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A kigyász-ölyv. (Oircaetus gallicus L.) gcr .^djlangcnlraasarö (Oircaetus gallicus L. I

(Elforiliilásának és a fogságban való viselkedésének (Stijse über fein Sìorfoinmen in ber (5rcif)cit unì) fein

vázlata.) Serljalten in ber ®efangen|ti)aft.)

Irta : Czynk Ede. ison (rbuarb v. (SsDiif.

A természet vizsgálóját alapjában véve min-

den érdekli; azonban a ritkább jelenségek

mégis nagyolib érdekldést és figyelmet ébresz-

tenek benne, ügy, bogy például az ornitologus-

nak is nagyobb örömet okoz egy ritka madár

megfigyelése , kézrekeritése és preparálása,

mint a mint egy közönségesebb faj vagy valami

mindennapi jelenség nyujtbat. Igaz ugyan, hogy

a (I ritkaság» fogalom szerint korlátolt, mert a

mi egy vidéken ritkaságszámba megy, másutt

közönséges lebet s ezáltal el is veszítheti a meg-

figyelnek és gyjtnek érdekldését. Némely

madár, amely talán gyakrabban fordul el,

mint hinnk, az által kerül a ritkaság birébe,

hogy a megfigyelk a legtöbb esetben közön-

séges, gyakran látható rokonfajokkal tévesztik

össze s ezért figyelmen kivül hagyják. Ugy, a

mint talán nem egy rttorkú pipist (Aiithiis

cervinus) tévesztettek össze a parlagi- vagy

rétij)ipisse], nem egy barátczinkét (Poecüe lu-

iiuhi'i>i) cseréltek föl a közönséges barátczinké-

vel (Paecilc paludris) s amint valószínleg

számos kis légykapót (Muscicapa parva) néz-

tek vörösbegynek vagy barnabegynek (Accen-

tor moiìularÌK), ép úgy történt ez s történik

ma is egy ragadozó madárral, amely még en-

nek a századnak elején sok ornitologus eltt

ismeretlen volt s amelynek életmódját csak a

hatvanas évek vége felé ismerték meg alapo-

sabban.

A kigyász ölyv ez a madár, amelyet igen

gyakran valami világosabb színezet egerész-

ölyvnek (Buteo ívihjaris) néztek s ezért figye-

lemre sem méltattak, pedig még nagyobb tá-

volságról is alig lehet azt ez utóbbival össze-

téveszteni, mert az a nagy, pihés gyr, a

mely ug3'ancsak nagy, sárga szemét övezi,

sajátságos testtartása és fejének, mellének s ha-

sának föltnen világos szine a még annyira

aBoí)I í)at für Seil 'Jíaturfovfcbcr alles iiiib jeì)cQ

3ìeÌ3, trotíbem abfrfteigt bei felteuereii Srícfieiiuingen

baê Ijntcvejíe unb bie ^difnu-vfíniiifcit, unb i-^eht 5.33.

ber Dniiíliohige mit uielív 'íhtcjiíoicii uiib Viebc au

M^j SBeobadjten, (Sriaiujen unb ^präparieren eines

íeltciieii iiogelê, ala wenn es fid} um eine genici=

nere 3(rt, um etioaè Sdltäglicfjeö f}anbehi roürbe.

SBoIjt ift ber ^Begriff «fetten», begrenji, benn maê

5. 33. in einem i'anbe ober einer ©egenb feiten vox-

fiunnit, fann in einem anbereii l'anbe, in einer

anberen ©egenb, bas ©egenteil fein nnb babnrd)

au SÍeiji unti SBert ftìr ben îBeobadjter unb <B>amm-

ier nerlieren. 'i).'iand)er ^nigel, uield)er uielieidit

bäuftger norfonuut, ale unr anuetimen, unrb and)

burd) ben llmftaub ju einem fcltenen geftempelt,

baJ3 er in ben meiften j^ällen mit gemeinen, häufig

üorfouuncnbeu 3trtgeuoffen uenued)feít unb balier

unliead)tet gelaffen miib. 3!?ie mand)er votfeljligc

^vieper (Anthus cervinus) iinirbe riieííeid)t fd)on

für ben JStefenpieper ober i^vaápieper geftalten,

toie mandje îrauenneife (Poecile lugubris) für bie

©umpfmeife angefeben, unb mie mand^er 3i"6^9=

fiicgeufänger (Muscicaiia parva), itmg mit Siot:

unb 33raunfe()Id)en nernied)felt iuovben fein. G'benfo

erging co unb evgeljt es nod) (jeute mit einem

5)iaubüogel, lüekber nod) ju 3(nfaug biefeê '^aí)x-

bnnbertô iiielen Ornití)ologeu unbefannt mar, unb

über beffen Sebensiueifc erft gegen baö tïube ber

íed)3iger ^al;re eingef^euber bevid)tet lourbe. (So ift

bieS ber ©d;íangenbuííarb, aud) ííattorbnffarb ober

fälfdjlid) ©djiangeuabter genannt, roetcber mir 5U

oft für einen bellen 'üJiäufebuffarb gebalten unb

ignoriert lonrbe, trolibent er, felbft auf gri.i6ere

(Sntfernungen gefeben , faum mii letUevem uer;

