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KISEBB KÖZLÉSEK. - KLEINERE MITTEILUNGEN.

A biológiai jegyek használatáról.

Közli : Chkrnel István.

Midu a II. Nemzetközi Ornith. Kongresszus

a magyar tud. bizottság javasolta biológiai je-

gyeket * egyhangúlag elfogadta, azoknak fon-

tossága és értéke általánosan elismertetett.

E jeg.yek elször Frivaldszky J. uAves llini-

qariae« ez. mvében lettek gyakorlatilag alkal-

mazva, tehát országos enumeráczióhan, helyi

faunákban pedig az 1890. évi madárköltözési

megfigyelések táblázatain.

Azóta több év múlt el a nélkül, hogy az id-

közben megjelent ornith. irodalomban azok

használata meggyökerezett volna. Ez a mulasz-

tás pedig igen sajnálatos, mert tagadhatatlan,

hogy a biológiai jegy rövidebben és világosab-

ban jelzi azt a viszonyt, mely valamely madár-

faj fbb életraozzanatai és azon földrajzi pont

közt létezik, a honnan felsoroltatott, mint a

szavakkal való, hosszadamas körülírás.

E helyen tehát ismételten kérjük, hogy az

enumerácziós, faunisztikus irodalomban úgy,

mint az évi költözködési megfigyelések jelenté-

seiben a Kongresszus által elfogadott jegyek a

madárfajok nevei eltt feltüntessenek.

Igen természetes, hogy a különféle földrajzi

pontokon bizonyos madárfajok nem kaphatják

azt a jegyet, mint az országos fauna egészében,

st a jegy évek szerint is változhatik némely

madárnál, a szerint, amint anmik elfordulása,

élete a rendes körülményektl eltér. De épen

ezen változások föltüntetésére kiválóan alkal-

masak a mi biológiai jegyeink és az adatok fel-

dolgozásánál is rendkívül könnyebbséget szerez-

nek az egyöntet jelzésnél fogva, mely minden

leírásnál áttekinthetbb, egyszerbb.

Hogy a jegyek használatát illetleg minden

zavar távol essék, néhány i)éldát kívánok fel-

hozni.

A Cohcmba oeuos országos jegye nálunk *^>,

òllitr ùiE ï^ntocnùung ber bíologtsdic« ícídirn.

inni St. (i I) e me I v. t!Í)enicl()ásn.

911ci ^cr siuciti' intermit, ornitb. tioiuu'ojci ^ie

feitciiö Ses uiuv nnii'enfdiaftl. (ioiuité'c- in l'ditraçi

lU'l'tclIteii lno(oçiiid)cn .St'ifftt'" * ciuftimmioi aiuialjm,

univic icreii ÍLíiditicjfeit uni 2Bert allgemein an:

ei'fannt.

Tiefe ,3^'icÍHMi unirDen ^aê erftemal in ly. v. Jvri:

t)aíío,ifi)'ö 'Jlk'rfe «Aves Huiigana'« — alfo in

einer iantiesfauuen^Enumeiation — praftifd) an^

gemeiibet, in einer I'oealfaumi aber auf jenen 3:^alH't=

len, incldìe îiie ,;^uc;GbeDbad)tnnçien nom %)vc IS'.IO

ueranfdjaulidien.

Seither fini mei)reve ^ai)rc iierftrid)en, oline íaf;

ber ©ebraudi biefer S^'icÍK"/ in ber jeitmeife erfdjie^

neuen ornitb. Viteratur fejten À'iife flcfafìt batte.

i3Mefcô iserfäumnife it"t red;t ju befíaijen, benn nn-

leiuibar ift eô, bafî burái jene, baé îterbaltnifî ber

i'ebenòeridieiniiiu^en injenb einer iíoiielart ,íu bem

betreffenbcn gcocu^aplnfáien '^nnft, lum meldiem )"ie

aniicftítjvt mirb, fürjer unb fiaver be,^eid)net mirb, aís

bnrd) langete, burd) alíorte gegebene Unifdireibuug-

3ln biefer Stelle geben mir babcr unferer ÌMtte

i'inôbnuf, bafo biefe burd) ben (iongrcfs ange;

nominenen ßeidieu in ben ennmeratiuen nnb fauni=

ftifdjen "Jlvbeiten, fomie in ben jälivlidien "Beriditen

über 3ngêbeobad)tnngen3iufnabme finben nnb jeper

$BogeIart i)orangefet<.t merben mögen.

(i"ö ift natürlid), bafì an hm oerfditebenen geo^

grapbifd)en '^siinften einzelne S^íogelarten iiidjt ba5=

felbe 3cid)en mie in ber i'anbeôfaunn erhalten

tonnen : unb and) biefes mirb bei mand)em "ipogei mit

ben l^abren ucrfdiieben fein, je luutbem beffen l>or=

fonunen unb i'ebenâart non ben vegolmdfìigen iìev=

llciltniffen abmeid)t. llnfere biologifdien .ìeidien finb

aber gerabc jnr 'lH'ranfdjanlid)ung biefer 'ÌH-ninbc:

l'ungen befonbere geeignet ; nebftbei finb fie, bue

einl)eitlid)e '•lierfabren fid)ernb, einfadier, iiberfid)t=

lid)er, alo roaô iiinner für eine ik'fdiveibnng, wtè-

Ijttlb fie and) bei iiearbeitnng non Taten eine grofec

(£ríeíd)terung gcii)ät)ren. Tamit bei SInmenbnng biefer

Seidien ò>rrtnmer neriniebcn merben, mill id) einige

IHnfpiele anfuhren :

Columba a-nas bat in ber Vanbeofauna bao

*V. ij. Dr. Madarász Gy : Biológiai jogyclí a madár-
j

* ©. a. 2)v. Sul. SJiabarcife: SJiol. 3e'rt)e" fi'i' t''« '"'i)'

élet fbb mozzanataira. — Term. tud. közi. (Pótfüzet)
|

tigeren Sebeníerfc^eiiuuiflcn bev 4!ögel (Uugaviící)). —
1892. p. 145 157. Teiiu.-luil. Kózl. (Pótfü/.et) lS9á. j). 14.5

—
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vagyis : költözköd helyenként áttelel. Ha
tehát ez a madár — tegyük föl — 189-") ben

valamelyik megfigyel területén áttelelt, akkor

a jelentésében a faj neve elé nem az országos

jegyet, hanem az állandóság O jegyét fogja

tenni.

Kszeg vidékén régebben a Slufniis vHUjaris

jegye <^y ffl, vagyis : költözköd tömegesen

együtt fészkel volt, mióta azonban a fészkel

helyét képez erd vágás alá került, jegye igy

változott meg -«^o-, vagyis : átvonuló madár lett,

a mi esetleg némely évben megint változhatik

Ojegyre, t. i. ha egyesek áttelelnének.

A Larus fuscus országos jegye «v^-t. i. rend-

kívüli átvonuló, ha azonban késbbi pontos

megfigyelések bebizonyítják, hogy évenként

megjelenik, megkapja az -t^^ jegyet. Ez azonban

még mindig nem zárja ki, hogy valamely helyi

faunában bizonyos évben a <-ár> jegy ne alkal-

maztassék nála.

A Cicoiiia alba jegye hazánkban -<—>. Diny-

nyésen <

—

>S, Szt.-Ivánban (Fehér m.) <

—

>§ä

és Kszegen --^v-*

A költözési észleletek jelentéseiben tehát igen

helyén valónak tartom a biol. jegyek pontos,

évenként a helyi körülményekhez szabott alkal-

mazását, mert csak ezen eljárás vezethet oda,

hogy országos enumeráczióban, vagy fauna-

ismertetésben minden egyes madárfajnál a való-

ságnak megfelelleg lehessen a biológiai mozza-

natokat jelezni.

