlligung in ber Dbcbeta:33arra

jn fanuneln ertbeilt.

T^afi id) enblid) an bie 3(rbeit geljen fomite, fami

id) in erfter 9îeil)c bem .sterni Dberförftcr ^s of ef

5öariöic oerbaufeu, ber mid) iiicbt nur mit ber

gröfsten ^iiuortoinmentjeit empfieng, fonbern and)

9UIeê aufbot, baj? bie'ikioifliguug für meine^îerfon

non ©eitc ber ©eineinbe-'-isorftebung ertbeilt luerbe.

(S"r telegrapbirte and) auf eigene ^íauft nad)^iiíien .'c.

Dí)ne fein tî-infd)reiten unb feine lliiterftütuing

roäre id) geäimingen gemefeii uni)errid)teter 'Baáit

Slupinoro 311 nerlaffen unb beim^nfebreii.

'Jiittbreub ber ^f't ils id) in Díitrouib lueilen

mußte, batte id) bie ©eíegení^eit cine iininber:

bare iíeobad)tuug 311 erleben. (Se ftationirte bort

íDberlieutenant ©raf 3lînrmbraub, ein feí)r

fd)neibiger nub tüd)tiger ^ä^ev. (Ît erjäblte mir fo

3)íand)eö non ben 3lblern unb ©eiern biefcr ©egcnb.

Gr mnfîte bemerft baben, bafî id) einiget, feiner Êr=

äiiblnng für etiimo übertrieben b^lto, nnb propo=

uirte mir einen 'inn-fud) bei feiner ^ubertiütte ju

nuternel)meii. 'Ji.Ur entfdjloffen uuq, in ©efellfd^aft
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tói szereztünk egy gebét, meghagyva neki, hogy

a lóval reggeli 'ó órára künn legyen a megjelölt

helyen. Mi is odaérkeztünk. Nekem nem tetszett

a hely, nem képzeltem, hogy oly óvatos állat,

mint a sas, odajöjjön. Egy nagy legel volt az

a Száva partján, tele lovakkal, disznókkal és

marhákkal, melyek alig voltak 50 lépésnyire

tlünk. A gunyhó azonban mesterileg volt ké-

szítve : 2 méter hosszú és szélesség, IV2 méter

mély verem volt a földbe ásva, melyben egészen

fel lehetett állani; felül berözsézve és elföldelve,

a tetejére pedig — mint a környezetén tenyé-

szett — friss bozót halmozva. A bejárat oldalt,

melyen csak hason csúszva lehetett átjutni, s a

dög felé három lrés ásítozott.

A lovat agyonlttük, s a czigáuy értvén mes-

terségéhez, csakhamar lenyúzta. A dög 30 lépés-

nyire volt a leshelytl, azontúl pedig ugyan-

olyan távolságra a földre tettünk egy eleven

uhut, tlünk balra pedig egy kitömött rétisast

(Haliactiís alhidUa. Jj.) állítottunk fel, (egy

olyan példányt, melyet egy lovász legény tömött
;

tehát desperatus alakja volt).

Besiettünk a gunyhóba s nem fojthattam el

magamban egy gúnyos mosolyt !

Alig hogy a cognacos üveg rendre járta, meg-

jelentek a varjak, hogy bosszantsák a szegény

uhut. Sokáig károgtak, végre tisztességes távol-

ban megszállva közeledtek. Sokáig tartott, míg

az els — egy fiatal — rá merészkedett a már

felpufladt dögre. Ez jel volt a többinek; mind

bátorságot kapott, s csak néhányan, melyek már

hallhattak e helyen puskaropogást, károgtak a

távolban. Csakhamar megjelent két lioUó (Cor-

nus corax, L. j is, de nem akartak megszállni
;

egy óra lefolj-ása alatt aztán még 4 egyszerre

jött, s utána még egy. Sok idbe került, míg

végre neki mentek a falatozásnak. Eendkívül

mulatságos volt nézni, mint veszekednek egy-

egy letépett falatért ! Némelyik oly szemtelen

volt, hogy az uhunak farkát tépte, mások meg

a kitett albicillát czibálták. Nyolcz óra tájban

megérkezett egy fekete kdnìja(Milvìts korscJiun,

Qn.), utána a másik s csakhamar négyen kering-

cines ®enbarmerie:DberIieutenaiiteê geitlid) %xüí)e

Die Síöíerjagb ju unternehmen.

