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madarai" czímeü írott enuuierácziós dolgozata

alá sem irta nevét. Ebben összesítette a saját

tapasztalatait az eltte kutatók adataival, neve-

zetesen Finger Gyula, a két Satterer, Hechel

és különösen Jiiliovih Antal, néhai apátfalvi

plébános és késbb soproni kanonok megfigyelé-

seivel.* Az utóbbinak Fászl eltt legtöbb ér-

deme volt a Fert madárvilágának kutatásában

s adatai már csak azért is érdekesek, mert a

niosoni azaz a beleti partról valók, ellenben

Fászl fleg a nyugati parton vizsgálódott.

Jukovits is szép gyjteményt szerzett az 50-es

években, mely halála után a gyri káptalanhoz

került. Enumcrácziiijának bevezetjében érde-

kes hasonlatot tesz Fászl a /itfco cite- korában s

napjaiban él és elkerül madárfajok közt s

reá mutat a változásra. Mindössze "255 fajt sorol

föl ; ezek közül néhány - Jukovits révén fel-

vett — bátran törölhet pl. Aclilis macidaria,

Sterna macrura, Pagoplnla eburnea, viszont

több, akkoriban — 1883-ban, mikor e jegyzék a

soproni fgymn. értesítjében (1 31. 1.) meg-

jelent — hiányzó, most már l)elekerülhet a

faunába; így a Muscicapa parva, Lanius som-
tor, Larus minutus. Sterna anglica. Limicola

pygmea stb.

Közleményét ezekkel a szavakkal fejezi be :

«E madár-jegyzék hézagos és távol áll a teljes-

ség igényétl; de ha sikerült az ornithologia

iránt való érdekldés magvát az ifjúság közt

csak némileg elvetnem — ha szabad azon hiede-

lemben élnem, hogy a hazai tudományosság

épületéhez egy homok- szemmel járultam: úgy

örömest közrebocsátom azt, mint zálogát azon

szeretetnek, melylyel az iíjuság, ennek kiképez-

tetése és jóléte iránt viseltetem».

Németül is írt egy közleményt a Locustella

luscinioides a Fertn való viselkedésérl.**

* Megjelentek: Verh. d. Ver. f. iNaturk. in Press-

burg 1857., 1858., 1864—65. évf.

** «Schwalbe» Mitth. d. oru. Ver. iii Wien X. 1886.

:J03—304. 1.

Beobachtungen, unter die umfassciidi' Enume-

ration «Die Vögel Soprons» seinen Narneii nicht

unterzeichnete. In dieser Arbeit fasste er seine

eigenen Erfahrungen mit denen seiner Vorgän-

ger, namentlich Julius Finger, der zwei Natte-

rer, Heckel und besonders Anton Jukovits —
weiland Priester von Apátfalva und Domherr

von Sopron -— zusammen.* Letzterer hatte

vor Fászl die grössten Verdienste in der Erfor-

schung der Vogelwelt des Ferto's. und seine

Beobachtungen sind auch schon darum von

grossem Interesse, weil dieselben vom Moso-

nyer, nämlich vom östlichen Ufer stammen,

während Fászl hauistsächlich an dem westlichen

Ufer Ijeobachtete. Auch .Jukovits brachte eine

schöne Sammlung zusammen, welche nach sei-

nem Tode an das Domcapitel von Gyr über-

ging. In der Einleitung seiner Enumeration

giebt Fászl eine interessante Vergleichung zwi-

schen dem Stand der Ornis in .Jukovits's Zeit

und der jetzigen, und weist auf die Veränderun-

gen hin. Im Ganzen fühi't er 355 Arten an ; von

diesen können einige von Jukovits über-

nommene — schlechthin ausgelassen werden,

z. B. : Actitis niaculitrid. Sterna macroura,

Pagophila eburnea, während einige andere da-

mals — 1 883 als diese Enumeration im .Jahres-

berichte, p. 1-31, des Gymnasiums von Sop-

ron erschien — noch fehlende wie : Muscicapa

parva, Lanius senator, Larus niinntus. Sterna

anglica, Limicola pygmaea u. s. w. jetzt noch

hinzuzufügen sind.