3eid)eii -<^^/ níjo stellcnlitcisE übcrtaíntcrniicr íitg-

liogcl. ÎÎScnn n&er bicfer iunjel j. 33. im ^^aí^re

189.5 auf irçicni) einem ©elnete eines 33eoíiaá)tera

tìbevunutert, jo muf? in dem lietreffenben "Seridit

baò 3i'id)en Per StäiiPicU'eit C uov Den ilvtenamen

fommen.

7)-m Ëo^cçî f;atte frül)er Stumus vulgaris bas

3eid)eii <—> Hi, D. i. xugbogcl. gcscUsrljaftlidj brii-

tenö. Dîadjbem ober ber SBalb, mofellift feine 33rut=

ftötten iiniren, nuööetjanen lourbc, inulte er bao

Seidjen -ì^m-, &. i. gm-chjugsliogcl befommen, jeneo

fann aber eocntnell in eiiiiûen ^'líji't'» anc^ O roer=

ben, roenn àiifaliiei einige uberrointern foUten.

Sìa? 3ci'i)'-'" ^^^^ Larus fuscus in ber Sanbeê:

fauna ift : *^7^ nussergluäbnürljcr Durdjjiiglcr; foli;

ten aber fpätere 23eübad)tunci;en òa§, recjeimäßige

S'urdiäieijen conftatieren, fo loirb er-«^M.baê 3eid)fn

beö î3iirdj5ugstJogcls erbaíten; bies fdjliefît aber

nidjt auè, bafj er cüentuell in einer '^ocalfauna in

mand)em %)u òai, alte ^^?^ 3ei<í;en beljätt.

Ciconia alba i)at in ber ^-auna UmjnruS ^->

in îinni;éê-<—;^ffl, in Sät.=:Csüiin ("il^eifsenb. Som.)

<—>M uno in Eöfjeg -tv>.

^n ben iäl)rlid)en 3"9ëbcrid)ten finbe id) baíjer

bie pünft(id)e, äu ben l'ocahierljaltuiffen angepafjte

alnuicnbunû ber biotoijiídien 3eidjen fo redjt an ber

Stelle, benn nur burd) bie SJefoítjuug biefeâ 33er=

faljrenè fann man in einer Sanbeefauna bei jeber

cin5CÍnen Inioielart bie bioIoci,iíd;eu Ílíomeute flar

beäeidjuen.

Jegyzetek Morvaország Lundeuburg-vidéki vo- liot^en über ùic Ankunft einiger Sugbogel in öer

nulo madarainak 1896. évi tavaszi megérkezé- ölmgebung bon tunöenburg in iltiibrcn im Jtralj-

sérl. jiihr ISflli.

Feldolgozta : Kzehak Emil. * 45earbeitet uon © m il ;){ , e E) a t.*

Lundenburg 152 met. tengerszínfeletti ma-

gasságban az É. sz. 48°45' es a K. h. 34°33'

(Ferro) alatt fekszik Morvaországban, Alsó-

Ausztria és Magyarország határánál, nem messze

a Thaja folyónak a Morvába való ömlésétl;

mindkét folyó, kicsivel az egyesülés eltt, a cse-

kély esés következtében, folyását nagyon meg-

lassítja, minélfogva sok unom üledékes anyag

Sunbenburg, 152 m. ©eeí)íjf)e, 48°45' nörbl.

5Breite; 34°33' öftí. Síinge v. %mo, ift in 3)iäf)ren,

an ber ©ren^e non 3ìieber=C)efterreid) unb Un(3arn

unmeit ber ílfünbung bea ^luffeâ STÍiaja in bie

ïïîard) geleiten ; beibe glüffe roerben furj oor ibrer

aSereinigung íeí)r tvíige in il)rer 33eiue9un9 infolge

Des geriiujen öefäUeö, luoburd) iei)r uiele feine

Sebimentftoffe jum 3lbfe^en gelangen unb baô

* îîac^ ben miv jut ÎSerfttgung fleftcUten orniti). a3eo6oc^=

* Siegel L. es. és k. luiulenburgi ellour úrnak ren- tungeii tes |>evrn 2. Siegel, t. u. t. 6cutroleur in 8nn=

delkezésemro bocsátott megfgyelései alajiján. bcnbuvg.
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rakódik le és az árterületet (a ligeteket) termé-

kenynvé teszi. Olyan helyeken, hova az ár nem
juthat, a talaj homokos és terméketlen.

Helyenként a terület mocsaras s a vizes és

mocsaras részek kiterjedése a száraz és nedves

évszakok szerint változik. A lapályok hosszá-

ban nag_yobbára (rd, azután rétség, továbbá

szántó- és szlkertek vannak.

Itt az uralkodó fa-faj a kocsános tölgy, sok

és srégi példányokban ; másodrendben a szilfa,

fekete- és ezüstlevel nyárfa, kris-, hárs- és

fodor-jávor. Cserjézete tömött s helyenként a

gyalog szederj szövevénye miatt áthatolhatlan.

Igazi eldorádója a rovarevknek, különösen a

legjobb énekeseknek : fülemilének, poszátának

és sok nádi énekesnek. A vén fák az odúban

fészkelöknek legkeresettebb költhelyeket ad-

nak. A rablók és szürke varjú a fáczánok vé-

delme érdekében szorgosan üldöztetnek. Ebben

az erdben, mely mint fvadak, zek s vad-

disznó számára szolgáló állatkert, nagyobbára

be van keritve, a madaraknak is meg van a kell

nyugalma.

A szokott fajokon kívül Lundenburg környé-

kén nagyobb számban fordulnak még el : a kék

varjú, búbos banka, fehér gólya, kanalas rucza,

poczgém, karvalyposzáta és a uádi énekesek-

nek sok fajt számláló nemzetsége. Elég gyakran

még ritkábl) jelenségek is észlelhetk, mint fe-

kete gólya, vörösgém, bölönbika és mások.

Az innen 20 kilométernj'i távolra fekv kolaui

hegyek — kicsiben egy Lajta-hegység •— az

romjaikkal és meredek sziklarészleteikkel ér-

dekesek, a mennyiben ott kövi-rigók s ezeken

kívül sok szarka fészkel ; lábaiknál, Eisgrub és

Lundenburg felé terjedelmes tavak vannak, a

melyek sok mocsári és vizi madárral vannak

megnépesítve. A nevet sirály és fekete szárcsa

ezer számra költ itt.

A 40 kilométer távolra fekv Kis-Kárpátokból

zsákmányra lesve nagyobb ragadozó madarak,

különösen sasfajok vonulnak át a vadban b-
velked revierre.

Hogy még sok vár a hivatottra, könnyen el-

képzelhet.

Altalános vonásokban ezek volnának Lun-

denburg és vidékére nézve a legfontosabbak.

ne(ierfcf)UHMiununiiôçie(net (bie Sliieii'i fo fruditbar

nindien. 3lii Stellen, mo tmâ iiodìumifer nid)t l)in=

fommt, ift Der 33obcn fnubig unb unfrudittmv.

<SteIIeimieite ift baè Termin funipfig, unb bie

Stuôbehnuuç^ ber iiinfìer; unb Snnipfpartieen vid);

tet fid) nad) Pen trodenen ober naffen ^nljriviiuu'ii.

Stinge ber 9{ieberuiujcn ift äumeift SBatb, Ponn

Söiefeníanb, loeitevliin ^-elb nnb SBein gärten.