Sin SíufiiiiíT luar c\íáá) dereit feinen ßaui 5U

uníerem BnH'rfe íjerjiiöetien unb íjatte bie Oröre er=

()a[ten, uni Drei Uí)r ^rüf; nn Dvt unb ©tette ju

fein, ino and) nur su )dbn Seit eridiiencn waren,

aiufrtdjtig ijefagt, mir gefiel ber gcioüljlte '-^pia^j

ni(i)t, benn iá) fomite nid)t glauben, baf? ein jo i)or=

ficiitiger äiogel, roie ber 3íbler ober fieier, fiel)

i)ier()er degeben mürben, ßs mar eine febr auö^

gebeijuteijutnunbeau ber Saue, noli mit lueibenbem

§8ie^; ^ferbe, ^ornoief) mib Sd)iiHnne lunreii faiiin

50 Sá)ritte entfernt non uns. ;3)ie $ütte mar ganj

fuiiftgered)t angelegt. (ìè mar eine ©riibe uon 5roet

Siieter Sänge unb breite unb 1-5 5Jieter tief ge^

graben, oben juerft mit ©taugen unb 2lefteii, bann

mit Erbe i^ugebedt unb i)ierauf frifd)eô ©eftrüpp

augebäuft. 3iur mit 9Jiübe fouitte man feitiuärto

òm^ eine fleine Ceffnuiig in iia^ funere gelangen.

5)em l'nberpia^e 511 gäbnten brei gut angebrachte

©d)ieBfd)arten.

®as Sß^nb rourbe erfd)ofien uno burd) ben

^igeuner, ber fein ^anbioerf gut oerftanb, mit ®e=

fdjroinbigfeit enlbäutet; eö lag 30 ©cbritte min ber

§ütte. ;3ii berfelben ©ntfernung fc(5ten mir einen

Ul^n, unb linfe von ber ^ütte einen auêgeftopften

©eeabler (Haliœtus albicilla L.) anê. (Gè maréin

beêperatee Gj-emplar anê ben iíünftlerbanben cineá

3ïeitburfd)en Ijerftammenb.)

aSir eilten in bie ^ütte, id) fonntc aber ein

fpöttifdjee Sädjeln nid)t unterbrüden. Äaitm batte

bie 6ognac:55Iafd)e bie 3ïunie geinad)t, erfdjienen

id)on bie Sïral;en, um ben annen Ubu 511 iieden.

Sauge freiften fie mit äiigftlidiem ©eträdije iiinl)er,

biê fie fid) in einiger (Sutfernung feiten unb bann

langfamcn ©c^ritteê immer näljer unb näljer fainen.

®s bauerte lange, biê bie 6ine — ein jungeê

©tüá — fid) auf bas ^íferb fefete. Tkè mar ein

3cid)en für itile, bie mciften faf3teii ßonrage, nur

einige, bie auf biefem '^la^e maljrfdieinlid) fdion

eine arge (írfabning gemad)t bnben, bielten fid)

ferne unb fe(jten Das Carmen lueiter fort, iìalb er=

fd)ienen jroei aîaben, festen fid; aber nid^t, in einer

©tuiibe folgten iljnen noc^ üier, unb fpator nod)

ein ©tüd iiad). Gè bauerte lange, bie fie fid) jum

Jrafee entfdjloffen. Go roar feljr unterljaltlid), roie

fie über ein jebeê l)crabgeriífene ©tüd ftritten.