)ued)fe[t luerbeu fann, ba ibn ber grofie, )uollige

j^laumenfreis um baö ebenfalls grofee gelbe 2luge,

feine eigentümlid)e .Çialtung nnb bas auffallenb

belle Refieber an Jïopf, 33ruft unb ÎVuid) hiuläng;

lid) non nod) fo íidjt gefärbten 3Jiäufebuffarben

unterfd)eiben. 2Benn and) unfer iiogel non mand)en

9faturforfd}ern su ben 3lbleru geftellt )uirb, möd)te

id) ibn, troljbem er unbebingt ak< ílbergangsgtieb

non btefen ju ben 33uffarben gilt, nid)t juin fntg=

(idìcn 05eíd)íed)te ber 9íare ^äblen, fonbern, ba er
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világos színezet egerész-ölvvtl is nagyon meg-

különbözteti.

Néhány természetvizsgáló ezt a madarat a

sasok közé sorozza, magam azonban, jóllehet

bizonyosan átmenetet képez azok és az ölyvek

között, inkább az ölyvfélék legelsjének tartom,

mert némely tekintetben megegyezést látok

közte és az egerész ölj' v között.

A sasokra emlékeztet lassú kitartó röpü-

lése, látható szárnymozgatás nélkül való tar-

tós lebegése, éles tekintet szeme és fejé-

nek s nyakszirtjének hegj'esen végzd tol-

lazata, míg függögetése, a melyet a prédának

kilesésénél gyakorol, inkább valamely kisebb

sólyomfélénket juttatja eszünkbe. Tollazatának

leírását s testi méreteinek közlését e helyen

fölöslegesnek tartom, úgyszintén általános el-

terjedésérl sem akarok szólni, csupán csak az

erdélyi részben való eljöveteléröl és fogságá-

ból szerzett saját tapasztalataimról akarok szá-

mot adni.

Már a «Comité für Beobachtungstationen in

Oesterreich-Üngarn» els évfolyamában meg-

emlékeztem akigyász-ölyvrl. 1S8?> óta vagyok

fogarasi állomásomon, volt rá tehát alkalmam

vadászataim, különösen a medvére való hajtó-

vadászatok alatt, midn az erdt száz meg száz

paraszt pokoli lármája verte fel, hogy a nyugal-

mából fölzavart kigyász- ölyvet megfigyelhessem.

Sas módjára vonta lassan és nem nagy magas-

ságban köreit az erdei tisztások fölött. De nem-

csak a fogarasi havasok aljában, hanem más

tájakon is, ahol messze kiterjed nyugalmas

erdségek vannak, ott is láttam ezt a madarat

hébe-korba; még pedig nem mindig a bükkerd

volt az, a mely neki tanyát adott, hanem töl-

gyes és fenyves is. Gyakran láttam, amint las-

san a fészke felé tartott, karmai közt kígyóval,

amely mint valami kötéldarab lógott le, láttam

akkor is, midn vagy valami vizes rét fölött

prédára lesve keringett, vagy egy tócsa, vagy

patak partján mozdulatlanul ülve lesett. Az esti

vagy a reggeli szürkületben oly magas, egyedül

álló fákon találtam ülve, a melyekrl szabad

kilátás esett. Mozdulatlanul, magasra emelt test-

tel ült ilyenkor s bár nem is volt födözetem,

egészen a fa alá engedett úgy, hogy lelhettem.

Ennek a bizalmasságnak, amelyet minden fán

ül kígyász-ölyvnél tapasztaltam, az lehet az

oka, hogy ezt a madarat ritkán, vagy soha sem

bántja ember. Noha egyik s másik nagy sárga

szemét nagyon is rám szegezte, tovaszállásra

manáiee mit ïioitt ïïiauieiiuffarb gemein l^at, a (è

Êrftcn ber oSufíarb^Sippe» onieften.

îi'aè beim Sd)[augen(n!Í)'urb an öie âlbler erín=

nert, ift ber langfame, anfialtenöe ?îlug, haè [ange

aníjaltenbe ®d)iueben in ben Süften oI)ne nd)tbare

J-Iûgelbeioegung, Baâ fdiarfe 2Îuge unb bie fid; an

)»Îopf unb 'iladen jufpilenben Aebern, luäbvenb bas

;)iütte[n beim Gripiilien einer söeute an uiifcre

tíeínen gaffen gemaí)nt. (Sin Sefájreiben feineê @c=

fiebere foraie haè Singében ber Wa\i\c baite id) an

biefer ©telle für überflüffig, ebenfo luilí id) mid)

nid)t über feine Sserbreitnng im ageineinen anè-

ípred)en, fonbern nur über fein ì^orfominen in

Siebenbürgen unb über bic non mir felbft gcmad)--

ten 33eobad)tnngen in ber Öefangenfdjaft berid)ten.

