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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
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nyebben és gyakrabban gyjthettem adatokat,

azonban a már két évtizednél is hosszabb id
alatt, a melyet kedves tanulmány tárgyamnak,

a madarászatnak szenteltem, — sikerült a rit-

kább baglyainkra vonatkozólag is sok érdekes és

tudnivaló dolgot elsajátítanom, s azt alkalmilag

a szélesebb köröknek is tudomására hoznom.

Ezúttal szeretném azt a keveset közölni, a

mit az uráli-, vagy karvalybagol.yra nézve gyj-

töttem.

A mi madarunkat azért nevezik urálinak, mert

azt Pallas természetbúvár legelször az Urai-

hegységben fedezte fel.

Találták ugyan késbben az egész Kelet-Euró-

pában, valamint Közép-Ázsiában, Uraitól kezdve

a nagy Oczeánig, de tulajdonképeni hazáját az

északi serdben kell keresnünk. A karvaly-

bagolj' nevét alkalmasint leginkább tollazata

színének, valamint a feltnen hosszú farkának

köszöni.

Az erdélyi Kárpátokban az uráli bagoly csak

annyiban ritka jelenség, mert a madárismerö

vadászember költés idejéncsak ritkán akad rája,

a mennyiben ebben az idben ritkán is keresi

fel azokat a tájakat, a hol tartózkodik. Osz utó-

ján és télen lehúzódik a hegyrl a völgybe s

akkor olyan helyeken is reá bukkanhatni, a hol

az ember legkevésbbé sejtené.

így találtam pl. két ízben a szalonkavadászat

alkalmával a Eakovicza patak alacsony, fiatal

fzfáin. Köröskörül nem volt semmiféle maga-

sabb fa található s a madár, a nélkül, hogy fel-

repült volna, bevárta, mig lövéstávolságba értem.

Hasonlóképen leltem épen úgy kés szszel, mint

télen is, a Kálbori tölgyesben, valamint a hegy

alján elterül erdkben is. S a városnak fákkal

gyéren beültetettkertjeiben is lttek már néhány

uráli bagolyt. Természetes, hogy a vadászok ezt

a baglyot mindig nagy erdei kuviknak tartották

8 én magam is mindig e megjelöléssel kap-

tam azt.

Hogy a karvalybagoly nálunk költ, azt már

BiELZ E. A. az «Fauna der Wirbeltbiere Sie-

benbürgens» ez. munkájában is közli.

Fészkét, tojását és fiókáit ugyan még magam

nem találtam, de 1890-ben április 19-éu lttem

a feny- és bükkbl vegyesen álló récsei erd-

ségekben egy tojót, melynek ersen kifejl-

dött kotlási foltja volt, mibl azt következte-

tem, hogy fészke valamely odvas fatörzsben

lehetett.

189!2-ben egy medvevadászat alkalmával oly

lro(5bcm ijclnnö co mir in einer luimne^r über jtuei

©ejeimten baiiernben B^it vaeià)e iá) meinem Sieb=

lingô^Stubiiim — ber Drnitfjoioiìie — geanbmct,

and) über iinferc felteneren (Suien mandieê ^nter;

efíante unb ÍBiffenoiucrtíje anjueicjuen, um öao=

felbe geíegentlid) aná) weiteren Slreijen befannt 311

geben.

Ricamai möd)te iá) baê îBenige, mas id} über bie

lirais ober êabtd;tôeule gefammeít, oeröffentíid^en.

Sen 9íamen llrnícuíe fttí)rt unjer ipogei auêbem
©rnnbe, lueií ií)n Cier 3tatuvforíd)er ^^Uííae jnerft

im Urai entbed'te.

áí^oíjl lüurbe er [pater beinaíje in ganj Dfteuropa,

íoiuie in 9)íittehíficn, uom Ural biê jum grofjen

Ocean gcfunbcn, boci) bürfte feine eigcntíid;e i>nmat

in tien norbifdjen Urtoaíbcrn 311 fudjen fein.