î'ie uovljerrfdjenbe 33aninavt, bie 2tieleid)e, ift in

Dielen, uralten ©renudnren nod) üort)nnben : unteti

georbnet foinmt vov 3íiifter, ©dituiivj; unb Silber^

pnppel, Gid)e, Sinbe nwo Aflbniiovn. iTer U))ter)iind)é

ift bid)t, ftelleinneife bnrdj ÖronUieergcftrüpp nnpaf-

firbor genindit, ein iotti)veè ©tborabo für ^nfeften:

freffer, inôbefonbere bie beften Sänger )ine Viad)-

tigntl, Wra&nuiden uno oiele 9iol)vfttnger. Tie alten

^Bannie geioäljven Oen >Mi£)[enbriUern loiiltonunene

iBnitftätten. Ta<ó íiaubjeng nnb bic 9febelfräl)e

luerben belaufe ,§epiiiiö fo" 5"'M'tnit'" ^Un^ »erfolgt,

^snfoige beê gröfetentciís eiìigeplanften, nlô Tier^

gorten für ^od);, Tarn-, ÎHdy- nnb @(i)iüarä:

u'ilb benn^ten 31>a[bec., haben bie 'ìUigei nnd) bie

nötige 3inl)e.

Singer ben geTUöl)nlid)en (E"rfd)einungen foiiimen

in ber Umgebung non Vnìibeiibnrg in gröfjever 8^1)1

nod) nor bie iBlunrnrfe, ber íyiebeljopf, ber iiieijje

©tord), bie Löffelente, bie fleiìie 9íoljrooniniel, bie

©perbergrnènind'e nnb &ie artenreid)e ©ippe Oer

Sìohrfanger. 3lud) feltenere ©rfdjcinnngen loerben

geììug nnb oft beobudjtet, mie ber id)ninr^e ©tordi,

ber ^l>nrpnrveiher , bie grofje 3ìobrbonnnel uno

anbere.

5Die non l)ier iO Eiloin. entfernten "íiolnner

33erge, ein Seitljagebirge im .sKeinen, finb burd;

itjre ifninen nnb fd)roffen Jvi'Ièpartien iìifoioeit

iiitereífnnt, nl5bort©teinrötbeln nnb anfîer biefen

oiek' (Sdftern niften ; an il)rein g-nfie breiten fid)

gegen (Siêgrnb unb Vnnbenbnrg grofse Teid)e am,

loetcbe non nielem ©innpf: unb SBaffergeflügei bc-

uölfert ioerben. I^anfenbe non l'ad)inöuen unb

fdnuarjen aöaffcrbühiu'rn brüten ()ier.

3>on ben 4().sïilom. entfernten .«i^Ieinen .slarpatben

ftreid)en nad) 33ente fud)enb in bie iuilbreid)en

^ieoiere größere "lianboögel, befonberê 3lb(erarleu.

Taf? nod) 2?ie[e6 beò 33ernfenen barrt, ift leidit

crfiärlid).

Tae loäre bne äiMdjtigfte über Vnnoenbnrg nnP

feine Umgebung, in großen ^üQen mitgett)ei(t.
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Alauda arrensis, L., Mart. 3. Énekel. — ©iii:

genb.

Vanellus vaiiellus, L., Mart. 3. — Mart. 16.:

párzás. — 10. Mart. ^Hianuig.

Columba palumbus, L., Mart. 3. — Mart. 8. :

párzás. — 8. Mart, ^iaaning.

Moturilla alba, L., Mart. 6. — Mart. 15.: kis

csapatokban : zord telek alkalmával egyesével

találhatni. — 1.5. Mart. iii fletiien j^íügen ; in

niilbeii ÍBintcvu eiiíjcíii niijutveffen.

Mi'rula ììierula, L., Mart. (i. •— Mart. 17.: éne-

kel; egyesével kitelel. — 17. Mart. ©efang;

im 2Binter einjedi.

Ttirdun mtmcuii,h., Mart. S. — Mart. 16. : álta-

lános éneklésben. — 16. Mart.; Mart. 17.:

fészeképítés. •— ©efang allgemein; 9îeftbau.

Columba oenas,h., Mart. 8. : már párzottak. —
Mai 1.: kirepített ifjak. — 8. Mart. bereite

gepaart. 1. Mai. augefíogene 3i"HÎ2-

Cicuìiia alba, L., Mart. 12. - Átvonulásban:

itt fészkel. — 31m Surcí;3ug ; niftet {)ier.

Praliiícola rubicola, L., Mart. 12. — Egy hím. —
©in 3)íannd)en,

Erititacus i'ubecuhís. L., Mart. 16. — Elölib az

öreg hímek, azután az ifjak ; késbb ns-
tények; — mart. 17.: éneklés. — Qutï^t bie

alten ïïfiinncben, bann bie ^nngen; f^jäter bie

aBeibdjen; 17. Mart. ©efang.

Buticüla tithys, L., Mart. 17. — Nagy számmal
;

a hímek mindjárt énekelnek; egy darab de-

(•zemberhni fogatott. — S'ïf'i^'^''«^')' bie5Jîannd)en

gíeid) fíngenb. i^m ^^ejember ift cineo gcfan=

gen roorben.

Pliylloscopus rufus, L., Mart. 17.

Laras ridibundus, L., Mart. 17.

Stnvnus vidgarm, L., Mart. 17. — Vonulás-

ban. — 3m 3i'9^-

Schoenii-ola schoeiriclus, L., Mart. 17.

Circus arruginosus, L., Mart. 18.

Podiceps miuor, L., Mart. 18.

Anas boschas, L., Mart. 18.

Aiias querquedula, L., Mart. 18.

Falica atra, L., Mart. 18.

Galliimla chloropus. L., Mart. 18.

Podiceps eristatus, L., Mart. 18.

Anser dnereus, Mey., Mart. 18.

Aetitis hypoleuciis, L., Mart. 18.

Emberiza miliaria, L., Mart. 18.

Upupa epops, L., Mart. 22.

Jynx torquilla, L., Mart. 28.

RuticilUt phoeuicura, L., Mart. 28.

Hirundo rustica, L., April 4.

Cuculus rauorus, L., April (i.

Museicapa albicollis, L., x\pril 14.

Sylvia curruca. L., April 14.

Acdoii luseiiiia, L., April 14.

Aiithus arboreus, L., April 18.

Acrocephahos arundirmeeus, L., April 26.

Locustella naevia, L., April 28.

Sylvia hortensis, Bechst., April 28.

Sylvia Sylvia, L., .\pril 29.

Oriolus (jalbula, L., April ?<0.

Ardea miiiuta, L., Mai 1.

Hirundo urbiea, L., Mai 1.

Colile riparia. L., Mai 4. — Százával fészkel a

Thája meredek partjaiban. — 9îiftct in uiefen

§nnberten in ben fieiien Ufern ber ì£)aja.

Lantus minor, L., Mai 5.

Calatnoherpe phragmitis, L., Mai 5. — Nagyon

sok. — @et)r uiele.

Sylvia nisoria, L., Mai 6.