Sd)ou im erften .^^a^rgang beö « Comité für 336=

obadiliuigs^Stationen in Cfterreid)=Uiigarn» er=

uuitjnte id; Des SdjIangenbuffarDö. ©eit bem í^saín?

188H in Çogarafd) ftationiert, f)atte id; geíegentlid;

meiner Stöben unb [)auptfäd;iicb bei ben 33ären=

treibjagben, roenn ber 3Öalb com inferiialifc^en

®eid)rei üon ijunberten von iöauern roiDerbalite,

öfter @e[egeni)eit, ben anâ feiner dM)e geftörten

©dilangeubnifarb jn feben. Tiaä) 9(bierart, 30g er

langfam niiP nidjt jn t)od) feine Äreifc über öen

Söalbrotefen. Doá) m(í)t bios am gnfee ber "^o^a-

rafd)er 3Upen in ber 33nd)enregion, fonbern and) in

anbereii íanbcsteilen, luo grofse, anôgebebnte, rn=

t;igc ffiüliinngen fid; befinben, traf id) l)ier unb i>a

i
unferen 3>oge[, unb roaren eô nid;t bioê 35ud)en,

fonberii (Sid)en unb ^îabelbolj, in nuddieni er feinen

©tanb luäblte. Dft fab id; itjn langfam mit einer

©d;[ange, roeidje »on feinen gangen roie ein ©trid=

enbe berabbing, bem .'òorfte anfliegen ober aber

entmeber über fend;ten SBiefen bentefpäbenO fvei=

fen ober unbemeglid) am 3îanbe eiìies ïumpelô

ober 33ä(^[ctns fiÇen nnb auf fein Dpfer lauern.

3(nfgebäiimt fanb id; ibn entmeber a)n îlîorgen ober

abcuDS in ber Tdmmeruìig, auf grof^en, eingeht fte^

f)enben Säumen, roeldie eine roeite Umfd;au geftatte;

ten.iRegungôloe, bod) aufgerid)tet, lief? er mid;, trofe=

bem id) feine Sedung batte, unter feinen ®d;iaf:

banm fommen nnb fid) [;erunterfd;ief5en. Íliöglid;,

öaf; 311 biefer ÎÇertrauenêfeligfeit, bie id; bei allen

'iiatterbnffarben mabrgenommen babe, iiield)e id;

aufgebäund antraf, — and) ber UmftanO beitrug,

ba^ fie fo feiten oöer nie uoni ä)lenfd;en bebeigt

loerben. 2!Sohl inufterte niid) ein 00er ber anbere

mit feinen grofsen, gelben ilugen, bod; an ein 2lb;

ftreid)en Oad;te feiner, fo Daß mir îiaâ (Srlegen eineê

Sd)langenbuffarPes leiditer ìunrDe alo Oaô eineê

î'nrmfalfen.
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egyik sem gondolt, úgy hogy a kigyász-ölyv

elejtése kevesebb nehézséget okozott nekem,

mint egy vércse lövése.

Nem az volt egyedüli czélom, hogy ezt a hatá-

rozottan hasznos ragadozó madarat leljem,

hanem, hogy a szabadban való viselkedését

megismerjem, azért tehát gyakran elnéztem

azokra a helyekre, ahol már láttam egyszer a

kigyász-ölyvet. Többnyire oly helyeken akad-

tam reá, amelyeket valami vizecske öntözött,

mocsaras réteken, pocsolyák szélén. A fával csak

helyenként bentt síkságokon, ha még oly bvé-

ben volt is ott a neki való tájjlálék, soha sem

láttam. Mint már emiitettem, vagy lassan

keringett tartózkodási helye fölött, vagy moz-

dulatlanul ült valami kiemelkedbb ponton. Ha

a prédát keringés közben meglátta, egy ideig

lebegett fölötte, de aztán nem csapott rá a

sólyomfeléket jellemz gyorsasággal, hanem las-

sanként lejjebb ereszkedett s mint rokona, az

egerész- ölyv, kis daral)on a föld fölött tova-

suhanva messze kinyújtott lábbal szállt a földre,

hogy zsákmányát megkaparintsa. A mocsaras

tócsába gyakran majdnem hasig gázolt be s

aztán félláljbal ragadta meg a prédát. Amilyen

nyugodtnak és kényelmesnek látszott különben,

a mily kevéssé tördött környezetével, oly élénk

és dühödött lett, amint egy másik fajabelije

melléje ereszkedett, meglátva ennek szerencsés

fogását. Karmaival s szárnyával gyakran úgy

megtépázta egymást a két ellenfél, hogy a toll

csak úgy repült s a zsákmány a legtöbb esetben

veszendbe ment. Mikor végre az egyiknek

engednie kellett, a gyz a préda keresésére

indult, de amelyet, mint mondám, nem min-

dig talált meg. Ha semmi sem zavarta meg

madarunkat, úgy vagy mindjárt helyben köl-

tötte el kényelmesen a fogott prédát, vagy fész-

kéhez szállt vele.