íSen 'ííamen .SDabicbtocuíe bürfte er fjauptfädiiicb

ber (>-ärbnng feincô ©efieberè unb bem auffalíenb

langen ©tofe ju «erbanfen [)aben.

3n ben fiebenbürgifd;en Sîarpatljen ift bie Ural=

eulc infoferne eine féltene Grfdicinung, aU fie ber

uogelïunbige ^äger geíegentlid) ber Örutjeit nur

feiten antrifft, weil er um biefe B^it in jene

9îegionen, in aield)en fie ficb nufbält, nur fetten fid)

begibt. 3>» opcitljerbft unb iínter ftreid}t and; fie

inbeffcn nom ©ebirge ju %í)aí unb ift fie bann mit:

unter fclbft an folcben 'ij.Uäl^cn 5U finben,iuoman fie

am roeuigften uermutljen mürbe.

So fanb id) fie 3. 23. 3iüeimat geíegentlid) ber

©d)nepfenfud)c, auf hen nieberen jungen SBeiben

am i){afouicäa=23ad)e. ÎBeit unì) breit mar fein

l)öi)erer ikum ju finbcn unì) liejj mid) ber ÌUigel,

ol)ne ab3uftreid)en, auf ®d)uJ5biftan5 anfommen.

(Sbeufo fanb id) fie foiuol)! im ©pättjerbft alá aud;

im SBinter in ben Sldlbover (Sid)en= unb ben an^-

gebcbnten 33ud)enuialbungen am guf3e beè ©ebirgeô.

Sind) in ben loenigen, mit 33äumen bepftanjten

Öärten ber ©labt mürbe fcbon mand)c Uraleule er=

legt, oelbftuerftänblid) bicü ber ©d)ü(5e bie (Snle

ftetâ für einen grofsen äöalbfauj unb eri)iett id)

benfclben and) ftcts mit biefer 23e3eid)nung.

3)af3 bie ôabicl)toeule bei una brütet, Ijat fd)on

(S. 31. a3iel3 in feiner «Jvauna ber 3Birbelttjiere

©iebenbürgcne « angef ül)rt.

3îeft, eicr unb ^nnge í)ahí. iá) rool)l nidìt ge=

funben, bocb fcl)0B icb am 19. 3tpril beö :3al)reê

1890 in ben Sïécêeet 2Balbungen — gemifd)ter

Scannen: unb 23ud)enbeftanb — ein iBeibcben,

metiteâ einen ftarf auögcbilbeten 33rutfled l)atte,

morauè id) íd)lie§e, ba]} baöfelbe in irgenb einem

i)ol)leu Saumftamm feinen §orft tratte.

^m September 189^ erlegte id) geíegentlid) einer
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karvalj'bagolyt lttem, a luelj' mug a fiatalkori

ruházatnak nj'omait TÍselte.

Az uráli bagoly tulaj donképen nem olyan

ritka, mint sokan hiszik és hogy mégis kevéssé

ismerik, annak oka az életmódjáhan, valamint

abban rejlik, hogy az ornitologiai ismeretekkel

nem igen bvelked vadászemberek is, erdei

kuviknak tartják s azért vagy le sem lövik, vagy

ha elejtik is, a földön hagyják, s legfeljebb szár-

nyait vágják le.

Már majdnem húsz darab uráli bagoly volt a

kezemben s az igen világos színezet példányok

melletttaláltam egészen feketésbarna árnyalatba

átmen példányokat is. Némelyeknél az alsó

toUazatnak színezete, mely különben általán

szürkésfehér tejszín volt keskeny világosbarna

szárfoltokkal. Mások ellenben oly sötétek voltak,

hogy a szárfoltok bizonyos távolságból alig tn-

tek fel s a fátyol is ennek megfelelen, hol vi-

lágosabb, hol sötétebb színezet volt.