Ginige marcii fo unuerfdiäiiit, "oa^ fie ben llbu

am ©tofs gerupft Ijaben, -Jliibero aber riffen ben

auêgefetUen ©eeabler ^erum. ©egen adjt Ul;r er=

id)ieii eine ©dimar^meibe iMilvus Korschun, Gm.),

gleid) barauf bie jroeite unb in einer furjen S^ii
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ték körül a prédát. Nem soká tanakodtak , ok is

rászántak. Hanem szegények nem igen falatoz-

battalí, mert a varjak folyton czibálták a farkát

hol az egyiknek, hol a másiknak, s ha egyszer

elzavartak egyet, nehéz volt megint a leszállás,

a fekete népség nem engedte. Kileucz óra tájban

egyszerre fölrel)bent az egész lakomázó társaság

s vagy 15—20 lépésre a dög körül a földre száll-

tak ; csak a kányák keringtek folyton keservesen

siránkozva. «Most valami nagy állat jön ! » jegyzé

meg a fhadnagy, s alig szólalt meg : egy nagy

sötét árnyék csúszott végig a legelön. Tíz perez

tellietett el, miközben a döghöz egy állat sem

mert közeledni, mig egy hatalmas rélitias vagy

00 lépésre a földön guggolva, borzalgatta tollait.

Meg sem mozdult ! Fenn a levegben a másik

sas hugygyogott (klu-klu-klu-klu), azután az is

megszállt, de már közelebb, mint az elbbi. A dö-

gön még mindig nem volt semmi ! Egyszerre

egy nagy suhogás, és a harmadik, utána a ne-

gyedik rétisas jól hallható csapással vágott a

dögre. Már most megmozdult a két els is.

Komikus ugrásokkal közeledtek, és valamennyi

varjú, holló, szarka és kánya mind sietett, hogy

jusson nekik is még valami. így múlt el 11 óra,

miközben igen érdekes jeleneteknek voltunk

tanúi; pl. az egyik rétisas, egy tavalyi fiatal,

folyton a kitömött sassal veszdött: lábával

taszigálta, kitépett belle egy csomó tollat, a

hátára ült, végre még a feje tetejét is ülhelyül

használta fel. Witembkand gróf állítása szerint,

ugyancsak annak a sasnak a feje tetejérl ltt

le az ezredes néhány hét eltt egy másik réti-

sast !

11 (k-a tájl)an új vendég érkezett. Disznó-

röfögéshez hasonló hangok ütötték meg fülein-

ket, s csakhamar három fakó keseluü (Gíjps

fidvus, Gm.) közeledett hatalmas szárnycsapá-

sokkal a döghöz. Minden gond nélkül megtele-

pedtek és falatoztak ! Végre hogy teljes legyen

a társaság: két kutya is megjött. A nagyobbik,

mivel sem tördve, kezdte az egyik czombot

tépni; a másik egy dühös kis rattler-fajta kutya,

folyton ugatta a hatalmas ragadozókat. Az al-

bicillák meg is hátráltak tle, a keselyük azon-

ban derekasan megálltak helyüket, nem féltek

a kutvától.

Ennél gyönyörbb ké])et képzelni nem lobot.

frciftcn íd)oii «icr Stiicf um bic -iVnite, bie ficí) aiid)

iiad) iiieiüi^iíeíiiuu'ti auf bieä3eute íotUcn.55te armeu

íjatten oiel aussiiftefien, fie mürben pou ben £räi)en

nnnnfuiefetU iieiäfti(]t unb an boniStofìiìejnpft, iinb

luurbc bio eiiu' uuwjetriebeu, baucrto oo lange, biö

biefeibe fid) unebcr fe^en fomite, benn baô fdjiüoräe

iïolf TOollte ec nicí)t jnlaffeu. WoiU'ii '» llbr erbab

fid) nuf einnuii bie ganje (iiefeUfd)aft üuui Avafje

unb lief5cn ftd) bann ettua 1.5—20 ©diritte entfernt

üom £uber inieber nieber unb nur bie ©abehueii^en

freiften fd)reienb in ber íuft nmt)er. «'^(%\ foinmt

ein grofîeè 2:^í)ier» benuu'fte ber Dberlieuteuantunb

fauni niad)tc er biefe Senievfiing, glitt fdion ein

bunfiev ©d)atten über bie Siieibe ba bin. iSô uergiu:

gen jeijn Diinuten, ol)nc bafi fid; and) nur eine ber

Kräfien ju näiiern getraut Ijätte; enbltd;— in einer

Entfernung uon 60 ©diritten — feiUe fid) ein

tnd)ttgcr ©eeabler auf bie ©rbe nieber, bie ^yeberu

ftriinbenb. Ci"r vüf)rte fidi iiid)t! §od) in ber Suft

Ijörten luir bie eigentbümlidien ione (flu^flu^fíu:

flu) eineci iioeiten, ber fid) fpdter and) nieberiiefî,

aberfdjoii oiel iiäber, ale fein inirganger. íluf bem

Síafe loar nod) iinnu-r nid)tê! Üluf eínniaí ftiirjte

unter lautem 33raufen ein britter unb cin üierter

Ijerab unb I)ad'ten mit weit ()örbarem ©d)lage auf

baê ÍL'uber. ÍJs^t^t rührten fid) and) bie frü[)er 9C=

fonunenen.Slíit fomifd)en©prüiugen luiberten fie fid),

alle S\rdl)en, "^lahm, (Sifter unb 'Jiieiben eilten

l)erbei, baniit and) ibnen etiuaô bleibe! ©o verging

1 1 Ubr, uuihrenb loeldìer 3>-''t n'i'" Slugenjeugen

febv intereffanter ilJíomente loaren. So j. 33.: ©in

©eeabter, ein oorjäbvigeö jungeö ©tücf, batte humer

etiuaô mit bem auègeftopften 3lb(er j^u fd)affen ; ev

ftiefe il)n mit (füf3en, rifî ibm ganjc 33ufd)en JÇebern

auê, enblicb fe(5te er fid) auf beffen Kopf. Wraf

ii>urmbranb enuätjute, baf; oor einigen ÍBod)en ber

Dberft I)iev uomEopfe beö auègeftopften einen See^

abier fd)ofi.

lim 1 1 Ubr famen neue ©afte. Jíir l)örten

©timnieii, lueUbe beneii ber ©dnoeine febr äönlid)

flangen, g(etd) barauf näberten fid) mit mnd)tigeii

?f(ügelfd)Iägen brei uieifíföpfige Weier (Gyps ful-

vus Gm.) bem 3(afe. Dljue jebe ÜH'forgnif? feljten

fie fid) sum %xa\]t. ©nblid) lun bie ®efeUfd)afl

completi SU mad)en, famen imd) ,iioei ,s>unbe. T'ev

gröfiere fümmerte fid) lueiiig um bie i)lnioefenben

unb begann einen ©cbenfel ju 5erficifci)en ; ber

fleinere, ein jorniger Siattler, aber bellte fort=

n)(it)renb bie mäd)tigen íKaubugel an. Sie ©eier

behielten mutl)ig iljve ^^Uä^e, aber bie ©eeabfcr

sogen ftd) jurücf.

^31ian fann fid) fein fd)önereo íiMlb oorftellen, alo
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Sokért nem adtam volna, ha le tudtam volna

fényképezui.

Dél felé járhatott már az id, de a várva-várt

madár a bnráU.csdijü (Vidi tir moiuichiis, L.)

csak nem akart jelentkezni.

Pedig a sasok és keselyk étvágya már csök-

kent. Mi is elfáradtunk a nézésbe, tehát ki kel-

lett a halálos Ítéletet mondani : egy óriási fakó-

keselyre és Ggy vén, egészen sz, fehérfarkú

alhicillára esett a választás. Nekem fegyverem

nem volt. A számlálásra : egy, kett, három, a

két lövés egyszerre dördült el ! A másik csöveket

nem lehetett használni a lecsapódott füsttl.

A füst szétoszlott, s a két hatalmas állat ott

vergdött a dög mellett. Egy másik kesely is

megsebesült, de azért, nehezen bár, mégis át-

repült a Száván.

