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Madár és hullám, A természet barátja, a ki

nem saját tapasztalataiból ismeri a tengert, azt

gondolhatná, hogy szemével az egészen világos

szín, vagy épen tiszta fehér madárfajokat, mint

a sirályokat, pl. a hósirályt, továbbá a tarkákat,

igya csiganyitogatót, a dunna-lud hímjét, amint

a tenger felett vonulnak vagy tova sietnek, ügy-

szólván a szemhatár széléig követheti ; annyival

is inkább, minthogy a tenger színe egészben

véve sötétebb, tehát a világosabb színektl többé-

kevésbé élesen elüt.

Sokan hiszik azt is, hogy a madarak tenger

felett a magasan röpülnek tova, s már csak

ezért is könnyen és messzire láthatók. Midn
1888-ban a norvég tengerpartokon a sarkkör és

a Jegestenger vidékein, fleg Troms, Hammer-

fcst, Svaerholt és Vardö vonalán ornitologiai

tanulmányokkal foglalkoztam, igen gyakran

feltnt az, hogy nemcsak egyes madarak,

hanem egész csapatok is, így bizonyos sirály-

fajok, a tenger felett vonulva vagy kerengve,

csodálatosan rövid id alatt nyomtalanul tn-

tek el. A Tromstl Riso szigetéig, tebát a 70°

(llcbcv ùcn iHiiníluiíiima.

5>on Dito .s'icniian.

^ojjcl «nù ttSlcllc. So inniui)cr ííaturfrcinií', iicr

bas Seben bee SOieereê nid)t auöeii^cnerlHiiidjauiiiui

femit, i]laubt, man inii)íe bie (\a\\-, Ijelleii ober jvu'

rein meijjen líoijeinvten, luie ílíöuen, barnntev bie

(Slfenbein^'JJÏinie ; bann bie bnnten, iute3Uiftcnifiíd)er,

bas 0" bea (Siberoogeiô nub be}!., über bem '^Jìecre

fctjiuebenb ober baljineifenb, jojniaç^en bio an

ben nnfjerften ."òori.Hmt mit bem yinçu' nerfoliu'u

fönneii; nmíomebr, nlö ja bie j^irbe beê ÍOÍeeve im

©anjen eine Dnnfíe ift, bie Ijellen ^yarben baljer meljr

ober meniçier fdjarf abfted)cn müfíen.

ÎBiele glauben ferner, bafi bie isößel, über ÍJÍeer

äiefjenb^bie^öije i)a[ten,unb anà) ano biefem^rnnbc

[eid)t nnb meitljin ficbtbar finb. 9(is id; aber im 3aí)ve

188S an yiormeiieno .tíüfteu, im '^.Hilarfreife nnb im

Eismeere, ii. 3111. befonbero anf ber Sinie Xromfö,

.^ammerfeft, ©i)ärl)olt nnb 'iiarbö, ornitboiocìifdìen

Stnbien oblaij, fiei eô nur feljr baio anf, bafi nid;t

nnr einjeine SBögel, fonbern felbft a,anie ©djioärme,

3. 'Ai jener çi,eiuiffev Siönen, über bem ÍJíeere ba(;in=

äiei)enb ober freifenb, in merfmürbig furjer ßcit

fpnrioê uerfdjuianben. 9ínf beríConr, u)eld)e id) non

3:romíb ano anf bie ^nfeí )'){\\'ó — alfo über 70'
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é. sz.en felül terjed úton, melyre 1888.

július 1-én indultam el, már sirályesapatokat is

láttam, melyek, mint a forgószéltl felkapott

papírdarabok emelkedtek fel a tenger gyengén

mozgó felületérl s messzirl kúp alakjában

tntek föl, azonban a víztükörre ereszkedve,

mintegy elfújva, vesztek el ismét.

Kisebb kirándulásokon Grind szigetére, de

más alkalommal is az Uria szárnyaló csapatai

minduntalan megleptek : mintegy varázsütésre

bukkantak fel a csónak közelében, hogy a leg-

rövidebb id alatt ismét eltnjenek. Pedig' itt

nem a «hullámzó tenger» játszott közre, mely-

nek hegye -völgye elnyel és eltakar, legtöbbször

csak épen hogy fodrozott volt a vízfelület. A na

gyobb távolságokból sikerült lövések után, fe-

lettébb uehéz volt megtalálni a madárzsák-

mányt.