Seinen ]3ericht schliesst er mit folgenden

Worten : »Dieses A'ogelverzeichniss ist lücken-

haft, und steht weit entfernt davon, den An-

S23rucli auf Vollständigkeit zu eiheben ; wenn

es mir aber gelungen ist den Samen der Liebe

zur Ornithologie unter die Jugend gesäet zu ha-

ben — wenn ich mich dem Glauben hingeben

darf zum Gebäude der vaterländischen Wissen-

schaft auch nur ein Sandköruchen beigetragen

zu haben : dann übergebe ich auch dies Wenige

mit Irrenden der Oiïentlichkeit, als ein Pfand

jener Liebe, welche ich für die Jugend, für de-

ren Ausbildung und Woldfahrt hege.»

Auch in deutscher Sprache verfasste er einen

Bericht über das Verhalten des Locnslclln

luscinioides am Fert.**

* Erschienen : Verh. d. Ver. f. Natm-k. in Press-

burg 1857., 1858., 1864—65. Jge.

** «Schwalbe», Mittli. d. ovn. Xev. in Wien X. 18S(i,

p. 303—304.
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A m;ul:irak vonulása szintén megkapta figyel-

mét s ösztönözte a fajok megérkezésének jegy-

zésére.

Mikor ISílO jan. i't-én a magyar ornithologu-

Hok Budapesten összegyltek, hogy a ll-ik nem-

zetközi ornith. kongresszus elkészítésérl ta-

nácskozzanak, Fászl is megjelent közöttünk s a

tárgyalásban élénk részt vett. Ez volt talán

egyedüli nyilvános szereplése. A még abban az

évben végrehajtott hálózatos állomásokon tör-

tént tavaszi vonulás megfigyelésében Sopron

vidékén tevékeny részt vett s megfigyelései

Hrrman Ottó: A madárvonulás elemei Magyar-

országban lS91-ig ez. munkájában 1II8. l.i lát-

tak napvilágot. Az ornith. központ megalakulása

után, a míg csak egészsége engedte, szintén

évenkint figyelte a költözködést s jelentései

az országos anyag feldolgozásában foglalva az

nAquilában«* jelentek meg il894— 1898. évek-

bl 1. Erdemeinek elismeréséül a m. kir. vallás-

és közoktatásügyi minister 18;)6. márcz. ál -én

a magyar ornith. központ levelez tagjává ne-

vezte ki.

Számos jegyzet, feldolgozatlan anyag maradt

ugyan Íróasztalában, de egyéb irodalmi mve
nem rzi nevét az említetteken kívül. Lehet,

hogy itt-ott még lappang egy-egy, mely elkerülte

figyelmemet.

Legboldogabb volt akkor, ha ladikjában a

Fert hátán bolyonghatott s valami érdekes,

eddig még a gyjteményébl hiányzó madarat

üldözhetett vagy érdekldket vezetgethetett az

ö kedves birodalmában : a Fertn. A ki e tó ter-

mészetébe be akart pillantani, az nem mulaszt-

hatta el, hogy az ö tanácsát ki ne kérje. Fászl

nemcsak tanácsot adott, hanem azonnal maga

vitte, kalauzolta emberét. így a többek közt

Reiser Othmárt, Fournest s másokat is kisérte

ornithologiai kirándulásra.

Mikor arról volt szó, valamit megkeríteni :

nem ismert akadályt ; begázolt a vízbe akár

övig i^.

Gyenge testi szervezete nem sokáig tudott da-

czolni ilyen kemény próbákkal ; 1 892-ben egy

ferti kiránduláson meghlt és tüdöhurutot ka-

Auch der Vogelzug erregte seine Aufmerk-

samkeit und führte ihn dazu, die erste Ankunft

der Vögel zu notieren.