Muscicapa parva, Bechst. Ez a madárfaj itt

nem lehet ritka ; tartózkodási helj^ét illetleg

osztozik a Museicapa albicollis, L. és Phyllo-

scopus sibilator, L. fajjal. Egy fészek, mely

4 méter magasban vékony ágakra építve, egy

szilfa törzséhez táraaszkodék s a Hipolais

salicaria fészkéhez nagyon hasonlított, ügy
látszik ezen légykajjóhoz tartozott. •— 2)íefe

ííogeíart biirfte í;ier nid;t fo feltén fein; fie teilt

i[)ren 3(nfentità It mit Muscicapa albicollis, L.

nnb Phyïloscopus sibilator, L. (gin 9ceft, roeid)eê

4 9Jítv. íiod) an ben Stamm einer 9íüfter an;

geleljnt, MxA] fdjiuadje ^n'^ige geftii^t unb einem

Hypolais sa/icana-?iefte feljr äljnlic^ ift, fd;eint

bem fleinen (Fliegenfänger ju geijören.

Caprimulgus europaeus, L., Mai 6.

Coracias garrula, L., Mai 6.

Troppau, 1896 szept. 23.

2:roppan, 23. September 1896.
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Fenologiai megfigyelések Troppau vidékérl

1896. tavaszán.

Közli RzEHAK Emil.

«ipijänologisdjc îicobnrijtnnncn ana ùcr (itmgcbung

bon ÔTroppiXu :m iFiübjabi' ISSIli.

i>ou Ü- m i 1 di ^ c 1) a l

Az alábbiakban adom a Troppau környékén
[

^in 3indn"oIiiCitîicu gek id) eine Ìifte über bie

18'.)B. tavaszán megjelent madarak érkezési !
3(nfimfioòi'ite>i t'inicjev in ber Uniöcbiing uon

idejének jegyzékét.
,

STroppau im ís-rüIiUiis 1896 erfá)ieiiener ^iiöuögeí.

Troppau 280 met.

Ész. sz. 49 56'

K. h. 35° 33' Ferrótül.

Sturnus vulgaris, L., Febr. 16.

Alauda arvensìs, L., Febr. 24.

Tíinluíi ììinsicìis, L., Mart. 6.

Motacilla alba, L., Mart. 10.

Vaiiellìi-'< cridaiua, L., Mart. 12.

Fringilla coelebs, L., Mart. 15.

Anati boscììas, L., Mart. 15.

Columba palumbus, L., Mart. 18.

Columba oeiias, L., Mart. 18.

PhyllOHcopiis TUfus, li., Mart. 19.

Ruticilla tUhis, L., Mart. 21.

Eritìuicus rubeculas, L., Mart. 21.

.4ii.se/' cincreus, Mey, Mart. 22.

Laras ridibuiidus, L., Mart. 22.

Ciroiiia alba, L., Mart. 23.

Fiilica atra, L., Mart. 23.

Gallimda cJdoìVjms. L., Mart. 95.

Hiruìulo arbica. L., Aprii 9.

Troppau, 1 896, okt. 1 3.

3:roppaii 280 9Jfeter.

49°56' n. 33r.

35°33' Ö. 2. con g^erro.

Serinas lioìialaniis, L., Aprii 12.

Hirundo ruslica, L., Aprii 15.

Jgnx torquilla, L., .\pril 16.

fìiuicilla pìioenicara, L., Aprii 18.

Laìiius colhirio, L., Api-il 18.

Upupa epops. L., Aprii 20.

Sijlvia cinerea, L., Aprii 21.

Sìjlvia rurruca, L., Aprii 22.

Ai'don philomela, L., Aprii 22.

Sylvia hortensis, Bechst, Aprii 26.

Anthus arboreiis, L., Aprii 26.

Anthus pralensis, L., Aprii 26.

Cucalus canoriis, L., Aprii 29.

Çll}>selus apus, L., Mai 3.

Oriolus galbula, L., Mai 9.

Crex pratensi^, L., Mai 12.

liìipolais philomela, L., Mai 12.

'ì^roppnii, am 13. Dftobev 1896.

A hópinty — Montifringilla nivali?, L.

fészkel madár Erdélyben.

Közli Gkunack a.

mint Öcr .í'djnrc- ober ^tcinfinlt. Moiltiliillüillil uivaiis l.

als îlîvutbDiU'l in .^tcbcnhiutjcn.

•íhiii 31. ©runad.

Az egykori j^ienionti fejedelemségben fekv

Monte Rosa területére tett ismételt látogatások

alkalmat adtak nekem arra, hogy a hópinty

fészkelési helye után tett kutatások alatt, bárha

mindig eredménytelenül maradtak is, legalább

e madár szokásaival megismerkedjen.

Míg az Acrenloralpinus, Bechht. faj a magas

hegységek alhavasi tájain vaia található, addig

a hópintyet csnk a magasabb övtájakon, az ordó

határvonalán túl lehett^ észlelni. Makacson

Tie uneberl)olteu iìejudje beò im eùeiiialiçieu

(^ürfteiittium '^Jiemoiit gelegenen 'JJÌoiite dioìa-

Webieteô gaben mir ©elegenbeit mit ben Öemobn:

beiten beo 3d)neefinCen befannt ,in mefben, fobalb

id), luenn and} ftets oergeblid), nad) feiner '^rut:

ftätte ind}te.

'íi.ínbrcnb ber SUpen^'ÀHienogel,— Accentor alpi-

nus, 33ed)ít. — in ber fnbalpinen^Kegton bes ^ody-

gebirgeô angetroffen iinirbe, mar ber 3d)neefinf òa--

gegen erft in ben bblieren Wiirfelumen über ber
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ragaszkodik a hegység magasahb helyeihez, s

bármilyen kitár ássál legyünk is nyomában,

nem engedi magát onnan elriasztani ; mindig

nagj'on ügyesen tudta magát a meredek szikla-

tömbök hasadékaiban elrejteni, ahol feltétlenül

lehetének fészkel helyei.

FRn'ALDSzET JÁNosnak az «Aves Hungan'œ»

(1891.) czimü munkájában lev feljegyzések

szerint a liópiítlijet 1833. év februárjában, a

trencsénmegyei hegyekben mint átvonulót

találta Petényi J. Salamon : néhány példányt

más megyékben is ejtettek el.

Besztercze melletti 0-Eadnáról az Észak-

keleti Kárpátok egy részét tev radnai és láposi

havasoknak nagyobliára gömbölydedhegységeire

tett kirándulásunk alkalmával, 1801. nyarán

hiába nézegettem a hópinty után, azonban sze-

rencsés valék helyette, az Unök aljáról, a szem-

ben emelked Koronjison (körülbell 2000 m.

magas) a Gypuehis harbatus, Luv. ragadozófaj-

nak több példányát felrepültében látni.

A jelen évben entomologiai és botanikai ki-

rándulásaim az Erdély és Oláhország határain

emelked Délkeleti-Kárpátokba vittek, hogy más

jelentékeny hegycsúcsok mellett a körülbell

2500 m. magasan meredez Bucsecs hegyet

megmászszam.

A Bucsecsnek erre az egész vidék által id-

járás csinálónak tartott hatalmas kiemelkedésére

a különben szerfelett fáradságos felmenetelt

legkönnyebben Rozsnyóról — Brassó mellett —
kiindulva, a nialajesti szakadékon keresztül

lehet megejteni. Rozsnyóról egy, az elején vala-

mennyire járható szekérút vezet a nagy Füzes-

patakon felfelé, amely a völgyben az emelkedés

kezdeténél csak ers eszések alkalmával, a sok

knek korhadása következtében látszik nehezen

szekerezhetnek.

A völgyen át két órai szekerezés után a hegy-

lábához, onnan általában meglehets mere-

dek oldalon két óra alatt az eíd határvona-

lához, s újabb három óra alatt a tetre jutunk.

Mindjárt az emt^lkedés kezdeténél ritka nö-

vényekkel találkozunk, mint a havasi mák
(Papaver alpinum var. ptireuaicum), továbbá

Ciiraea luteciaua, L. és Telekia speciosa. Bot.