A dögön tehát ugyanazon idben volt:

3 kesely,

4 rétisas,

4 barna kánya,

7 holló,

1 szarka,

vagy 40 varjú és

2 kutya.

Ilyen gruppot kellene a kiállításon bemutatni !

Ha bevégeztem a colonia-gyüjtést, miután itt e

vidéken még több a sas, mint Mitroviczon, teszek

itt is próbát s összevárok egy ilyen érdekes

bandát és lefotografirozom ket! Az ilyen

képet felhasználhatnék egy elhullott szarvas

elállításánál. Sasokat és keselyket tudnék itt

lni eleget.

Most már lássuk az Obcdíszl^a bitrra-hnii

coloniát. Ide érkezve, több nehézségbe ütköztem.

Elször is az Obedsziai Burrába,n nem volt

csónak (ott még halászni sem volt eddig szabad).

Akadt egy halász, a ki késznek nyilatkozott

csónakját, míg itt vagyok,— horrendum dictu !
—

napi 2 frt használati díjért kölcsönözni
;
persze

kikergettem !

biefe ©ruppe! ^á) l)ättc um oicd'ö nic[)t i^cgeku,

menu idi cine pf^oiotjvapljitclje 31ufiia£)me ijätte mx-

ueíjineu fbuneu.

Sie Beit roar íd;on flcgeu ïïlîittaç^ Dürciefcíjritten,

aber Sor emiattete isoget, ber £utteiui,eier (Vultur

monachus L.), moilte uid)t erfdiciucn.

'3>er 3ippetit herìlblcr unb Weier nevininbertc fid)

íd)on, aud) roir umreu ber Scene ninbe, co mnfìte

òa^ S^obeeurtíjeií c;\efätlt luerbeu. llnjere 3Lìal)( fiel

auf einen riefigen Picier nub auf einen uralten, gauj

grau geroorbeneu ©eeabier mit fdjneciüeifseui Stofee.

Sei) ijattc fein Oeiueljr mit. ®ê lourbe gestii)!!: eine,

sroct, brci unb beibe Sdinffe fnaííten in bemfetben

3(ugenblicfe! iî'eê grofsen 9iaud)Cö roegen fonntcn

bie sroeiteu l'äufe nidjt benü^t roerben.

^ev i:1faud) flieg empor, jertbeiite fid) unb mir

fairen 5U)ci mäditige 3:ijierc mit bem Xobc ringen.

(Sin jmeiter ©eier rourbe aud) «errounbet, biefcm

geiang eö aber, objmar mübfam, über bic Saue ju

äieljen.

3(uf bem l'ubcr befanbeu fid) ju gieidiei ^cit

folgenbe î;i)icre :

3 ©tücf ©eier

4 « Seeabier

4 « idjroarje 'iDîilane

7 « Külf'rabcn

1 « (Sifter

etlid)c 40 Stürf ilräljcu uub

2 ©tüci »Qunbe.

©ine folcbe ©ruppe folíte num auf ber '}[né=

ftellung jur ©diau bringen! 'ii.ienn id) ba'j 33iaterial

für bie (Sotoiiie gefanunelt t)abc, mcrbe id) bicr and)

einen ìierfud) mad)en unb ba l)ier ntcí)v 9lbler uoi=

Ijanbeu finb ale hi ilìitruui^, l)offe id) eine cbenfo

grofîe unb mannigfaltige ©cfcllfcbaft äufammeu^

anbringen, meld)c id) baiui pbotograpbiren merbe,

um bao 33ilb bei ber Tarftcllung eiiico erlegten

.s)irfdjen naturgetreu ucnocnben ju tonnen. 3lblcr

uub®eierfbnule id) Ijicrorto in geuügenber i'lnjaljl

erlege)!.