Mindez arra birt, hogy a dolognak lehetleg

pontosan a végére járjak.

A megfejtés a szín, a mozgás és tükrözdés

mimikrizmusának bizonyult. A madarak ugyanis

uem emelkednek magasan a víz tükre fölé, st

ahhoz lehetleg közel — egy vagy két méter-

nyire — röpülnek az uralkodó hullám tarajok

felett. Egy adott pontról tekintve a tenger szem-

határa felé, e hullámok a távolsággal arányosan

kisebbednek. Ugyanez áll a távolodó madár-

alakra nézve is, melynek méretei szinte össze-

zsugorodnak a messzeségben. Mármost abban a

pillanatban, a midn egy bizonyos ponton a

madár nagysága és röpülmozgása a hullám-

nagysága és mozgása összevág, hozzá a hullá-

mok tükrözése és árnyalata a madár színezetével

egyezk, ez utóbbi abban a pillanatban el tnt

a néz szeme ell.

Ez az eltnés legtöbbször igen rövid id alatt

megy végbe.

A Tromsdalpatak torkolatánál, a tromsi szo-

rost röplve-keresztez hét tarka cHiganyilogatól

figyeltem meg pontosan, tiszta idben, egészben

körlbell egy méter magasságban szárnyalt a

II. 33. — am i. :^suli isss uutt'nia()ii!, fioíen mir

fdjoii 2d;oûren non ^Wìi)i)eu auf, iutid)c jintroeii'e,

mie uoin 3Bivbe(minöe flojaijte •^^apieri'djuiticL ber

tcidjt bemeijteu %[<xá)t bea ^JJíeereö eiitftieöen, in

©eftaít enicö (Soiiuè uon aBeitem ndjtbar imirben;

fobalb fie fid) aber auf bie Jßafferflädje beê ^oíar=

meereo iiieberlieüeti, mie met^geOfafen üerfá)manbeii.

2íuf fteiiiereii Soureii, ju ben '^w\d\x ©rinbb k.,

fiel eô mir auf, bafîunêbiefiieijenben ©efeíífdjaften

con Urta ftetê überrafd)ten : fie erfdjienen in ber

9201)6 beê Ëaijneê mie (jergejaubert iinb marén in

fürjefter 3eit fpurioe i)ertd)munben. ®â Ijanbeíte fid;

[)iebei nid)t um bte omogenbeSec», béren aßafferbercje

unb :2:'íjafer uerfdjíingenb mtrten, fonbern äumeift

nm eine ícid)t gefräufelte SJÎeereôfiadje. 33ei ge^

ínngenen 3d)üffen auf mettere Entfernung, mar ce

ungemein fermer bie im Jeuer geftürt^te îiogei=

beute auf.^ufinben.

âllleô bie§ üeraniafde und) baju, biefer Q(\á)t

genauer nadi^ngetjen.

3)aê Jiefuítat ift, ha.^ eê fid) íjier um einen 33e=

roegungêv (Vníbeu; unb ©piegetungê:'i)ïim.ifri<juui§

í)anbelt. 2)ie SSiJgeí Rieben über ©ee nid)t in ber .í»ü[)e,

fonbern mög[iá)ft nal)e, alfo ein bio jmei 'JJÎeter

über ben jemeiligen âBetienfammen. 33eim 3luêbliif

uou einem firen fünfte gegen bie ^orijouttinie bea

9)îeereê, uertleinern fid) bie ÎBeHen im 3>er[)ältniffe

jur ©ntferunng. Saêfelbe gefdjieljt mit bcm bal)in=

äiet)enben ipogei, beffen îîimenfionen fid) ebenfatlè

nut ber (Entfernung uertteineru. ^n bem íJíomente

nun, in meldiem in einer gegebenen (Sntfernung bie

©röfee unb ghigbemeguiug beâ äiogebj mit ber

ÎBelIenbemegnng unb äBellengröBe jufanunenfällt

unb au^erbem bie©piegeiung unb ber ©tfiatten ber

SBetlen mit ben färben beê 'Pogelê jufaminentrifft,

ift ber iUigel für baö l'lnge beò ©d)auenben üer=

fd)munben.

3)aê iu'rfdjroinben erfolgt ineift in febr furger

Seit.