A cseresznyepíros szembéjií, ei^sen sötétbarna

nagy szem és a viaszsárga csr pompásan tnik

el a fátyollal körülkerített arezán. A toUazat

leírását, valamint a méretek közlését mellzöm,

minthogy mindez megtalálható minden termé-

szetrajzban s csak annyit emelek ki, hogy a

80-as években egy karvaly bagolyt sajátszer

körülmények között ejtettem el.

A Berívoi patak mentén szalonkára vadászva,

kutyám, néhány fiatal éger alatt, sneffet jelezett,

amely alig jelent meg a bokrok fölött, máris hir-

telen, karvalysebességgel lecsapott egy nagy ba-

goly. A megijedt madár védelmet keresve a

srbe menekült, míg az uralí bagoly — mert

csakhamar felismertem, hogy az, — egy vékony

égertörzsöu ide-oda inogva ült. Majd tovább

keresve elszállt a nélkül, hogy rálhettem volna,

de csakhamar letelepedett a patak mentén egy

középmagasságú fzre. A kutya elül felrepül

erdei szalonkára készakarva nem lttem, s íme

a nagy bagoly rögtön nyomában volt és üldözte

a szabadban tova menekv madarat olyan kitar-

tással és sebességgel, hogy az csak a legnagyobb

nehézséggel menekülhetett a csörg hegyi patak

partján lév gyökérzetbe. A bagoly is ugyan-

erre a helyre bocsátkozott le és felborzolt toUa-

zattal lesett, mint akár a macska az egérre, a

megijesztett madár ujabb megjelenésére ; ez

utóbbi azonban megérezte a veszedelmet és

nem mozdult rejtekébl.

33areiijaç;ib cine .s)nincf)tôcu[c, uioícíie nod) bie ©viiren

beo 5iiiçi,cnîiflcioC5 trug.

jMe Urafcule btìvfte uid)t jo feiten fein alo aii-

geiuimmen uiivb uiib triicjt nn ihrem luenigev 'iöe-

fnniitieiii iuof)t H)xe yebenmeiK uiib ber Uinítniib

bie ©diiilb, bafj bei bem geringen ornitijokigiidien

ilUfien, i'clbft jonft gebilbete Seiger, fie mit bem

'i*.!a(bfan,^ nermcAfeia nnb badev biefetbe entmeber

nidjt fd)ief3eii, ober luenn fie fie erlegt haben, liegen

laffen, ober hödjfteno bie 3d;n)ingen abfd)neibcn.

äBohi an äiuanjig Urateulen fjahe id) fdjon in

eänbcn gehabt nnb halb fehr heue, halb biö ine

©d)U)aräbraune gehenbc Spielarten gefunben. 33ei

einigen war bae. foiift imSlIigemeincn büfterc Wrau=

lueif; bec Uutorgefiebercv miidm'ciB, mit fdnnalen

hellbraunen 2d)aftfiedeii ge,ieid)net.

Slnbere umreu micber fo bunfel, bafe biefcSdiaft:

fCecfen auf eine gemiffc (intfcvnnng fauni fid) her-

uorhohen. 3(ud) ber Sdiíetev mar bementípredieub

halb heller, balii bunfler gefärbt.

^sräd)tig fjebt fid) baè tief buufelbvanne, grofse

9luge mit firfárothem îtugenfib nnb ber mad)ò:

gelbe ©d)nabel, ano bem uont Sdjieier umrahmten

@efid)t. iBon einer 33efd)reibung beè ©efieberë uub

ber ÌJÌaafjangabe ftehe id) ab, Pa bieê alles in jeber

)îaturgcid)id)te ju finben ift nnb mödjte nur heruor;

heben, bafî id) in ben achjiger Sníl^'e» eine ênbidjtô:

euíe unter cigenthümlid)en Umftänben erlegte.