3lber je^t fe^en unr nacb ber Obebejf a tìarru:

(S û I It i e. .'òier a)u_\clangt, ninfUe id) mit ))uuu'l)cn

Sdjiuicrigfeitoi fämpfoi. (Srftoio unir in ber

Cbebejfa^Siarra fein .Sïal)!i uorrátljig ^bafelbft ift

fogar bíe ívifd)erci uerboteu). (Só ))ielbete fid) ,^mar

ein (Vifd)er, ber fid) geneigt erflart Ijutte, fciuen

£al)ii für bie ^eit meines ^icriueilena per Xao, um

ben ^reiê non 2 fi. ju überlaffeii, ben l)atte id) für

fciìie uiiucrfcbämte^orberung natürttd) ganj eiitfad)

bauongcjagt.
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Elmeutt'in a Szávára, s ott találtam egy olyan

csónakot, a mely egy törzsbl van kifaragva s

még elég jó karban van. Szóba ereszkedtem

gazdájával (szerencse, hogy némileg tudok szer-

bül) s miután jól leszóltam szerszámát, kínáltam

érte 5 frtot, a mit végre 8 frtért el is adott. Még
az nap átvitettem kocsin az Ohcdszka Barráha,

mely innét a falutól kocsin circa V4 órányira

fekszik, gyalog tehát nem lehetne az utat meg-

tenni.

A fészek-telep meglej^o, s oly kiterjedt, hogy

az embert bámulatba ejti. A mocsárban most

nem sok a víz, s ép ez neheziti meg a behatolást ;

jobban mondva az egész úszó szigetekbl áll,

melyek azonban az embert nem bírják meg.

Sok helyen víz nem látszik, az egészet rothadt

sás, nád borítja s ilyen helyen kell keserves ve-

ríték mellett a csónakot áteröszakolni velem

együtt még két embernek. Mieltt a coloniához

érünk, van egy 50— (»0 lépésnyi tóterülct, me-

lyen a viz fenekét a tolófával nem lehet elérni,

felszíne azonban tele van nve az egymásba ka-

paszkodó uszónövényzettel, annyira, hogy a víz

tüköré sehol sem látszik, ezen átjönni igazán

keserves.

Míg ezen keresztül jutunk, sokszor el kell

venni a «pálinkás üveget»!

Most jön a nád, ekkor a csónakból ki kell

szállni s gyalog menni. Egy kis félrelépés, vagy

rothadt nádtorzs, s az ember hónaljig van sár-

ban és vízben! Végre elérjük a rekettyést. Olyan

hely ez, úgy össze-vissza van nve bozóttal,

hogy azt hinnk a macska sem tud áthatolni

rajta; és ha az ember akarja, még is megy!

Félrelépni nem szabad, mindig cserjétl cserjéig

kell haladni: ágról-ágra mászva. A fáradtság

még megjárja, hanem a hség, az elviselhetetlen-

nek látszik. Sokszor kerülgeti az embert az áju-

lás, melynek csak egy orvossága van : a pálinka.

Legelsnek a Kaiialaa gémck (Plalalca leuco-

rodia, L.) telepéhez jövünk. Ez igen érdekes.

Itt a kanalasok magasan, a bokrok tetejére épí-

tik fészkeiket, a mit még nem hallottam. Egy

csomóban költ ott körülbelül 500 pár. Mondják

:3cf) [Kç\ab mid) jur ©auc, luo id) ciiu-ii imd) iii

äicmlid; flutcin Bufínnbe befinblid)oii Ealju — aus

cinem ©tniniiic aiiêgcl)nueii — fauìi.^d) begann baô

.^anbeín mit bem Gigcntiiumer. ((Sin ©Hid, bafî id)

etiinis ííinnfd) uer)ìel)c unb fpredic!) -»íiutbem id)

bttô 3C119 i"cá)t í;erabiU'iol;t íjabe, crfldrte id) mid)

bereit bnfüv 5 fi. ,311 geben, ìind) nielein hieben

einigten mir uno, unb id) fanfte ben Slaljn nm 8 fi.

Tiod) benfelben ííig lief; id) bnè ^euQ per 2iSageu

nad) Cbebô,ifa;33nvra überfübren. T'ie Dbebô5fa=

ìiarra ifi uom 5)orfe co. 'V-i Stuiibe — gefobven —
entfernt.