Als die ungai'isehen Ürnithologen am llj.

.Jan. 1800 in Budapest zusammenkamen, um
über die Vorarbeiten des U. internat, ornith.

Congresses zu berathen, erschien auch Fászl

unter uns und nahm regen Antheil an den

Verhandlungen. Das war vielleicht sein einzi-

ges öfientliches Auftreten. An der, noch in dem-

selben Jahre vorgenommenen Beobachtung des

Vogelzuges nahm er auch thätigen Antheil :

seine Beobachtungen erschienen in Otto Hjer-

íunn's : Die Elemente des Vogelzuges in Ungarn

bis 1891, p. 118. Nach dem Zustandekommen

der Ung. Ornith. Centrale beobachtete er wie-

derum — solange es ihm seine Gesundheit ge-

stattete — den Vogelzug, und seine Berichte

sind, in die .Jahresbearbeitungen des Zugsmate-

ri ales eingefügt — aus den Jahren 1894-98 -

in der « Aquila 'i* erschienen. Als Anerkennung

seiner Verdienste wurde er am 21. März ISOC)

vom Ministerium für Kultus und Unterricht

zum correspondierenden Mitgliede der Ung.

Ornith. Centrale ernannt.

Viele Notizen und unbearbeitetes Materiale

blieben noch in seinem Schreibtische, aber

andere litterarische Werke ausser den Ange-

führten verfasste er keine. Möglich, das« hie

und da noch etwas versteckt ist, das meiner

Aufmerksamkeit entging.

Am glücklichsten war er dann, wenn er in

seinem Kahne auf dem Fert umherfahren

und etwas Interessantes, seiner Sammlung

bisher noch Fehlendes verfolgen, odei- Wis-

sensdurstige in seinem Fieiche — ileui

Fert — führen konnte. Wer in die Natur die-

des Sees einen Blick werfen woUte, durfte es

nicht versäumen seinen ßath zu vernehmen.

Fászl gab aber nicht nur Rath, sondern führte

seinen Mann allsogleich selber hinaus und

orientierte ihn. So begleitete er unter anderen

Othmar Reiser, Fourness und mehrere auf

ihren ornithologischen Excursionen.

Wenn es galt, etwas zu erwerben, dann kannte

er kein Hinderniss ; er watete dann in's Wasser,

wenn es sein musste bis zum Gürtel.

Sein schwächlicher Köqierbau konnte solch'

liarten Prüfungen nicht allzulange Stand hal-

ten; im Jahre 1892 erkühlte er sich während

* isfi.")— isno. pvf. * Jiilirg, 189.5 90,

a3*
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pott. Látszólag kigyógyult ugyan bajából, de a

betegség csirája visszamaradt benne s tüd-

sorvadássá fejldött, mely életerejét lassanként

elemésztette.

Az utolsó két évben már alig mozdult ki ,

szobájából, de azért folyton fürkészett és mik-
j

roskópjában talált vigaszt. Egy-kétszer — esa-

logatóan szép napokon — talán még lené-

zett a székház udvarába s a korhadó fákat

kopogtatta meg rovarokat keresgélve. A múlt év

végén azonban teljesen megtörött. Utolsó négy

hetét karosszékben töltötte, sem járni, sem ágy-

ban feküdni nem tudott már. Békés megadással

viselte nehéz gyötrelmeit s csak arra kérte Iste-

nét : adjon elég ert és kitartást szenvedéseinek

elviseléséhez. Eendtársainak biztató és vigasz-

taló szavaira 'azzal a lemondó válaszszal felelt,

mely reménytelen állapotának tudatát fejezte

ki. 0, a ki az emberi szervezet bonyolult gépeze-

tét ismerte, tudta jól, hogy számára nincsen

mentség.

1900 január !26-án déli 1 órakor végre meg-

váltotta a halál szenvedéseitl ; karosszékében

csendesen elhunyt.