Vándormadár létére rendesen ájjrilis elején

vagy közepén tér hozzánk vissza, hogy május

elején vagy valami régi fészket keressen föl —
olykor egerész-ölyv fészkét is — vagy hogy

ujat építsen magának. Eendesen magas lombos

fán, ritkábban fenyüfán áll a fészke.

A fészek olyanformán van készítve, mint az

egerész-ölyvé, csak kiasé nagyobb. Vékonyabb

fajta száraz ágakból s gályákból van az építve

8 ürege is gályákkal s levelekkel van bélelve.

Magam a fészekben nem találtam tojást, azért

is utóbbi leírását Misik tanár magángyjte-

ménye után adhatom csak. A tojás aránylag

T'a es mir nidit auôidilteêlicti um Duc (ì'rlecjeu

oiefeo t'utíd)ic^c^ uütüiditMi ÍHaulnioi^eíö 311 tljun lunv,

id) uicliiuin' teilt 5ßer£)altcii uiiP Wi-harcn in ìior

?frei()cit fennen íeriuni inollte, beigab id) mid) iiftevo

an fold)e C.vte, wo id) Pen odjianijenlnifiarP 0111=

mal gefehen batte nnö beoliaá)tete i[)n. Hìeift traf

id) il)n an iokten Stellen, uield)e eine ÜBaJíeraber

önrd)viefeltc, auf üerinnipften liefen nnö an ííüm--

pehi am 3Balbeèrantt. ^Jnberß&ene mitnurfte[len=

mcifem Î3aumroud)c. fanb id) il)n troti lUierflnÖ a)i

enttpred)enber "liabrniu^ nie.

Sie bereite erauibiit, freiste er entiueber lainj;

iam über jenen Steilen ober fa^ beioegnnglloê auf

eineni etroac erl)iil)ten 'Vnnfte. ^atte er freifcnb eine

"ieiite ertpabt, bann rüttelte er eine Seit lang, um
bann nid)t nac^ ^alfenart pfeilfdmeil berabjufdjie;

f3en, fonbeni fic^ lancjfam ^u fenteii nnb )iad) ber

ílrt feineé 'i^cttcrê, beò äKänfebiiffarbe, eine fur,^e

Strecfe über bein 'Koben bal)in,iuitreid)e]i nnb enblid)

mit iuett »orgeftrecften fjängen fid) auf bie (Srbe

nieberlaifenb fein Dpfev ^n ergreifen. !^sn '^^füluMi

u)ib Xümpel)! fal) id) ibn oft beiiuilje bis an ben

ÍSauá) ^erummaten mib baiui mit einem %ana,e feine

33eute erl)afd)en. So rnljig nnb behäbig mir fonft

fein ganjes ©ebaben erfd)ien, fo menig er fid) um
feine Umgebung fümmerte, fo lebenbig nnb lüütenb

mnrbe er, menn fid) ein anberev beim 3liiblirf einer

glü(flid)en !fsagb ,úi ibm berabfenfte. Ílíit rt-dngeii

\u\b Sd)unngen bearbeiteten fid) bie beiben ^>egner

oft fo arg, bafi bie Gebern berunifiogen nnb in ben

nu'iften Aällen — bie 33eute nerloren ging. ÍJinfíte

enblid) einer iueid)en, fo fud)te ber Sieger nad) bein

Streitobjeet, luetdieo er iiibeffen, mie bereits gefagt,

nid)t immer fanb. — Störte nidjtê ben Sd)langen;

abler, bann ucrjebrte er entiueber gemäd)ltd) feine

Seilte an Drt nnb Stelle, ober er ftricb mit berfet;

ben bem ^orfte 511.

3(10 ßuguogel, febvt er meift 3(nfa)igc' ober 3Jiitte

álpril ju uns jurücf, um 3lnfang l'iai entiueber

einen alten .s1")orft — bürfte mitunter fogar einer

uom 'íJíanfebuffarb fein — ju bejieljen ober einen

neuen jn bauen. Stets finb eô l)oí;e $'aub=, felteiu'r

iiabelbäume, auf melcben er i'tebt.