Í3)ie ÍBrut=(ío[onie ift liberraícbcnb u)ib fo ano;

gcbelmt, baf; ce ben 5Jienid)en in tS'rftannen felit.

:3n bem Siunpfc ift bevjeit feijr loenig 'íiídífer,

nH'ld)er llniftiinb bao (einbringen imd) nu1jv er;

íd)niert. 33eifer gefagt, befteíjt baô ©an.ìe nuê

fdjnnnnnenben !3"íelii, bie aber \)c\\ ílíe)iíd)en niá)t

ertragen. 3hif üielen -^íídüen fiebt man gar fein

ÎBaffcr, bie ganje %íaá}e ift non fanlenbcm (òka^e

nnb 9ïoljr bebecft; nnf földien '|Udüen faim id) ben

Sìaljn nur mit barter Üiübe nnb 'ix'ibilfe juHuer

2)iänner burdijioiingen. "i^mor man ^ur )&viú-

Goíoinc gelangt, iiinf; man eiiuMi ííeid), melcbcr

circa (iO Schritte breit ift, paffiren. Tic Tiefe bea

S'eidieô îd)eint fo grofs ^n fein, bafî loír bcffen

Sìoben mit ben langen ©taugen nid)t evrcicljen

föiuu'ii : beficu Cberfiäcbe ift aber burd)gebenbô

mit incinanber Dcrflocbtcnem ('>)eiuäd)'j bcrart bc:

bedt nnb gcne(3t, baf; nmn bao äi'affer nidjt

febeu fann. ^Tiefe Stelle ju paffiren, ift luirFlicb

eine fcljuierc 3irbeit, oft nuifî nuui bie ^nfli'djt jn

òm ©cijnapêflafdHMi nel)men! ;,^sc^t fonunt i)aii

^)iol)r, man mnf? ben Sia\}n uerlaffen nnb jn Anfie

meitcrgeljen. (Sin À'i-'lj'tritt ober ein gefauiterSiobr;

ftamm, unb man beftnbet fid) bi'j an bie ílcbfdn im

ivotbeunb ÄLHiffer! (Snblid) crreicbon mir baê <Baí)l-

mcibengeftrüppe, eiiu' fobbe Stelle, meldic berart

burd) nnb bnrd) mit C^ieftriipp beu)ad)fen ift, bafj

man cö für nnmöglid) bält, baf; and) mir cincStatje

bnrdjbringcn föniu^: nnb bennocb, menu bcrDíenfcb

eô mill, gebt nnb gelingt and) bieo! ^JJian barf

feinen Àcbltritt macben, man nuifî inniu'r non einem

Öefträudjc gum anbern oorbringen, oon einem i'lfte

snm anbern friecbcnb. Cft ift man ber î!?bnnuid)t

nalje, benn bie.vtitie ift faft unertröglicb unb ba Ijilft

nid)tc', nur ber iU'aiuitnunn!

ßncrft fommen mir ^nr (Kolonie berSffcbSíeiber

(Platalea leucorodia Ij.). Tiefe (Solonie ift febr

intereffnnt. Tic !ì^bgel erbauen iljrc "Jïefter auf ben

©ipfeln ber (5)cftrand)e, mas ici) nod; nicbt gebort

íjobe. ßo brüten bort circa 5l)0 '•^iaare. ^Vian fagt
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ugyan, hogy a nádon belül is van telep, de én

odáig nem jutottam; talán majd holnap! Egé-

szen elfeledtem még említeni, hogy igen kelle-

metlenek a behatolásnál ezek az úszó szigetek,

mert alatta a víz if/cii hideçj s az átszakadások-

nál az ember a tikkasztó hség által kihevült

testtel minduntalan jéghideg fürdt kénytelen

venni, de azért azt hiszem nem árt, mert folyton

mozog az ember !

A kanalas kolónián túl vannak a többiek

össze-vissza keverve. Vannak bokrok, hogy már

alig lenne hely egy fészeknek rajta. Egymás

mellett áll az Ardsa garzella, L., a kormo-

rán (Graculus carbo, L./, az Ardea cornala,

Pall., és ibisz (Ihis falcinellus, L.) stb. fészke.