So babe id) an ber Hiünbung beo iromôbal=

maffere in baô 9Jíeer eine @efel[íd)aft non fieben

bunten 3íufteriififd)ern, meld)e itjre ílíid)tung guer

über ben Xromföfnnb nat)m, bei flarem ÎBetter

unb gan,^ ieid)t get'räufeiter ©ee genau beobad)tet ;

fie uerfd)manb für mein Sluge in ber nennten

19*
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viz felett, és a kilenczedik másodperczben ve-

szett el gyenge vízfodrozat idején.

A Hammerfesttöl a Svaerholtklubben madár-

hegyéig tartó úton, egy nagy jeges sirdin —
Larus glancus — keresztezte Axel Juell kapi-

tány hajójának a « Sirius »-nak irányát. A hajó,

melynek fedélzetén állottam, nyugatról keletre

haladt, a madár pedig dél-északnak vonult s

midn a hajókormány irányvonalába ért, az

idt számolni kezdtem : a csak könnyedén mozgó

vizén, mely fölött a madár mintegy 3 m. magas-

ságban igyekezett tova, a tizenegyedik másod-

perczben már nyomtalanul elveszett. Itt azon-

ban nem szabad a következkrl megfeledkezni :

a megfigyelés alkalmával, s madár, melynek át-

lója 1 70 cm, nem merleges irányban távozott

a szemlél álláspontját véve, mint távoztak

volt a tromsi cslganjiitogalók, hanem azért,

mert a hajó és madár pályája meglehet-

sen derék szögben keresztezdtek, a kettnek

haladása megfelelt két folyton hosszabbodó

kathetusnak, a melynek folyton hosszabbodó

hypotenusa-ján végig szegezdött a madárra a

megfigyel szeme.

Képünk, mel_y Háky Gyula mesteri kezétl

ered, ezt az elrehaladást és eltnést igyekszik

magyarázni.

A mi a sirálycsapatokat s a tzben elesett

madarakat illeti, úgy ezek a hullámtarajokkal

és a tükrözéssel állanak mimikri viszonyban.

Ajégmadár mimikrizmusa. Félszázadra vissza-

nyúló feljegyzéseim egyikét adom itt röviden;

lehet ezt vadásztörténetnek is nevezni.

18.j1. szén madárpuskával kezemben jártara

a gyönyör alsó-hámori hegyi tó partját, hogy

atyámnak, kit akkor a csúz bántott, madarakai

lüjjek.

A tó igen mély, két kristálytiszta patak, a

Szinva saGaradnatáplálja; vízének színe pom-

pásan zöld. A bükkös (erd) egészen a tó jiart-

jáig terjeszkedik, sok ágát messze nyújtja a víz

fölé; az ágak száraza a jégmadár legkedve-

Sccuubc, u. },w. lu'i einer (VÎiU^tiofn' inni beiíciufii]

einem ^flíeter über bem íiHiífcripieiiel.

3hif ber îoiir inni .^íammerfeit ,ìiim ÍBogelbcrge

Süärljolttiubben, trennte eine grofse iSièminie •

—

Larus glaucus— ben tSourô bee 3d)iffeé « Sirius»—
(ìapt. 3Í4;e I $5 u e ( I — anf beffen tíerberf idi mid)

befanb. 5)aê Sdjiff ftenerte non io. nad) D., ber

ÜHicjel non ©. nad) t)ì. niib alo er ç),enan in ber

Jiidltnngbes ©tenero unir, [unjnnii id) bie ©ecimben

abjnlefen : in ber eilften ©ccnnbe ronr ber -isogel

bei leidjt bcioegti'r ©ee iinb in ber êijl)e non bei;

Iniìfiii jmei Ìlieter ,^ie[)enb fpnrloé nerjdjinnnben.

ipiebei barf ober fohu'ubee nid)t anfeer 2ld)t geíafíen

.tuerben : bei biefer Seobaditunç^ entfernte fid) ber

'íoijel, beffen ©pannmeite 170 cm beträtet, nomSe^

fd)nner nid)t im ©tid)e, mie bie 3(nfternfifd)er non

S^romfö, fonbern, ba fid) isoç^el unb ©d)iff fo ^ieni;

liei) in red)tem äBinfel trennten, fo entfprad) bie

SBemegnng li^eiber ,imeieii fid) fortunibrenb nerläii:

i^ernben Sîatbeten, (äniici oeren fid) fortuuibreno

ncriringernber öppotenufe ber iìlid beo ikíd)anero

i>m iuiinel feftbielt.