Ter 33au beê ^orftes erinnert an jenen feines

iietters, bcè ïïlîaufebiiffarbé, meiui er and) etnrns

groBer ift. íTte -üeftaiiDteile besfelben finb trocfene

3lfte nnb 3iüeige non geringer ©tärfe, ebcnfo ift bie

3ie)'tmnlbe mit ^n'^'úu'ii iinb Saubiuert ausgelegt,

^d) felbft Ijobe fein (ïi im iporfte gefeljen unb fann

mid) bolder luiv auf bie ~lìefd)reibung eines fold^en

auè ber ^^iriuatfainmlnng 'l>rofeffor'JJÌififs befd)rän=

fen. 'lHn1)ältnifi)näf5ig febr gvofi unb raubfd)a(ig.
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igen nagy, érdes héjú, szine kékesfehér. Fészek-

rakás és párzás eltt gyakran látni a kigyász-

ölyvet, amint az ölyvet jellemz «hiihii» han-

got adva kering. Késbb a him s a tojó nagy

lármával üldözi egymást, majd alacsonyab-

ban, majd magasabban keringve ; azután le-

csapnak és valószínleg ekkor végzik a páro-

sodási.

Két év eltt egy fiókát kaptam, amelynek

még csak a szárnyán s a hátán volt egy kis

pelylie. A madár aránylag gyorsan fejldött és

rendkívül szelid lett. Amig lehetett gyíkokkal,

siklókigyóval s békával etettem, amikor pedig

ilyesmi nem volt kapható, marhamájat vagy

af)ró madarat adtam neki. A madár ily táplálék

mellett kitnen fejldött és a vedlé.st jól kiállta.

Nagy, világos, szells pajta volt a lakása, a

melyben kedvére mozoghatott. Rendesen az

egyik oldalról a másikra repült s egy pillanatra

megkapaszkodott a fal egyik gerendáján s aztán

újra visszaszállt. Ettl a folytonos kapaszkodás-

tól minden körme rövidre kopott. Eendesen

nyugodtan ült egy ágon, meren nézve egy

pontra. Ha szólítottam vagy hozzá beléptem,

leugrott ülkéjérl s ugrálva jött elém. Idege-

nekkel és kutyáimmal szemben barátságtalan

volt; ilyenkor felborzolta fejének s nyakszirtjé-

nek hegyes tollait, nyakát kinyújtotta egy kissé,

folyton a nem szívesen látott jövevényt szem-

lélte s azután gyakran egészen megbomolva

röpkedett ide s tova. Utóbb hozzászokott az ilyen

megzavartatásokhoz s nyugton maradt ülké-

jén, de azért figyelmesen és mereven szemlélte

az idegent nagy, sárga szemével. Azt soha sem

láttam, hogy vizet ivott volna, de azért né-

hányszor megfürdött. A fövenybe is szíve-

sen beléfeküdt. A kannával való megöntözés

úgy látszik, nem igen tetszett neki, mert mikor

másodszor is meg akartam ezt vele tenni, a

kanna láttára tova repült s a gerendába kapasz-

kodott.

Mikor már majdnem teljes nagyságát s

erejét elérte, táplálkozására nézve többféle

megfigyelést tettem rajta. így egy esetben sikló-

kígyót, patkányt és két nyírott szárnyú verebet

adtam neki egyszerre. A patkány gyorsan egy

szegletbe szaladt, a verebek ide-oda ugráltak, a

kígyó a víztartó felé csúszott a j)orban. Alig

látta meg ez utóbbit a kígyász-ölyv, villám-

gyorsan rácsapott ülkéjérl s féllábával meg-

Aquila. IV.

ift eö DOli l)Iaiilid)nunfícr ÀnriH-. SBor bem iporfUiaii

;

unti bor ^^Hianiiuj fieljt man òen ©diíangendufíarb

i Lift reá)t lange, oft mit bem á)arafteriftitd)en «gii,

íjii" beê 33ufiarbê, feine ^vei\e jief^en. ©pater öer=

folgen fid) 3Jiäund)on unb 2Bctbd)cn mit lantern

@efd)ret, jieljen bdb l)öl)ere, balb nieberere Greife,

luorauf fie fid) bann loieber abiuävte ftüräen, um
ná) bann uial)rfd)ein[id) .^n paaren.

;

^d) eibielt por jiuei ,>U)ren ein i)ieitjnitgeö, roel=

j

c^eê nur an ben gíügeln unb am Sîiicfen etinaê be=

fiebert max. T)er î^oget entitncfelte firf) üeri)äItniB=

mäßig rafd) unb mürbe aufîerorbentlid) j^aljm. ^d)

fütterte if)n, fo lange földje ju ()aben amren, mit

I

eibed)fen, S8l{nbfd)[cid)en, Sîingefnattern unb ?yrö=

fd)en. ai'enu eè mir inbeffen an biefen mangelte,

gab id; iljin 9iinbôleber ober tleine Ipogei. îîaê

3unge gebieb bnbei uor.^üglid), unb ging bie a)îan=

fer gut imr fid), ^n einem bellen, großen, luftigen

®d)uppeu fonnte er nad) «Qerjenëluft fjevumtoUeu.