Az út mellett jobbkéz fell lev sztina-

(— pásztorkunyhó) nyújt egy italt. Mindig

ersen emelkedve Doroincum corcìifoliidit, St.

és Ranuiinilufí lamiginosiis, L. növényfajokkal

ékesked völgyeket érünk s azután utunk egy

hegycsuszásnál elhaladva az erdn vezet tovább.

Aquila. IV.

©reii^c îieô sjol^imidjfee 5U bcmerfen. Sä[)e Ijiiiioit

cr nn ben í)öf)eren ©teHen beò ©eínrgeá unb fíifet jtd)

niid) bei eifviflitcin 3ittd)íud)en ldit ucvtvciden ; or

lueiB fid) ftctê (ieíd)idt in i)tn Spalten fteitcr jenf:

red)ter At'loblödc ju üerbergen, roo nnbebíngt feine

I

ííiftftatte id) üermntete.

')iad) 3- n. A- V i n a [ b 6 f t)'ö 3Iuf,5eid)nnngen in

ben »Avts Hungariíe« ilS'.ll) ift ber 5djneefinf

ini Àebruar IS33 i» ïim ^ì^evcjen beê ^raicêéner

Gomitate burd) Sai. 3- 'l^ e t e' n ij i biirdijiobenb

an(-\etvoffen luorben, anc^ finb einjeine Gi-eniplarc

in anbercn (Soinitaten erlegt roorben.

Sei bem SUifftiege, non îllt^Sîûbna bei ÌMftrit;

anê, auf bie nieift aie 3ïiinbgebirge fid) pväfen=

tirenbeii 9{obnaer nnb í'ápofd)ev íllpen, einem

3:eiíe ber ííorboft^Aavpatlien ini 33iftvil3=3iaHóber

Eomitat, fa() id) mid) im Sommer 1891 uergebüd)

nad) bem Sdjneefinf nm, wax aber ftatt beffeii fo

glndlid), oom ^uÍ3e ber 3neu(Slnl)l)orn)=Spi^e aus,

auf bem gegenüberíiegenben Eoronjiê (circa

2000 m. bod)) mebrere Gypaëtus harbatus Cu v.

auffliegen jii fel)en.

Jsn biefem iy^'H'e fiibrten mid) entomo[ogifd)e

nnb botanifcbe (ÌTcnrfionen in bie auf ber ©reiv^e

jiuifd)en Siebenbürgen unb üinnuinien Hegenben

Süboft=SÍarpat[)en, nm aufeer anberen bebeutenben

©ipfein, ben circa 2500 m. boben 33utfd)etfd)

(rum. Bucsecst jn bcfteigen.

tî^ie bbcbft fdmnerige iöefteigiing biefer in ber

ganjen ©cgeiib ate JBettermacter geltenben mäd)=

tigen tSrbebnng beè 5öntíd)etfcb fami am leid)teften

1)011 Svofenan bei Kronftabt burd) bie ÌDialajefcbter

Sd)luc^t erfolgen. 5Bou SRofenau fü[)rteíue anfäng=

ila) einigermaßen paffierbare ?fa[)rftrafee im Xljal

bes grofien ÎBeibenbacbê anfmärte, loeldje nur bei

ftarfen aiegenguffen infolge ber nielen bcrabgeuui:

fdienen Steine im 2:i)a le vox bem beginnenben 3Uif=

fliege nid)t gut fabrbar erfcbeint. '?îad) ^ineiftünbiger

Àabrt im 2l)al\: fommt man jnm ílnfftieg, ber im

allgemeinen jiemlid) fteil in 2 Stunbeu jur S5annu

roud)egrenäe nnb in ferneren 3 Stnnben iuni ©ipfel

fül)rt.

.§ier beim beginnenben älufftiege treten uns feU

tene ^ftaiijen mie 3típenmol)ii (Papaver alpinum

var. lìyrenaicum), ferner Circ;ea lutetiana L.

unb Telekia speciosa Bgt. entgegen.

'^k red)ter e^anì) beê ÎBegeê liegenbe éirten^

bel)aufnng (Stina) bietet ®elegent)eit ,ìn cinem

2:rnnf. 33ei ftetè ftarfer Steigung tommt man su

SBiefen mit Doronicum cordifolium, St., Ranun-

culus lanuginosus L., worauf ber 3Beg bei einer

iìergrutfd)ung lunbei in bem 'iluilbe meiterführt.

;!4
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Mindjárt az erd határvonalán túl feliszik a

malajesti menedékház.

Az út tovább meredek hegy-terrásszokon át

vezet, úgy hogy l-iozsnyóról a legmagasabl) pon-

tot, (melynek üniti a neve), 7—8 óra alatt meg
lehet mászni. Érdekes vízesések a szakadékban,

számos hómez, kering sasok és keselyük,

valamint az serdségben medvék és farkasok,

itt épen nem ritkák.

Csak a törpe havasi rózsa, fìhodoiìciniron

mil rtifolium, L. jön itt el.

Az út- és természetismerö iJeuber Frigyes

úrnak (Brassóból) és a hegyi kalauzoknak : id-

sebb és ifjabb Stenilnek s feleségének (Rozsnyó-

ról) kíséretében hatalmas zivataros esben és

a Füzes-pataknak miudeufellrl eltör vizei

között, agyaghabarékban gázolva kezdtük meg

a menedékházhoz való felmenetelt, hogy magun-

kat ott a magunkkal hozott élelemmel háziasán

berendezve, a környezetbe teend kutatások-

hoz lássunk.

Junius 21-ikén vastag ködtömegek vették

körül a kunyhót és a széltl zavarva a legcso-

dálatosabb alakulásokat mutatták. Én e napon

az ifjú Stenille kalauz és felesége segédkezésének

igénybevételével a ktörmelék hóborított hal-

mazainak átvizsgálására szorítkoztam.

A vezet egyszerre csak egy, a malajesti sza-

kadék fels részén lev sziklahasadékból kivett

fészket nyújtott át, benne 4 drl) tiszta fehér,

tompa fény ovális tojást, a melyrl a madár

elmenekült. Sajnálatomra a fészekalj tojás

annyira kotólva volt, hogy elvitele nem látszók

tanácsosnak, s ezért a kalauzt utasítám, hogy a

fészket tojásostól együtt illet helyére vissza-

tegye. A fajra vonatkozólag a tévedés annyival

inkább ki vaia zárva, mivel ebben a magassági

övben semmiféle madár nem költ, a melynek

tiszta fehér tojásai volnának.

Több napi ott tai'tózkodás után ritka zsák-

mánynyal, a legkedveztlenebb idjárási viszo-

nyok között hagytuk el gyjtési mködésünk

terét.

Csak a Magyar Ürnithol. Központnak mindig

szeretetreméltó fnökével, Herman Ottó úrral

Budapesten történt összejövetelem irányította

figyelmemet erre az Erdél5're nézve ritka és

részemrl kevésbé méltányolt leletre.

A kíséretemben volt kalauzt azonnal felhív-

tam, hogy a fészket és tojásokat hozza le s ne-

kem küldje el. A bizonyító darabok, a postán, a

kíméletlen bélyegz nyomásokkal ellátott s szét-

©feicf) diiitor bor SBntbgrciiíc íiecit ïiio Widív

jci'cbtcr vSdjiiLífiüttc.

1)ev SBeg fülívt wdWx übci fioile íöenUerraffeii,

jo baf] man in 7 bio S Slunbcu ben I)öd)ftcn ''l>imft

(^cr Omu ijeiioiinti uoii ;h'oíciiau cvftcii^cu fcinn.