ííMefcii Ivorgaïuj miU nnfer fleineo ììilod)eii

ncrnnfd)nu[id)en, mcídieö ber íj;eifterl)nnb ^"''"^

non .s>ári)"o entftonniit.

ibiaè bie 3)íboeiifd)areii unb bie im ài'h^'v !K=

ftürjten SBögeí anbelangt, fo ftel)en biefelben mit

ben ÍBelIenfömmen nnb ber ©piegelung im Díi

niitri:?lH'rl)ältnif5e.

^críHnniluiannieí brs (Pisboncls. Simit'iiienSUif;

äcid)nnngen, meld)e über ein l)aUH'ô ;3al)rl)unbert

5urüd'reid)en, finbe id) eine 3iíöti9efd)icí)te, am bent

^al)re 1S51, luclcbe id) in getürmter Jvorm inieber;

gebe. .^m .s^erbfle beò angegebenen ;"saí)reö índ)te id),

mit ber inigelfiinte beiuaffnet, bao Ufer beò ^erv=

Iid)en Webirgefeeö in állfó^i^ómor ab, um für

meinen non ber Wid)t gephigten 'iHiter "inigel ,ìu

erlegen.

îDer ©ee ift febr tief nnb loirb burd) jinei noli

fommen flare (i3ebirgöbad)e , bie ©jinna uno

(*3arabna, gefpeift ; bie %aúe bea Sliafferâ ift l)errlid)

grün. ®ie 33nd)en mareii biê nal)e an ben 3fanb

norgebrnngen niib niefe tiefte ragten meit über î<ai'
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sebb leshelj'c, innen vigyázza a fürge cselle-

halat meg a fia-pisztrángot.

Azon az ágon, a melyrl már nem egy jég-

madarat lttem le, most is ott ült egy. Belop-

tam a madarat, czéloztam, lttem s mivel a

lövés pillanatában nem szoktam a szememet

belmnyni, meg a szél is félre vágta a lövés

füstjét, jól láttam, hogy a jégmadár élettelenül

hullott a vízbe. Leereszkedtem hát a meredek

parton s mivel a száraz ág pontosan megmu-

tatta, hol keressem a madarat, biztosra vettem,

hogy azt mégis találom. Csodálatosképeu azon-

ban sehogy sem tudtam ráakadni a madárra.

Kerestem negyedóráig, majd félóráig, hiába.

Kedvetlenül kapaszkodtam föl a parton s haza-

felé indultam.

Közbe egy ersebb szélroham söpört végig a

bükkösön s a száraz leveleket a tóba sodorta
;

rögtön megértettem mindent. A száraz bükkfa-

levél alakra és színre nézve egészen olyan, mint

a jégmadár testealja, ha tehát a leltt jéf(/mflrf«r

hassal fölfelé fekszik s száraz bükkfalevelek kö-

zött úszik, ez alakbeli és színbeli mimikrismust

jelent. Visszafordultam hát s pár perez múlva

kezemben volt a madár.

Az esetnek ez még csak az els fele.

A másik fele a jégmadár kék-zöld hátfelének

mimikrismusa. Felülrl nézve csaknem teljesen

elvész a jégmadár a víz zöld színében és csillo-

gásában. Mikor a vízrehajló ágon ül, a hal

szemében alulról száraz levélként tnik fel, a mit

az ág száraz volta meg is okol ; ugyanekkor hátá-

nak zöld színével a karvalyt csalja meg, a melyre

a jégmadár úgy sem ügyelhetne, hiszen egész

figyelmét zsákmányára, az apró halra kell for-

dítania. És itt még el is tekintek attól, hogy felül-

rl némileg zöld levélhez is hasonlít.