3im 33eriüoi:-l^ad)e auf 2Ba(bfd)nepfen jagenb,

30g mein ^unb unter einigen ^nugerieu einen

2angid)nabe[ an. Kaum mar berfelbe über bem

©cftrüpp erfd)ienen, abi plöOlid) eine grofie (îule, mit

habid)tartiger 3d)ueigfeit, auf bie 3d)nepfe ftief;.

î)er geängftigte ïBogel ftürjte ®d)ut3 iud)enb in bas

!Didtd)t, luährenb bie Uralenle — eine fold)e hatte

id) aíábalb erfnnnt — auf einem bünnen (Srleu;

ftämntd)en l)u\- nnb herfd)U)anfenb fufîte. äBeiter

iud)enb ftrid) nor mir bie (imle ab, ohne bafs id) ouf

biefeíbe einen ®d)nf5 abgeben tonnte, bäumte jebod)

mieber längs bent ixutie auf eiiun' mittelgrofu'u

SBeibe. 3lbfid)tlid) fdjofe id) nun md)t auf bie nor bem

§unbe anfftehenbe "Jlialbfeuepfe uub fieí)e — ber

grofîc Slau5 mar fofort hinter ihr unb uerfolgtc

ben in baS^reie ftreid)enben 3>ogel mit fold)eriUuè:

bauer nnb 3d)neIIigfeit, ï^a^ berfelbe fid) nur mit

fnapper îioth ,ynifd)e)i baê 'iBuräelmerf, fnapp am

raufd)enben Webirgsbad), fliid)ten tonnte. Tie (Suie

(;atte fid) and) auf jeuer Stelle niebergelaffen unb

lauerte luin mit gefträubtem ©efieber, mie bie iXaiit

auf bie 'Diauö, auf bas neuerlidje (irfdjeinen ber

gcängftigten Sd)nepfe, biefe jebod) mod)te bie ©efahr

ahnen unb rütjrte fid) nidjt in ihrem iícrfteá.
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Hogy a ((kegyetlen ját(:'k»-nak véget vessek,

az uráli baglyot, mely az üldözési vágytól el-

kapatva, közeledésemet észre sem vette, közvet-

len közelségbl lelttem. Igen sötét színezet

hím volt, melynek még volt annyi ereje, a

mikor a földrl fölvettem, hogy a tollas lábának

thegyes karmait mél_yen a kezembe vágja. Er-
sen vérz kezemet csak akkor eresztette el,

a mikor balkezemmel liordáit ersen össze-

nyomva, megfojtottam. Hogy az ily karmokkal

megragadott zsákmány nem szabadul ki többé,

az magától értetdik. S igen természetes, hogy

egy ilyen ragadozó madár táplálék dolgában

nem csak egerekre, mókusokra és kisebli mada-

rakra szorítkozik, hanem, mint az «éj királya»,

a tüzes-szem uhu, is nyúlra, császármadárra,

fogolyra, szalonkára és egyéb nagyobb szár-

nyas vadra is vadász.

Azt hiszem, hogy egyszer már az uráli bagoly

hangját is hallottam, mert egy erdvágásbau, a

melyen sötétben át kellett haladnom, olyan saját-

ságos, üvölt s közbe-közbe mekkeg hangot

hallottam, mint a milyent különben egyetlen

egy baglyunknál sem észleltem s másnap ugyan-

abban az erdségben le is lttem egy karvaly-

bagolyt.

Fiatalkorától nevelve, fogságban i>em figyel-

tem meg, ellenben egy szárnj^azott példányt

1893. évi november havától 18'.t3. évi január

haváig tartottam. A madár magaviselete szer-

felett vad volt, s eleinte, midn ers br-

kesztytl védett kézzel simogatni próbáltam,

dühöngve rontott kezemnek. Legtöbbször hátára

vetette magát s görcsösen kapkodott lábával ide-

oda. Késbben megjuhászodott ugyan valameuy-

nyire, azonban mindig rendkívül félénk maradt,

csrével szüntelenül kattogatott, tollazatát fel-

borzolta s ülkéjén kalitkájának legszéls sar-

kába siklott.