©euniijnlirf) flog er oon einer Seite jur anbern unö

blieb eine aSeiie an ben iSalfen ber ißanb t)ängen,

um bann äurücfjufliegcn. ^Durd) biefeô ßrperiment

tjatle er fid) fäintlid)e .SîraHen ,^u òtummein ab=

genügt. @en)iji;nlid) faf; er rubig nnò fd)arf auf

einen ^unft äugenb auf feiner Stange. 3Benn id)

iljn rief ober bei iljm erfd)ien, ftiirjte er üon feinem

©i^ unb tarn mir büpfenb entgegen. Segen g-rembe

ober meine ^unbe beua[)m er fid) unfrcunbíic^, in=

bem er bie fpi|en .topf; unb ©enicffebern empor:

rid)tete, ben ^ah etiuao ftrerfte, eine 2Beiie unuer=

mancit ben untiebfamen Einbringung mufterte unb

bann oft mie toil bin unb ber flog. Später geiuöbnte

er fid) an Störungen biefer 3(rt unb blieb rubig

auf feiner Stange, beobad)tete aber mit feinen

grofien gelben Ülugen aufmerffam, bod) ftarr ben

Unbefanuten.

iliaffer falj id) ibn nie tvinfen, bagegen einige^

male baben. ©benfo tjuberte er fid) gerne im ©anb.

Saê î5egieBen mit einer ©raufe fd)ien ihm fein

befonberes Sßergnügen .^u bereiten, benn beim jicei;

ten Sßerfnd^ biefer 3lrt ftrid) er beim 3(nbliif ber

©iejsfaìine ab, inn fid) an bie Äialf'en ju flammern.

iHlê er bereits feine uolle Örbfíc unb .traft erreid)t

l)atte, mad)te id) in 33e,>ng auf fein jv'iitev üerfd)ie;

hiwe 33eobad)tungen. ©leidjjeitig gab id; i^m einft

eine Jiiugelnatter, eine "liatte unb jiuei geftu^te

©perlinge in feinen i'intentbaltòoit. Tie -Katte lief

bebenbe in eine i5:á(, bie Spatjen hüpften umber,

unb bie 3ïatter fd)langelte bnrd) Oen i^obenftaub

bem äi>afferbebälter jn. .staunt ijatte ik Oer Sd)lan=

genbuffarb erbüát, fo ftüräte er fid; bliçfcbnell uon

feiner ©tauge unb parfte fie mit bem einen ber

33
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kapta szorosan a feje mögött, míg a másik

lábával a kigyó görcsösen vonagló testére

lépett.

Nyitott szárnyával sokszor csapkodott, éles

hangját hallatta s e közben egy pillanatra sem

tekintett félre zsákmányától, a verebekre s pat-

kányra azonban ügyet sem vetett. Egy darabig

gyönyörködni látszott prédájában, azután elnye-

léséhez fogott a fejénél kezdve. Minden nyelésnél

átharapta a kigyó gerinezét a nélkül, hogy dara-

bokat tépett volna belle, liövid id alatt el volt

nyelve a csaknem méternyi kigyó, a mire aztán

újra ülkéjére szállt a madár s több mint egy

órát nyugalomban töltött. Nemsokára megújult

az étvágya, mert mohón kapta el egyik verebet

a másik után, amelyeket széttépett a elnyelt.

Hogy a patkány meg ne szökhessek, megfogtam

azt egy rongygyal s a legközelebbi napig drót-

kalitkába zártam. A mint másnap a pajtába

eresztettem a patkányt, az én n Jancsim« villám-

gyorsan csapott rá, s félig nyitott szárnynyal

ugrálva közeledett feléje s egy fogással meg-

ragadta a menekül rágcsálót. Ezt is ügy fogta

meg, mint késbb a félig kintt csibéket, hogy

karmait a nyak s a fej közé vágta s ezzel min-

den ellenállást lehetetlenné tett. A másik lábá-

val is rálépett azután a zsákmányra, «harczi

kiáltást » hallatva.

A patkányt is úgy tépte szét, mint a ma-

darakat s aztán daraliokbau nyelte el. A bé-

kát a fején kezdve egyben nyelte el, miután

már gerinezét a nyakszirten átharapta. Leg-

szívesebben a kígyót ette és pedig úgy a sik-

lót, mint a harapós, mérges viperát. Ha egyszer

megragadta a kígyót, többé el nem eresztette,

ha még annyira csapkodott is az, ha még úgy

körülgyrzte is öt s a tehetetlen erlködések-

ben macska módjára látszott gyönyörködni.