©ciuäffcr Ijinaiiô; öio öürreu baniutor imiron bie

StebUngaíaucrpíalje für ben Gieiiogeí, metcíjer ben

©l[ri|eii iinb fíeineu goreílen nací)ftellte. 33ei

meiner ©treifimoi umv ridjtig iincbcr cin (Sieuogeí

auf einem bürren Sífte, non toeídjem iá) fá^on fo

mand)en [)eruníeríjoíte. ^sd) íd)íid) mid) auf Sd)iifî=

meite an, nüí)m ben iíoct aufs Síovn, bvüd'te loô

nnb ba id) niá)t feucrfdjen roar, ber íeid;te aSiub

ben ^nlucrraud) feitroärtö trieb, \aí) iá) ganj genau,

baft ber Êiêuogel niauêtobt ins äßaffer fiel, ^d)

fíetterte nun haè fteiie Ufer 6is an ben 9îanb bea

Sees í)ina(i unb ba mir ber bürre 3íft ben f-imh,

roo ber tobte Üiogeí fein mu^te, mit »oller ©idjeríjeit

anseigte, roar id) meiner Seute uoDlfommen geroifî.

aJierfroürbigerioeife fomite id) ben 'líogcl auf bem

SBaffer burd)anö nid)t entbeden.

3d) ipä[)te eine l'icrtel, tmlb dwc ftaide Stunbe,

oergebenè !

9Jhf;mnti)ig erflettcrte id) bao Ufer nnb begab

mid) auf ben §eimroeg.

,3ufäIIig tarn cin ftärferer äBinbftof; unb fegte bie

bürren Siätter üon ben5önd)cu über benäBegin ben

©ce; id) roar fofort i)n ilïeincn. 'Die ^arbc unb ber

©d)nitt ber bürren i^nd)cidi[ätterfinb genau jene ber

Unterfeite beê ßieüogele unb, roenn ber tobte ®iê=

imgel mit bem Saudje nad) oben liegt nnb fd)roimmt

unb benfeUien ine SBaffer gefallene, bürre 33ud)en=

blatter umgeben, bebeutet bieè täufc^enben (^orm=

nnb ^arben^ïlîimicrièmuê. ^d) fei)rte jurüd nnb in

roenigen SJÎiiuiten wax ber 3?oge[ in meiner ßanb.

S)ieê ift aber erft ber erfte %í)úl ber @efd)id)te. Ser

ätoeite Xí)áí ift beraiiimifriêmuâ beê Snaoogelö non

ber Siüdenfeite ^er. ílson oben betvad)tet, iierfd)roin:

bet ber ßiaüogel beinal)e oofonnnen im ©rün beê

©eroäffcrS nnb inberSpicgehing beafelben. 9tuf ber

©pi^e eineê lueit I)eruorftei)enben, bürren 3lfteö lan:

ernb, erfd)eint er von unten bem5Çifd)e inform unb

garbe ale bnrreê iìlatt, loaô bnrd) ben bürren 3(ft

begrüubet ift; uon oben tänfdjt feine grüne ^arbe

ben ©perber, auf ben er ja nid)t ad)ten fann, roeit

feine ganjc i'tnfinerffainfeit auf feine 58ente, bie

fieinen %\id)c concentrivi fein muji. Unb bier fel)e

id) nod) baoon ab, ba^ ber 33oge[ oon oben and)

einem grünen 33iatt äl)nelt.
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szintén megvallom, hogy e két apróságban

bizonyos czélzatosság rejlik.

A mi kedves madarászatunk ujabb idben

mintha valami tudományos mázolatu «jurnaliz-

mnsra» bajlanék. Tömegesen ismétlödnek azok a

«megfigyelések ».amelyekben semmi a lényeges; s

ha a mi bogarász barátaink egyszer belefognának,

hogy p. o. minden bogárka fiitkosását-röpkédést

úgy számon tartanák és hírül adnák, a mint ez

a madarászoknál dívik : akkor ez hova vezetne ?

A ki ornitologiai adatok rendezésével, rostálá-

sával és komoly földolgozásával foglalkozik, az

megérzi az életidnek valóságos jjazarlását, a

midn azt az oruito-zsnrnalisztikai «adatpolyvátn

kénytelen végig túrni, a nélkül, hogy csak egy

szemet is találna.

Hiszen az apróságokat is érvényesíteni kell ;

de legyen valami mag is bennök.

És végre is, egész sorai vannak az életnyil-

vánulásoknak, a melyeket még senkisem tárgyalt

és a melyek épen azért fontosak, a legtömörebb

formában adhatók, tartalmas voltuknál fogva

feldolgozásra is alkalmasok.