Leginkább varjakkal, csókákkal, szarkákkal

és magam nyúzta madarak hulláival etettem.

Itt-ott juttattam neki egy eleven patkányt is.

Lett légyen a táplálék dög, vagy él, baglyom

hirtelen iramodással rohant reá, mozdulatla-

nul, tollazatát felborzolva, karmai között tar-

totta, hogy az evést csak akkor kezdje meg,

mikor már azt hitte, hogy senki sem figyeli.

Legtöbbször úgy tett, hogy miután a madarat

hosszabb ideig lábával fogva tartotta, egy ugrás-

sal félre és pedig az ülövesszöre szökött. Hang-

ját fogságának egész ideje alatt soha sem hal-

lottam, valamint azt sem láttam, hogy a neki

Aquila. IV.

Um tieni «njvauíameu Spiel» ein (Siibe ju !naá;en,

\á)o^ iá) bie mein êerannol;en im SSerfolijungêeifer

liiert liemerfeiibe Urateitie auô iiä(i^fter ÎRalje. ®ô

roar ein fel)r bunfleô llîanucfjeii, roelíieá beim 9luf:

neljmeii uúiii Í3obeii noci} jo uiet Ernft Ontte mir bie

laiiçu'n, nabelfpigen TdiQd ber befíberten Jvänge, tief

in bie £">anb 5« id)taii(cn. 6r)"t nacljbem id) bnrct)

tmftioies CDrüd'en mit ber linfen ôanb anf bie

9ïippen fie erftitfte, liefì fie non ber ftarf blutenìien

Ôonb ah. S)afî ehiem földien 'Jaiuì, bie einmal er=

fafete 33eute nid)t ineíir entc^el^t, ift felbftuerftönblid).

(Sbenfo felbftnerftänblidj ift, bafu'info ftnrferìHanb:

üogel feine '3ïat)rnn(î iiid)t bios auf ÏOÎaufe, iiiáy-

bbrnd)en unb fleine Isóo^d befájranfen bürfte, fon:

bern gleid) bem ((.Síönig ber "Jîadjt», bem ((feuer=

nngigen» Ubn, and) .seifen, .Oafel-- unb í){ebl}üf)nev,

2Baíbfd)nepfen unb fonftii^eè grperee gefiebertcô

Sitb jagen unb fdjUigen roirb.

®en 9ïnf ber Uralenle glaube id) uevnomiiu'ii .^u

l)aben, roenigftens borte id) einnutl anf einem

.Ç)ol3Îd)lag, roekben id) in ber îJ^nnfelljeit paffirte,

fo eigentl)ümlid)e, benlenbe nnb mitunter jiegen--

ní)nliá} medern^e l'ante, rote id) fie fonft non feiner

fînle oeriuimmeii, nn? fd)ofi am n(íd)ften Xaa, genau

in jenem äüalbtt)eil einen ôabid)tôfau,v

^nng aufgewogene llraleuleii babe id) in ber

®efangenfd)nft nid)t beobad)tet, bagegen t)ielt id)

fetbfteine geflügelte uomiìouember 1893 bis :5annar

1893. ®er58ogel beuabm fid) äu^erft roilb uub fprang

anfange, menn id) it)n nt ber mit einem birfen

£eberl)anbfd)ut) beroeljrten §anb ju ftreidjeln i'er=

fucate, roüt£)eub gegen biefetbe. îfîeift roarf er fid) auf

ben 9{ürfen unb griff fvampfbaft mit ben Rängen

um fid), ©pater berubigte er )"id) sroar etroaS, roar

aber ftets anfeerorbentlid) fd}eu, fnappte fort--

roäljrenb mit bem 3d)nabel, fMubte baê ©efieber

nnb rntfd)te auf feiner Stange biö in bie äuficrfte

(Scfe feiueô Sîafigô.