Siiterejjante ÜIBaiJerfälle in öev i3d)Iud)t, uicle

©dincefetber, freifeiibe Jlbler unit ©eier, ícuuic

23ävcn unì) ÜPölfc in ber llnuatbuuii íiiib bier fciiu-

©eltt'iibcitcìi.

3îur bie niebrigeâilpenrojc Rhododendron myr-

tifolium L. fomint Ijier vox.

^n ikgfcitunoi beè uicçy uiib noturfuiibigcn

Öcrrn if rieb ria) 2)eubcl nuë Eronftnbt imb

öcr 33ergfüí)rer ® t e n i í [ e senior uiib junior nebft

Àrnu niiè Siofeuau lintton mir, boi ftorfcm ©emitter^

regen uu^ bei ben allcutljalbeii auèijctroteiieu (>k-

lünjíern &eô SBeibcubadjê im l'efjmteig roateub ^en

Shifftieg ,yir Séutifiütte mujetreteu, um um bajelbft

mit bem lieraufijebraditcu "•^iroinaut bduolid) cuv^u--

ridjten uiib (Srcuriioneii in bic Unujebiing uorju^

neljinen.

3lm 21. :^siiiii umlagerten bie ijütte öid^te

Sîebelmajjen unb formten nom ÍBinöe gepcitfd;! bie

unuiíerlid)|'ten (^(efíalten. ^sá) bejdiränfte mid) nu

biefem íTage unter 3i't)'''''i"i',)'"t' '^''ö îfiiljrerê

Stenille junior unb Jrau auf bns Slbfuc^en

oer mit ©d)neefíad)en bebecften ®eri3llí)nííien.

^^vltílidj überreid)te mir ber Rubrer bnô nno

einer ^elofpalte im oberen î'eii ber Wnlojcfd)ter

®d)lnd)t entnonunene ííeft beê 3d)ueefinfen mit 4

ooalen, reiuiüeif?en, mattgläuäeniien 6'iern, non bem

ber -Isogel entfloben nmr.

^.'eiber maroiiô @elege bebrütet, fobnfì eine Wút-

naljme nur nid)t ratfam erfdiien, unb ber Aübrer

nngeunefen lo.nrbe, íao "Jieft mit (Siern on feinen

^lnl3 juriicf ju fteüeu.

Œ-in Irrtum be^üglid) ber 3lrt mar nmfonu'br

nuegefdiloffen, alo in biefer .cöljenjonc fein 3.íogel

brütet, meld)er rein roeif; gefärbte dkx befitU.

^iad) nuijrtogigem l'lnfentbalte nerliefion mir mit

feltener 33cute unter ben nngüuftigften iiUtterungê:

nerljciltniffeu bnô ©ebiet unferer Samnu'ltbötigfeit.

(Srft ein ßnfnmmenfein mit bem fleto liebenè=

mürbigen 6l)ef ber Ung. Ornitliol. ©entrale, .^errn

Otto ^ e r m a n ^n iUibnpeft, lenfte bie 3luf=

mcrffnmfeit auf biefen für Siebeulnirgen feltenen,

oon mir meuiger beadjteten Anmb.

®er in nuuner Begleitung gemefene 'pijrer

TOurbe fofort benad)rid)tigt, baô 3ieft nüt ©elege

ju Ijoleu unb einjufenben.

3n einem serbrücften popieriien, nonber^soft mit

ftarfen ©tempelbrüden nerfelienen a)hifterfäftd;en
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nyomott papirdobozliábaü meg is jöttek Ber-

linbe, de elzúzva, és szétfolyva.

Mind a mellett is az említett eset adatul szol-

gálhat annak bizonyítására, hogy a Montifrin-

giüa iiiiudis, L. Erdélyben fészkel, s így ennek

alapján Frivaldszky János jegyzeteihez még ezt

is: i'Biicí^ecs, Brassó- Aipea. Com. Bmssó'1897.

Junius ?i.» oda lehetne fzni.*

lamjtcii oic ik'lccjftürfe ausgelaufen uuD sevninlnit

ill %Stx[\n a\\.

Jsuimerüiu mag ber tiorliegenbe ^vall baju íiei=

tragen, Das 33riiten beò Montifringilla nivalis L.

in Siebenbürgen ju ermeifeu, fo i)a^ ber S- *'•

55 r i ü a I b s f D'fdien 3iiít""i"ei'ítítí""Ö """í ^'^^'

csecs. Brassó alj) (Som. Brassó. 1897.21. ^mú»

l)inäuäufügen märe.*

Egy fehér Hirimdo rustica L.

Irta : De. Kramjiek Nándor.

tf^nc liiEisac Çprnnùo rustira ï.

Sßon Sr. gerb in a nb >l va m mer.

Beliczey István úr méltóságának szívességé-

bl birtokomba került f. évi június 10 én egyel

fehér Füstifecske. Fiának, Behczey Géza úrnak

Gerendáson lev birtokán akkor vették ki a fé-

szekbl, midn már szállós volt ugyan, de es-

ténként még viszszatért a fészekre. A fészek a

cselédlakás eresze alatt van és öt fiókot tartal-

mazott, melyek közül négy, úgj'szintén a szü-

lk rendes színek voltak.

A nekem küldött fiók egész testén fehér, de a

különféle testrészek fehérje más és más, úgy

* Az a nagy tekintély, a melylien Grunack A. csá-

szári irodatanácsos úr, (Berlin), mindenütt részesül,

arra hirta a szerkesztséget, hogy ez egy esetben

félre tegye azt az elvet, a mely a Magyarországon

tartott II. Nemzetközi Ornitliologiai Kongresszus alkal-

mából kimondatott, amelynek értelmében Magyar-

ország ornisának kimutatásália csak természetben be-

mutatott madárfajok vetetnek fel. A fenti közléshez

azonban a szerkesztség mégis szükségesnek tartja a

következ megjegyzést fzni. A MontifrinijiUa nivalis-t

Magyarországon eddig kizárólag csak mint téli ven-

déget figyelték meg s még igy is a legtöbb esetben a

l'lectrophaneii nivalis-szal való összetévesztés esetét

derítette fel a vizsgálat. Még az annyira megbízható

CzYNK EnÉ-vel is megtörtént ez, a ki az ausztria-

magyarországi oruitologiai megfigyel állomásokról

kiadott I. évi jelentésben a 132- és 182-ik lapon azt

állítja, hogy a FringUla nivalis-t Brassónál, de itt is

tclen látta, utóbb azonban a szerkesztséghez intézett

soraiban beismeri, hogy a madarat a Plectrophanes

nivalis-szal tévesztetteössze. Annyi bizonyos, hogy nincs

Magyarországnak oly ornitologusa, a ki ennek a ma-

dárnak fészkelésérl tudna— a brassóiak legkevésbé —
és ha mégis költ a Buesecsen ez a madár, úgy ezt az

esetet bevándorlásnak kellene tulajdonítanunk ; annál

is inkább, mert ezt a remek hegyet különösen a szász

természetvizsgálók minden tekintetben igen alaposan

átkutatták.

A bizonyítékokat a legközelebbi költési idszaktól

várjuk. A szerkesztség.

T>urd) Sie Wüte Seiner .«podimoíilgeboven bes

^errn Stefan v. íbelicjei), erhielt idi am 10. ,3uni

b. 3- fine febenbe, meifee 3ïaud)id)iiialbc. Sie mar

in ©erenba'è auf ber SBefil^ung feines Soíjnes, bes

^errn ©éja con i^eliesei), bem Riefle entnommen,

als fie, obämar fdioii flügge, abenblid) nod) jn beni:

felben äurücffelivte. Tas Jieft befinbet fid) unter bem

ïsorbadie ber G3efinbemoí)nung uiib entí)ielt fünf

^unge, lum beneii nier, gíeidi ben (Slterii, luninal

gefärbt mareu.