Az természetes, hogy ez a kis maró függe-

lék csak pro domo van írva és mondva, ennél-

fogva Szent István birodalmának határait tisz-

teletben tartani szoros kötelessége.

25cí) gefti'fie, bafí bieíen (u'ibeii .sKeiiiíiifVitcii cino

flcuiifíe aciiöciiä iimeiimhut.

liniere geliebte C'niitl)oIo;^e iiicliuivt, mie iiiiv

ícheiiit in neiieftev ^út uielfnd) auf eine ílvt tuni

nníl'eiifchaftlicl) aiigeftvidieiieiu ívsi-Hiriialiomuo».

©è iinebevtjolen fid) niaffenfiaft «iu'obadjtiiiiiU'ii»,

morin abfodit nid)tô "ffiefeiitlidjeê entíjtttten ift, inib

mollten unfere Aveunbe non ber lÍMitoinoíocUe 3. S.

cbenfo genau nnb fofort 33erid)t erftattcn über baê

•Éliti: unb .^erlanfen nnb j'yiiegen eineö jeben .släfer^

(eine, mie es im i){eid)c ber Crnitbologie gobvänd):

lidj: mo foflte bao öinfiibren ? 'Jih'v fid) mit bem

@id)tcn nnb ernften55earbeiten non ornitt)oIogifd)cn

®aten befafst, ber füljlt ce, wie mnnd)e.ïcbenèftnnbe

er üergcnben mufj, um fid) bnrd) bic ornitfio^ionr:

naliftifd)e «T^atenfpren» burdjjnarbeiten nnb am

(Snbe nid)tê 2Beientlid)cô jn finben.

<i3)nten» unb «'iiotlu'n» finb ja and) am '^4a^e,

fiefollten aber bod) and) einen Rm\ ijaben.

Unb bann gibt eè eine ganje 9ieiljc non ebeiijo

intereffanten a(s miditigen Vebenôerfdieinuugen,

meldie nodi gar nicht berührt mürben, fdion beô=

megcn roicbtig finb unì) iodi aiut bie gebrängtefte

Jormjutaffen; TOeld)c jum ^Bearbeiten geeignet, meil

lüirflid) gebaltuoU finb.

Sicfe fleineiMffigfeit ift natüvlid) naiv pro domo

gefdideben unb í)at bie politifdjen Wrenjeii beê ©onct

©tepijanâreidjeê ftrengftenê ju refpectieren.

Az urali bagoly (Syi'nium uralense Fall.)

Közli: CzYNK Ede.

A baglyok nemével már régtl fogva elszere-

tettel foglalkozom. Nem mintha abban Athéné

kedvelt madarait tisztelném, hanem mert az

jövés-menésök, melyet az éj fátyla takar, igen

tetszett s mert azok megfigyelése épen ezen

életmódjuknál fogva igen meg van nehezítve.

Lett légyen az nappali, vagy füles bagoly, vagy

a kuvikoknak sajátszer fajtája, az nekem mind

egyformán érdekes volt és felhasználtam min-

den egyes alkalmat, hogy azokat közelebbrl meg-

ismerjem s erre vonatkozó megfigyeléseimet

öregbítsem. Magától értetdik, hogy a közönsé-

ges és gyakran elforduló fajokra nézve köny-

ílíE (lU-iüculí (Syruium uralense, Pali.).

a^onSb. Gapní.

änm jelier mar mir bao Wefdiledjt berönieu lieb.

9îid;t alò luenn id) in benfelbeii ben Siebliugêoogcl

ber 3ltt)ene refpcctirt Ijätte, fonbern roeil mir ibr

^ebeii unb iiveibeii, lueldieè ja mcift ber Schleier ber

9îadjt beá't, unb lueit ba'-lkobadjten mir burd)il;re

l'ebciiêioeife erfd^mert murbe, gefiel. SBareii eê nun

Xa(\' ober Dhveiiculen, ober bas fonbcrbare &(-

lid)ter ber 9iachtfäuje, fie marén mir gleich inter=

effant unb benii^te id) jcbc ©elegeni^eit, um i^nen

uäl)er jn treten unb meine bieoheinglicheu S8eob:

ad)tungeu ju uermetiren. Selbfluerftänblicb fonnte

id) bei ben gen)ijbnlicl)en unb l)aufigev auftretenbcn

3Irtcn and) leichter unb öfter î^aten fammelu