Lakóik békességben élnek, legfeljebb a vakvarjú

(Nycliardea nyclicorax, L.) fiak csenik el az

élelmet szomszédaiktól.

Az itteni erdész (Havlicek József úr) az ezen

mocsárban költ madarakat íiO.OOO párra be-

csüli. Ezt a számot én túlzottnak tartom, de

nem lehetetlen, hogy igaz, mert most a mada-

raknak legalább fele eledel után lát, s nincs

otthon. Annyi azonljan l)iz()nyos, hogy még

ennyi madarat együtt nem láttam !

A mi gyjtésemet illeti, nem akarom részle-

tezni Csak annyit említek meg, hogy már igen

szép dolgaink vannak, hiszem, hogy a publiku-

mot meg fogja lepni.

Sokat tudnék még elmondani, de már éjfél

után 1 óra elmúlt (máskor nincs idm írni!)

holnap pedig már 4 órakor költenek. Tehát be-

fejezem Írásomat.

Mély tisztelettel vagyok

Szikla Gábor.

äiuar, ba§ aiicí) inciter t)iueiii ju, l;iiiter bemJioíjre,

cbciifnffâ cine (Soíoiiie fid) befinbet, (leiite foimte id}

nlier In bníjiu uidjt aeíaiu]eii — uiöíjlidi inetteidjt

iiiorcjeii! ^d) fjatte gauj uergcffeii ju enualjiicn, une

uiiaiigcncliiu beim (Sinbrincieii bieje íd)unininciiCieu

lynfcln fínb, beim bas aiíafjer ift unter bciifelben

ciêfalt, rocnn innn baíjcr mit bem uom Sd^roeijsc

burdigebruutícnen Ei3rpcr tjineinfaílt, ift boö fatte

Sab fcljr unaniicnc[)m, abet id) gíaube nid)t, baf; eê

ijcfäljrlidjc 'goißcn ucruriadjcn tijnnte, ba man fid)

fortiuaí;renb bement.

.suinter ber (îolonie ber Platalea befinben fid) bie

übrigen (ìolonien unter einanber gemifdjt. 3Mn
ftei)t @efträud)e, auf bcnen fauni mei)r cin ^(a^ für

ein 9icft benfbarroäre. (Sôfteijen neben einanber bie

9îefter ber Ardea garzetta L., ber S^ormoranfdìarbe

(Graculus carbo), tier ©d}opf:3ìcii)er (Ardea com-

mata Fall.), ber l^t'i^ (Ihis falcinellus L.) u. f. lu.

Stile biefe !ynuiol)ner tebeu frieblid) beifammen,

t)od)ftenè fdjnappen bie jungen 3iadjt="Jîeit_)er bas

gutter i^rer 9iaá)baren roeg.

S}er tjiefige görfter (^err Sofef ôauticef) fdjdl^t

bie 3«f)t ber in biefem Sumpfe brütenben îîoget

auf 30,000 ^^íaare. ^^d) íjalte jiuar biefe ßatj! für

etiuaô groü, aber es ift niögtid), ba§ biefetbe rid)tig

ift, beun jelit ift menigftenô bie .S^ütfte ber 'í.sbget

auf ber Sudjc nad) 'Jiatirnngômitteln fern non bier.

aBaê meine Sonuntung betrifft, toití id) felbe je^t

nid)t betaitlircii unb luitt nur fo oiet bemerfeu, bafî

id) bereite fd)i.ine ©ad)eu beifammen í)abe, metdje

baè ^publicum in Staunen fetjen inerben.

3d) fönnte imd) fo Diandjeô ci-jablen, aber eo ift

fd)ûn 1 Ubr nad) ÍJiitternacbt (fonft babe idi feine

3eit äuni fd)reiben) unì» morgen loerOe id) fd)on um

4 Ul)r geiuedt. '^d) fd)liefìe bai)er meinen 'ërief.

ÏÏÎit befonberer êoi$ad)tnng

©abriet Sfitta.

Aciuüa. IV.
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