3cl) fütterte ben aSogel meift mit Artigen, 2)ot)len,

Elftem unb ben Sîabaoern ber oon mir auêgebalgten

$!ögel. S>k nnb ba tonnte id) ií)m and) eine lebenbe

9îatte jufommen laffen. ii>ar Daö gutter nun tobt

ober lebenb, meiiu' Eule ftürjte fid; mit jiiljem

Sprung auf oaöfelbe nnb bielt eö nun regungclo«

mit gebläljtem ©efiebev äroifd)en ben i^ängen, um

mit bem ^yreffen erft ju beginiu'u, menu fie fid) un--

beadjtct glaubte. 'JJieift fpnmg fie, nnd)beni fie ben

3Sogel längere S'^it in ben (5'i"Öß» goljalten, mit

einem Sinei oon bemfetben fort uub auf bie SiÇ=

flange. (Sinen 2aüt t)örte ic^ roäi)venb ber ganjen

3eit ibrev Gkfaiujenfd)aft nid)t, ebenfo faub id) bas
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nyújtott vizet érintette volua. Kisérletképen egy-

szer társul hozzáadtam egy erdei bagolyt. Dél-

után még mind a kett teljesen közönyösen ült

a kalitkában, az erdei bagoly a kalitkafenék

egj'ik sarkán, mig az uráli bagoly az ülke vesz-

szn ült. Midn reggelre madaraimnak ismét

utána néztem, a szegény erdei Ijagoly szét volt

téjDve és félig fölfalva.

Hogy a karvalybagoly prédáját milyen biztos-

sággal ragadja meg, azt a nagy, harapós patká-

nyokon láttam. Egy szökéssel az ülkéjérl lent

termett a kalitka alján s egy-két ugrás után lábá-

val az eszeveszetten elé és hátra nyargaló rág-

csálót úgy csípte el, hogy az többé nem is moz-

dulhatott s annálkevésbbé védekezhetett volna.

Lábának éles és hosszú karmai egészen átjárták

a testet s a patkányt annyira összeszorították,

hogy az szrös labdának látszott. A kalitkában

ide-oda röpdös madarat nem üldözte, és csak ha

lecsendesedett, vetette magát reája, hogy azt egy

sohasem téveszt kapással ragadja meg.

Hogy bátorságát és erejét próbára tegyem,

egyszer megkoplaltattam ós ezután egy macskát

eresztettem hozzá. Nappal nem mert kikötni a

sarokba húzódott, szikrázó szemekkel ül prüsz-

köl czirmussal, de midn beesteledett, hallot-

tam, hogy a kalitkában nagy zajongás vau. Más-

nap kíváncsian néztem be az istállóba, a hol a

léczekbl összer(')tt láda volt s melyben már szá-

mos szárnyas rablót fogva tartottam. Meglepe-

tésem igen nagy volt, mikor a baglyot az ülkén,

a macskát a sarokban látszólag nagy egyetértés-

ben láttam. De nemsokára másról gyzdtem
meg, mert — a mikor a macskát a kalitkából

kivettem, — észrevettem, hogy vérzik s alig bir

mozogni is. Hátán és véknyaiban mély sebek tá-

tongtak s úgy látszott, hogy meg van bénítva.

Szemügyre vettem ezután a madarat. Fejét mé-

lyen visszahúzta és közönyösen ült felborzolt

tollazattal az ülkéjén s sem nem mozdult, sem

a nyújtott eledelhez nem kapott. A második éj-

szaka után kimúlva találtam a kalitka fene-

kén. Megnyúzása alkalmával számtalan karmo-

lási és harapási sebre akadtam, a melyek követ-

keztében végre neki is el kellett pusztulnia.