Pajzsokkal pánczélozott lábai különben is ellent-

állnak minden kígyóharapásnak, továbbá sr
tollazata s a préda megragadásakor kitárt és

mozgatott szárnyai is kitn védelmül szolgál-

nak. Hogy azonban a kigyász-ölyv még sem

méregálló, arról meggyzdtem. Mikor ugyanis

a madár már befejezte vedlését és tollazata

hibátlan volt, elhatároztam, hogy megölöm s

kitömöm, elbb azonban próbát teszek vele, váj-

jon méregálló-e ? Vivariumomban két viperám

rtopaiijei'tcii ^äiii^e íirf)t Iniiter bem Äopf, löäljteub

er mit bem oiiìicveii niif öeii fidi fonuiilfiniici) 10111=

Cieiifieii í'cib trat. íDic %íüa,d cieöffiiet, oft mit beu-

fehioii ídihii;iciit) iiiib Pabei fciiic fdjarfc Stimme
liijveii laffcnö, ucrumiiMe er feinen ÌMirf non feiner

33ente, uuitjvenb er bie ©pevliiuie unì) öie ;)íntte 1111=

beriirffidjtiflt liefe. Eine SBeile fdjien er fid; an fei:

nem Opfer jn lueiPen, bann beçiann er baôfelbe,

ben ,^opf novali, ^n uer)d)liniìen. äV'i jebem Sdilnef

.^erdifè er bas í)índ'c|i'at, oline jebodi Stiide ab^^n

beifien. ^n fnrjer Qcit mar iiie faft nieterlaiui,e

9iattev neifdilinuten, moraiif er rnieber auf feine

©taiuu' ffoii IUI? über eine Stunbe rnliii] fafj. 33alb

fdjten er luieber itppetit ,;n l)aben, benn er ftür^te

niieber uon feinem Sitj auf òcn idben nnb [;atte

mit einer luabren föier balP einen ©perliiu^ imdi

bem anbereii erbafdit, niiP nadiPem er oiefelben

^erriffen, nerfdjlnniieii. Um ber^Katte nid)t ©eleiUMt=

l)eit jnr Jlndit ^n oieben, finii idi Diefelbe mit einem

iaolien nnb Ijieit fie in einem Trabtfäfii\ biè jum

nädiften Xao,. Saiiin batte idi fie geilen ÏÏiittag im

Sdiuppen freiiiefaffen, alò fid) mein «Jianeói» biiÇ:

fdinell berabftürjte, mit íjaíbgeöffneten odjmiinjen

fid) Ijnpfeub lüifjevte iinb mit einem Öh'iff Den find);

tigen Siager erl)afd)te. %üa) biefen batte er fouiie

fpäter batbiuüdiftge .S^übndien (csibe) un? inigel

fo gefafit, bajs Die Mvalien fid) über ,s>c. uni) .slopf

legten, iinti jeber JßiberftanP fofort nnmbglidi mar.

Stetö trat er bann mit bem -luieiten j^ang andi nodi

auf bie Söeute nnö liefe fein «ilriegègefdjrei« l)ören.

3Uid) bie Matte jerrtfe er fo mie bie Sßögef, um
bann bie ©tüde ju nerfdilingen. Si-"öfá)e uerfcblncfte

er, nadibem er iliiien bie Sirbelfäiile im Öenid -^cï-

biffen, ebenfalls mit Dein Kopfe luu'an, ganj. 3tm

liebften uuiven ibm òd)tangen, maren biefe min

Jiingelnattern o&er bie billige, giftige Äreu.^-itter,

meld)e id) ibm gab. a)îod)ten fie fid) nod) fo minPen,

mod)teii fie il;n nod) fo umringcln, er liefe fie nad)

bem erften Wriff iud)t mel)v los unb fd)ien fid) an

ben frud)tloien Slnftvengnngen mie eine í^ai^e ju

roeiben. 'S)k mit einem neritablen Sdiappenpaiijer

bebedten langen Àiinge trotten nbvtgcnô jebem

Sdilangenbifc), ebenfo bnvfte iao Pidite Wefieber,

bie beim (Srgreifen ber 'ideate geöffneten nnb be=

megten /flügel mit ben ftavfen Sdiunmgfebeni, ein

uoräüglid)ei-©d)nt5 fein. î)afe inbeffen nnfer 3d)lan=

genbuffarb nid)t «giftfeft« ift, bauon Ijatte id)

®elegenl)cit mid) ju überjeugen. — alls ber iíogel

auêgcmaufert l)atte unb im ©efieber tabelloè mar,

befdilofe id) ihn jn tobten nnb anô^iiftopfen, uovber

aber ibn iiod) auf feine «tóiftfeftigfeit" ^u prüfen.

3d) batte in meinem iünarinm ;u)ei .sü-euäottern.
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volt. Ezek közül kivettem a nagyobbikat, egy

veresbarua darabot, s a megkötözött kigyász-

ölj'Vet a fején, szárnya alatt s a mellén meg-

liarai^attam vele, azután újva szabadjára eresz-

tettem a madarat. Ez déleltt történt ; délután

a viperát beeresztettem a pajtába, de a madár

nem támadott rá. Csöndesen ült «Jancsi» az

ülkén s még bivásomra sem mozdult. A követ-

kez napon még rendes helyén ült behúzott

nyakkal, a betegség minden jelével. A harma-

dik napon a földön ült felborzolt tollazattal,

szárnya alá hajtott fejjel s egészen bénultnak

látszott ; s a mint másnajj reggel megint feléje

néztem, már halott volt s merev. Bizonyosan

az éj folyamán múlt ki. Sajnáltam a pompás

állatot, a melynek tudásvágyom áldozatává kel-

lett lennie.