®aê mir übcrfanPte lounge ift am gaiijen Ebrper

meif;, jebodi ift bas 2BeiB ber iierfd)iebeiien Eörper=

* íie grofjc Sluctûiitat, ircldjcr fid) §ctr faiforl.

.ftaiiäU-irat ai. 0r una cí (Í3cvlin) nUiiemein erfreut, be=

luog bie Slebatlion von bem iii Ungarn feit bein II4en

internationalen ornitljotugifdjcn (îongveffe angenommenen

íprincip: nur íietegte Species in iaî «crjeidinis ber

Síanbesornis aufjunelimen — in biefem Jatle a6jufcf)en.

2)od) mufj bie 3lebaftion an bte Wittijeilung bennod)

folgenbe Semerfung fnüpfen. Montifringilla nivalis

iinnöe bieder tu Ungarn auefcfjlieftlic^ nur ala SBinter^

gaft Deobadjtct, uub aud) tjieibei ergab bie Unterfuc^ung

in ben alíermetften gäUen, baji eâ fidi um eine Ser=

roecí)6lung mit Plectrophanes nivalis [janbelte. SiefcS

paffievte felbft bem fo oevlä&Hdien ©buarb d. (Iji)»^

ber im l=tcn ;^aI)ve5bcrid)te ber Ornitbol. Söeobad)tung6=

ätntionen in Defterreid)=Ungarn p. 13-J und lS-2 Friugilla

nivalis bei fironftabt im Sinter beobachtet f)aben

luolite, biefeô jeftod) in einet au bie SiebaFtion gerid)teten

3ufd)rtft nunmeljr audj als auf Ploctroplianos nivalis

beäüglid) ridjtigfteUt. @o oiel ift fidjer, bafe fein Drni=

tiiologe Ungarns — bie Äronftäbtet am aUeriucnigfteu —
biefen ÎSogel als iötutooget beobadjtet fjat, unb man in

bem galle, bafe biefer Sogel auf bem üucsccs luirtlid)

brütet, eine Snuafion nnnebmen müfile ; umiometjr, als

biefer prädjtigc aetg befonbers aud) oon födjfifc^en îîatur=

forfd)ern aUet 3lrt fe^r griinblid) burd)fovfd|t rourbe.

^offentlii^ bringt bie näc^fte Sörutpetiobe bie Selege.

gieb.

34*
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hogy a test azok a részei, melyek a rendes Füsti-

fecskéncl kékes- feketék, zománczosan fénylk,

ennél ellentélb( n a többi testrészekkel mintegy

gyöngén árnyaltak, vagy más szóval, hogy fe-

hérjök a többi részek fehérjéhez körülbelül úgy

áll, mint a házi tyúk fehérsége a fehér galambé-

hoz. Homlokán, állán és alsó állkaj^csa környé-

kén gyönge rozsdasárgás lehelet látszik, csre,

iába és karmai szanifehérek, szeme sötét rubin-

vörös.

Már azért is, hogy megfigyeljem, vájjon a to-

vábbi kifejldés alatt nem változik-e meg az

egész tollazíitnak vagy legalább egy részének a

szine és mert fecskét fogságban tartani sem tar-

tozik a lehetetlenségek közé, nagyon óhajtottam

az állatkát életben tartani. Mivel azonban, mi-

eltt hozzám került, valószínleg egy napnál to-

vább éhezett, a mi az akkor uralkodó alacsony

hmérséklet mellett még hozzá egy fiatal rovar-

evnek semmiesetre elnyére nem válhatott,

továblfá a hvös ess idjárás és az akkori el-

foglaltságom megakadályoztak a rö^Dülö rovarok

keresésében, igy tehát házi legyeknél egyebet

nem nyújthattam neki, azokat is csak legfölebb

négy órai idközökben, azért nem sikerült azt

hét napnál továl»b életben tartani.

Még az els napon némi reményt tápláltam,

hogy legalább is egy ideig életben tarthatom,

mert — habár gunyasztott úgy, hogy bárhol

ellentállás nélkül fölvehettem — mégis elég

mohón lenyelte a csrébe dugott legyeket és

élénken reagált az es miatt akkor közvetlenül

a falak és ablakok mellett elhaladó fecskék csi-

csergésére. St ilyenkor rögtön az ablakhoz szállt

és különösen élénk volt, ha egy arra röpül

fecskét megpillantott. Bizonyos eletenergia tehát

még lakozott benne. De már másnap délután a

szegény állatka annyira le volt verve, hogy már a

kalitka fogán sem birt ülni. Föltevésem, hogy a

következ napot már nem éri meg, 12-én

reggel tényleg megvalósult, halva találtam t
a kalitkában ugyanazon helyzetben, a hogy

eltte való nap gyapotra fektettem; nyugodtan

halt meg.

A vizsgálat kimutatta, hogy nstény volt és

hogy szemei valóban fest-anyag nélküliek, tc-

tf)cilc oiii nníovcí, fo äuntr, bafe bicjeniiu'n Stcííon

beò Sörpi'VS, lucldjo bei íev uoniialcii ')íaud)íd)n)albc

fdiiDdvU'liiu iiictallifd) gläujen, boi Dicfer im Segen:

fü|5e 311 ben übrigen ©teilen mie uon einem leid)ten

©djntten übcri)aud)t finb, ober mit anbeten 'iiiortcn,

baf; ihr SBeifi fid) jum SBeife ber übrigen Stellen

nngefnbr fo uerbält, mie bas äßeii; eines ^am-
bnlmeö ^n bem einer meifieii îanbe. Stirn, Rinn

Ulli) llnterfiefergegeub jeigen einen leidjten rot;

gelben :'lnrlng, ber ©d)nabe(, bie güfee unb Erallen

fin? bornmeifî, bas ílnge ift tief rubinrot.

Sd)on ano bem Örnnbe, um jn beobadilen, ob

nid)t mäljrenb ber fortl'djreitenben lïntmidelung

eine In'rfnrbung bes ©efiebere ober loenigftenè

eineô îeileo bec-íelben einträte, nnb meil eê nid)t ju

ben nnnUiglid)feiten gebort, eine Sd)malbe in (î5e=

fangeníd)aft ^u balten, miinid)tc id; feljr, baê 2:íer:

d}en am Seben sn erbauen, "ülieif aber ielbigec-, beuor

id) eô ertjiell, ìoobl über eiiu'ii Xa(\ getjungert batte,

maci nebft ber íanmíö [)erríd)enben niebrigen 3:^ein=

peratnr einem nod) baju jungen ^''ícftenfreifev

gemil5 nidjt non inn'teil fein fomite, ferner bie

fül)le, regneriíd)e íiMtternng nnb meine mid) ba;

malo febv in 'Jlnfpvud) nebmenbe SBefdjciftigung bem

Sudien lutd) fliegenben :,"snfeften binberlid) marén,

id) ibm babér nid)tG alo Stubenfliegen reid)en fomite,

jelbft baô and) nnr in ^l't^oallen non menigftcnó

uier ©tnnben, gelang eo mir nid)t, ìtaè ìierd)en

(anger ale jiiiei Tage am !üeben ju erbalten.