E szerint tehát e két éjjeli állat között igen he-

ves harcznak kellett lefolynia, a melynek áldo-

zatul esett mind a kett, mert hosszabb sorvadás

után csakugyan elpusztult a macska is. A kitö-

mött madár, egy ersen kifejldött tojó, melynek

szárnycsontja egy csomóvá forradt össze, a be-

regszászi állami reáliskola gyjteményében vau.

ifjv gevcid^te aöafícr uuLici-üljrt. iscrfudjôiucifc Ijattc

id) i[;r einen ledenben äBalbfaiij 5um ©cíellídjaftcr

geçV'ben. 2tm 3íad)niittage fnfeen nod) beibe, ber

3l!ttlbtau5 in einer (Scfe nni idben, bie Uralenieanf

ber Stinuje, jdìeinbar tíieilnalinioloo ini Släfii(. 'Jllâ

id) am äliorgen mieber nad) meinen ©efangenen fai),

roar ber arme .Houj 5errií)en nnb — l)alb iU'freffen.

äßie íid)er bie .'Qalnd)tâenle il)r Qpfer f afst, l)abe id)

an großen, ínffígen Síatten gefeíjen. 3)lit einem Sa^

roar fie uon ber ©tamje am ^^ûben beò Síiijtga unb

í)atte ben roie toll í)ernmrenncnben Sîager nad)

einigen Sprüngen mit beiben Rängen )o geparft,

ba§ berfelbe fid) nidit molir rül)ren geîd)roeige benn

nertljeibigen tonnte. Sie fd)arfen, laiuu'ii ilrallen

ber i^'^i'ig^' roaren bnrd) ben Svörper burd) nnb bnrd)

gebrnngen nnb bie ^Katte unir fo ,yiiammengebrücft,

baf; fie roie ein haariger iìallen auöfal). inigcl, roeld)e

im SXàfuì, [nw- nnb [)crflogen, nerfolgte fie nid)t nnb

ftür^te ftd) erft, roenn biefe ru()ig roaren, auf biefelben,

nm fie mit nie fetjlenbem ©rtff ju erfaffen.

Um ihren 3Jintf) unb ihre Stärfe ^n erproben,

lie^ id) fie einft hungern unb feljte bann eiiu" Statte

in ben Eäfig.

3lniXage roagte fte fid) nid)t an ben in einer (idemit

funfeinben Singen filjenbeii, faud)enben ^int^, bod)

aU es bunfei rourbe, hörte id) ce im Siäfig rumoren.

Siengierig begab id) mid) am anbern ÎOÎorgen in ben

©tail, in roekhem ftd) ber ^'atteimerfdilag bcfanb,

in roeld)em id) fdìon mand)en gefieberten ^liäuber

Ijielt. -BieinStauiu-n iiuir grofi, ale ich bic Eule auf

ber Stange, bie MigC in ber Éde in íd)einbarer

ßiiitrad)t fanb. 3)od) halb follie id) eine anbere

Ueberjeugung geminnen, benn rodhrenb id) «^inÇ»

anê bem Sîafig nahm, bcmerfte id), baß berfelbe

blutete nnb fid) fanm beroegen tonnte. 3tm ilìtìd'cii

unb in ben aÌH'id)theilen hatte er liefe òtid)ronnben

unb fdiicn freujlahm ,iu fein. Sinn betrad)tetc iá;

and) òcn 51íogel näher. 3^en .Vvopf tief einge.^ogen,

fafj er theilnahmölos mit geblähtem ©efieber auf

feiner ©lange inib rührte fid) lueber, nod) naljm er

baê bargereid)te Jyntter an. 3iad) ber jiueiten ííad)t

fanb id) ihn Dcrenbet am ^iioben beoKafigtì. 'iìeim

3lbbalgen fanb id) nn,iähltge®tid)-- unb'iMfiionnben

üor, roeld)cn er fd)lieÌ5lid) erliegen mnfue. (Sa mn^

ein heifier .*i^ampi inii)d)en ben beiben "Juuttthieren

ftattgefunben haben, nield)ein — ba aud) bie .^iva^^e

nach längerem @ied)thnm oerenbete — beibe jum

Opfer fielen.