A szabadban, ügy hiszem, soha sem éri kigyó

marása, mert, mint említem, lába, tollazata s

kivált ügyessége megvédi ettl. Most kitömve

disziti gyjteményemet egy másik idsebb

darabbal együtt.

Még azt említem meg, hogy a kigyász-ölyv is

ad ki okádékot, mint ahogy s többi ragadozó

szokta, s ez az általa elpusztított kígyók pikke-

lyeibl áll.

Mert ritka s mert széj) dísze a szobának ez a

madár, azért a vadász s az ornítologus szemé-

ben kívánatos darab. Mégis szót emelek vé-

delme érdekében, mert határozottan egyike

leghasznosabb madarainknak, mert a kigyó félék-

nek legnagyobb ellensége s leginkább tud gátat

vetni az annyira mérges és igazán félelmetes

vipera elszaporodásának. Hasznossága mellett

számba sem jöhet az a kár, amelyet kigyó híj-

ján békák és apró madarak elpusztításával okoz,

annál is kevésbbé, mert ftáplálékát mégis csak

a mérges kigyónemzetség képezi.

Ezzel bezárom vázlatomat abban a remény-

ben, hogy az ösztcinzésül fog szolgálni arra,

hogy madarunkat jobban megfigyeljék és alapo-

sabban megismerjék.

Fogaras, 1897.

iSon biefen iin()m id) min bie größere, ein fupfer=

brauiies ßremplar uni ließ baèfelbe ben cjcfeífelten

Sd)(an9cnbuífarb am Ëopf, unter ben ©d^roingen

nnb an ber 33rnft (nnöen, morauf id) öeni ^Isogel

iincbev bie (Vreiljeit qab. Sies mar am iüonnittag ;

am 3îad)mittag fe^te id) bie Otter in feinem @d;up:

pen, bod) — fie iintrbe nid;t angegriffen. 9îni)ig fa§

mein d^snncai» anf ber Stange unb rüljrte fid) nid)t

einmal auf mein Soden. i.Hm jroeiten Xaiy fafi ev

nod) mit eingebogenem ^alê auf feiner Sißftange,

mit allen gt'i'-'i'i'" bcè Eranffcino. 3(m brüten Xaa,

faf; er am Soben mit gebläl)tem @efieDer nuD unter

ben 3^íügel gefdjooenem Kopf uno fdjien gan,ì ge=

íöíjmt ju fein, unb ale ic^ am nädjften 33tovgen

luieber nad) Ujm fai) — ba roar er tot unb fteif.

®r mufete in ber 9iad)t oerenbet fein. Gè tf)at mir

(eib um ben prad)tigen ÎBogel, iöc(d)er bas Opfer

meines SBiffenêburfteè luerben mu§te.

3n ber À'veil)eit dürfte er iuol)i nie uon einer

©djlange gebiffen luerben, ba ibn, roie bereite er=

mäljnt, feine ^äiige, fein .tieib unb t)auptfäd)lid)

feine ®eid)idlid)feit fdjüßen. .'geute 5iert er mit

einem groeiten älteren Slrtgenoffen auögeftopft,

meine Sammlung. — 3tod) möi^te ic^ eriöäbnen,

baf; and) ber Sd)langenbuííarb, gíeid) ben anberen

Sîaububgetn baô fogenannte ©eiüölle ansfpeit, unb

äiiuir beftel)t bieô nus Oen Sd)nppen ber con ibm

oertilgten Sd)laiigen.

2;ro^bem unfer ipogei aie äieinlid) féltene ^x-

fd)einung, ali, fd;öner 3i"i""-'i1'í)i""ií/ immerl)in

für ben geiger unb Ornitljologen begebrenâmert

eríd)einen mag, mbd)te id) ein 3Sort für feine

Sd)onuug einlegen, ba er nnbebingt einer unferer

[

nü^lidjften a]bgel ift, inbeni er ber ßrjfeinb beè

Sd)langenge5üd)te's ift unb bem Ueberbanbnebmeu

ber fo giftigen, mit '1ied)t gefürd)teten ilreujotter

am roirffamften fteuert. ^af? er in (îrmangelung

üon Sd)langen and) Jvröfdje unb fleine iiögel üer=

tilgt, bat in i)lnbetrad)t feineè 9hit3en5 umforoeniger

,^u fagen, alò feine £iauptnabning ja Dod) nur auê

bem «giftigen ©eunirm» befteljt.

Unb fo mill id) benn biefe Sfi^je fd)íief3en, boffeiib,

baf, Diefelbe baju beitragen mirb, unferen ï5ogel

mebv ju beobadjten unb grünblid)er fennen ju

lernen.

(^ogaraô, in Ungarn (Siebenbürgen) 1897.
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