-•lm erften Tage begte id) nod; einige .öoffnung,

eo menigfteno eiiu- Seit i^ng ju evljalten, benn —
ob^mav eo niebergefd)lagen bocfte nnb fid} überall

miOerftanDoloo greifen lief; — uerfálndte e bod^

^ieinlid) gierig bie ihm in Oen 3d)nabel gefteeften

Àliegen nnb reagierte lebhaft auf bao ©ejmitfdier

tier bamalô megen bem fliegen bart an ben iBiinben

unb ^-enftern uorbeiftreid)enben Scbiualbcn. Tann

flog eo fogar gleid) bem jycnfter ^n nnb geberbete

fid) befonbero erregt, menn eo eine oorüberfliegenbe

Sdimalbe burd) oao Wefid)t mabvnabm. liine gemiffe

l'ebenoenergie mobnte ibm Oaber nod) inné. Tod)

fdìon am näd)ften Tage nad)mittago loar bao arme

Tierd)en fo feljr Ijernntergefommen, baf; es fid) nid)t

mebr auf berSptoffe balten fonnte. 3){eine ílíoraueí

fetiung, ba^ ce ben tommenben Tog nidjt inebr er

leben merbe, fanb baber am iahten morgens mirflid)

ibve lieftätignng : id) fonb bnö Tierd)en tot im

33auer in berfelben Sage, mie id) eo am Tage

äuoor auf "lìaunnoolle gebettet; eo entfd)lnmmerte

fanft.

Tie Unterfnd)nng ergab, bafi eS ein ii.H'ibd)en

mar, nnb bafi feine ílngen i'bllig pigmcntlos, baber
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hát a halál után épen oly viztisztán átlátszók

voltak, mint az igazi albinokéi.

E fecske most kitömve a b.-csabai polg. isko-

lának az én örizetem alatt álló muzeumál)an

van, mely czélra ö méltósága azt nekem kiké-

szítés végett átadta.

poftuiortal ebcíiío ninj(erí)ell burcl)fid)tii^ niareii une

bie tier edjteii SBcifiliiuv'-

Sie iSdiiuaUie befinbet fid) jcçt aiieaeftopft iii bem

unter meiner Obhut ftebeiibeii ilìufeum ber )Ôéîéi-

(isnluu-r 33iiri}er)d)ule, sume(d)em ^wcdc fie mir Se.

.'Öod)iuoí)[fleboreii bebufo '^iräparatioii überQ,ab.

INTÉZETI ÜGYEK. INSTITUTS-ANGELEGENHEITEN.

Dr. Almásy György az oláhországi Dobrud- gr. ©cor« li. Almásn b^t feine (ïrcurfion mid)

zsába tett kirándulását szerencsésen és a meny- ' ber riimänifd)eii Tübrubfdja iiíücfíid) beenbet, u. jui.

nyiben ez inkább csak elleges puhatolód- mit '1{ürffid)t borauf, büf; eö fid) mef)r um eine

zás volt, — jó eredménynyel is végezte be. Az i)ieeoivioSeirung banbelte, mit çpitem Srfolg. ^Mt

utazás eredményét feltáró érdekes munkának ber ^^íublieation ber intereffanten 3lrbeit, uieící)e bas

közlésével barátunk az «Aquilá»-t tiszteli meg, l'Kefultat ber Síeife enthält, beebrt unfer J'S^reunb

melynek legközelebbi kötetében a dolgozat meg- bie «Aijuila», in béren näd)fteni ^.íanbe bie.í)erauo=

jelenik. lUibe erfohjt.

Dr. Floerike Curt, — tudvalevleg a német

ifjabb ornithologiai gárda legderekabb búvárai-

nak egyike — hosszasabb idn át dolgozott

nálunk a központban mint vendég, néhány

hétre meglátogatta barátainkat : dr. Almásy

Györgyét Borostyánk várában és Chernelházi

Chernél Istvánt Kszegen, a honnan Huszty úr

gyjteményének megtekintése s tanulmányozása

végett ellátogatott a lékai várba. Dr. Wlassics

Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-

terünk nagyméltósága a fennemlitett tudós-

nak az Ornithologiai Központhoz egy esztendre

megfelel tiszteletdíj mellett leend beosztását

egyfell intézetünk elnökének elterjesztésére,

másfell e tudós saját kérelmezésére, a f. évi

október 14-iki 61,261. sz. leirattal elrendelte.

Ezt közzétehetni két tekintetbl szolgál nekünk

a legnagyobb örömünkre és pedig egyfell, mert

ez jele annak az érdekldésnek, a melylyel

ministeriumunk a Központ törekvéseit támo-

gatja, másfell tanuja annak a felfogásnak, mely

Magyarország irányadó köreiben tulsúlylyal hír

mindannyiszor, a mikor a tudománj'ok iránt

való szolgála ttételröl, a tudományos törekvések

istápolásáról van szó. Dr. Floerike 1898. január

elsején kezdi meg tevékenységét a Központban;

addig az ideig Bogláron gyulai Gaál Gaston úrnál

fog tartózkodni, hogy a vonulási adatok feldolgo-

zásában segédkezzék s illetleg annak feladatával

megismerkedjék. Örülünk, hogy benne derék és

rokonszenves munkaert üdvözölhetünk.

§r. (íTurt J^locnlíc. befnuntlid) einer ber tüd):

tiçiften §oríd)er ber jüni^eren beutfdìen ornitljo;

toiìifd)en ©arbe, arbeitete lanciere Seit t)iuburd) als

@aft in unfercr 6entra(e, befud)te für längere 3eit

unfere Àreunbe Tr. ©eorg u. 3ílmáfi) in Sd)[of;

i^orootijiínfö unb Stefan (Sljernel u. (iíjernelljája in

.Sïiifjeûi, non mo ano bie Sammlung beè §errn von

.'òufìti) in Sd)loB -éfa befid)tigt unb ftubirt iiiurbe.

3luf ìiortrag beè (Sbefò unferer ISentrale unb infolge

beê @etud)eô beò ôerrn íDr. 6 u r 1 5v I o e r i f e , l^at

Se. 6ii:cellen5 ber §err tbnigl. ungar. 2){inifter fiir

(iuttuo unb Hnterrid)t Tr. ,^\nliuo non 5« l a f f i c 5

bie 3iitt)íiluiic] beé obengenannten ©eíeíjrten für bie

2)auer eines 3nt)i't'ö, gegen enttpred)enben (Sl)ren=

folb, mit Siefeript nom 14. October (.^.,3.61/261,

angeorbnct. (Se gereidjt uns in sroeifadjer Êinfid)t

ju größter ^yreube bieö l)ier befaiuitgeben ju fönuen,

u. ,^m. ale 3eid)en bes :,^snterefîeè, iiield)eê unfer

íJíinifterium ben ikftrebungen ber Êentrale eut;

gegenbringt, unb íioeitens als 3eid)en jener 3luf=

faffung, RHid)e in ben mafìgebenbften Greifen

Ungarns noramltet, fobaíb es fid) barum banbelt,

berißiiicnfd)aft einen 3)ienft ju leiften, iinffenfcbaft;

' lid)e33eftrebungeu ju unterftügen. ^^errSr.gloerife

beginnt feine ^l)ätigf.'it an ber (ìentrale mit

1. Jänner 1898; biö ju biefem ^^ermine meilt er in

iiogln'r bei ^exxn ©aftou t)on ©adi, um le^tereu

;

bie ^Bearbeitung beê 3"9eâ ò» erleichtern unb biefe

3tufgabe fennen jn lerium. Uns gereid)t es sur

Jrenbeeine tiid)tige, ii)mpatl)ifcbeilraft begrüfien ju

fönnen.