î)er ouégeftopfte "inigel — ein ftarf'eô ilìeibcheu

— roelchem ber ^•lngeltnod)en gang jn einem Slnoten

i)erl)eilt mar, befinbet fich in ber ©anunlnng ber

33ercgfíáf5er ©taats=9lealíd)ule.
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S ezzel el is mondtam mindazt, (sajnos, hogy

keveset), a mit eddig az nrali bagolyról közvet-

len megfigyelés után tudtam, s azzal az óhajtás-

sal végzem be, hogy vajha sikerülne nekem e

madárnak az eddig még ismeretlen költési viszo-

nyairól is szükséges adatokat gyüjtenem, liogy

azokat is épen e helyen tehessem közzé.

Uiib íoinit fjüttc ici) bcmi afl' baö — íeiber

SBcíiigc — roaê id) biôijer über bie Uraíeiiíc lucifí

imb beo6ad)tet, gciagtunb idjliefee mit bcm aisimfd),

baf5 e§ mir geiingen möge, aiid) über òaé biêi;cr fo

roentg ober gar nid)t befaniitc ^amiiieiilebeu ber;

íclbcn, bie fo iiöt()igen Tatou íammcdumbaii biefcr

Stelle neröffenttidjen 511 föiineu.

Nidologia et Oologia.

Közli : Ertl Gusztáv. — 51ïitgctt[). non P>) lift a 11 (irti.

<—> 1. Totanus (Triugoides) hypolencus L.

Billeget czankó. — Jütss-Slfrrläufcr.

Két fészket találtam; egyiket május 12-én

a Gombás község határában fekv fenyházai

kincstári erdbirtokon keresztül folyó Luboch-

nanka nev patak kavicsos partján egy kis gö-

dörben 500 m. tengerszin fölötti magasságban ;

a másikat Dovallo község határában május hó

20-án a Bella folyó egyik zátonyán 68<l m. ma-

gasságban kavicsok között kis gödörben.

A gödör vagy fészekmélyedés, kevés viz által

összehordott ajiróbb forgácsokkal és gazzal volt

kirakva és körülkerítve. A fészek átmérje az

elsnél 9, a másiknál 8"5, mélysége 3'G, illetve

3"5 cm. volt. A fészekalj mindegyiknél 4 drb

körte alakú, halavány rozsdasárga alapon, alul

hamuszín, ezek fölött vörösbarna s legfelül

feketebarna foltokkal tarkított tojásból állott,

s ezek méretei a következk :

3nHn Díefter fjabe id) im Siptaiier (Soiiutat ge=

funbcíi, iinb jiimr eineê am 12. 9)îai, in bem in

ber ©ombdôer ©emarfung gelegenen ?veni)öi)n',^acr

äravtid)eu ^orftbefilì, auf bem fd)Ottigeren Ufer beo

Snbo(i)nanta=58adjeê, in einer ^öfje von 500 m über

bem ÎReere, ba§ 5iiieite am 20. ï)îai auf einer in ber

Touallóer ©emarfnng befiublidìen 3d)otterbanf beò

Settaijytuifeô, in einer ^öfje non 680 m 3iuiíd)en

(gd)otter in einer 33ertiefuug. Taê 9îeft beftaub in

beiben^älien ans einer fd)iiiad)en S^ertiefung, nnb mar

mit febr luenig, uom 'Koffer gebrad)ten i^oläfpiitter

nnb Unfraiit auegeíegt unb umgeben, unb ^atte bei

bem erfteren einen >Durd)meffer non 9 cm, bei bem

ämeiteu üon 8-5, unb eine ^iefe uon 3-G refpectiue

3'5 cm. Tao ©elege beftanb in beiben Catien auê

je üier ©tücf birnförmigen, biaBn'otbgelbeu, mit

aid)granen Unter:, röti)tid)dn'aunen ';)Jiittel: nub

[d)iuar5brauuen Dberfiedeu gejeidjucten Giern, bereu

'iSlaa^e foigenbe finb:

SzAm
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