És sajátságos játéka a sorsnak, épen az nap

Írtam neki levelet — nem tudva súlyos beteg-

ségérl s köszöntem meg fáradozásait, me-

lyek, hogy hiába nem voltak, annak bizonysá-

gául mellékeltem soraimhoz utolsó munkámat :

«Magyarország madarai »-t. Másnajj reggel küld-

tem el könyvemet s délután kaptam — gyász-

jelentését. Január 28-án ravatalánál állottam s

kikísértem hlt tetemeit utolsó utjokra, a Szt

Mihály temetbe.

A mit az élnek nem mondhattam el, meg-

adtam haló porainak : hálám kifejezését.

A mire törekedtél, a mit életed czéljául tz-

tél, elérted egészében : sikerült az ornithologia

szép tudománya iránt való érdekldést az ifjú-

ságban, tanítványaidban felkelteni s szivükben

einer Excursion im Fert und bekam einen

Lungenkatarrh. Scheinbar erholte er sich von

seinem Übel, aber der Keim der Krankheit

blieb in ihm und entwickelte sich zur Lungen-

schwindsucht, welche seine Lebenskraft all-

mählich aufzehrte.

In seinen letzten zwei Lebensjahren verliess

er kaum mehr sein Zimmer, doch war er noch

immer thätig und suchte Trost in mikroskopi-

schen Untersuchungen. Manchmal — an ver-

lockend schönen Tagen — ging er wohl noch

hinunter in den Hof des Ordenshauses, und

klopfte, nach Insekten suchend, an den hoh-

len Bäumen. Am Ende des vorigen -Jahres war

er aber schon ganz gebrochen. Die letzten vier

Wochen verbrachte er in seinem Lehnstuhle,

er konnte weder gehen, noch im Bette liegen.

In stiller Ergebung trug er sein schweres Lei-

den und betete zu Gott nur um die nöthige

lù'aft und Ausdauer zur Erti-agung seiner

Schmerzen. Auf die tröstenden und aufmun-

ternden Worte seiner Ordensgeuossen antwor-

tete er mit jener Entsagung, welche davon

zeugte, dass er sich seines hoffnungslosen Zu-

standes bewusst ist. Er, der das complicierte

Wesen des menschlichen Organismus so gut

kannte, wusste gar wohl, dass es für ihn keine

Rettung mehr gab.

Am 26. Jan. 1. J. Mittags 1 Uhr wurde er

endlich von seinen Leiden durch den Tod er-

löst ; in seinem Lehnstuhle schlummerte er

sanft ein.

Und es ist ein eigenthümliches Spiel des

Schicksals, gerade an diesem Tage schrieb ich

ihm einen Brief — von seiner schweren Kran-

kheit nicht wissend — und dankte iiim für

seine Bemühungen ; als Zeugniss, dass diesel-

ben nicht verloren gegangen waren, schloss ich

demselben mein letztes Werk «Die Vögel Un-

garns» bei. Am folgenden Morgen sandte ich es

ab, und nachmittags erhielt ich die — Todten-

anzeige. Am 28. Januar morgens stand ich an

seiner Bahre, und begleitete seinen erstarrten

Leib auf dem letzten Wege auf den Set. Michaels-

Fi-iedhof von Sopron.

Was ich dem Lebenden nicht mehr /M rei-

chen vermochte, das gab ich seiner sterblichen

Hülle: den Ausdruck meines Dankes.

Dein Lebensziel, nach welchem du strebtest,

hast du ganz erreicht : es ist dir gelungen das

Interesse für die schöne Wissenschaft der Orni-

thologie in der Jugend, in deinen Schülern



a természet igaz szeretetét megfakasztani. Hozzá-

járultál a tudomány gyarapításához, nemcsak

közvetetlenül, hanem — a mi kiválóan fontos—
közvetve is, mert egy ifjú nemzedékbe belé ol-

tottad a tudományért való lelkesedést, a köte-

lesség teljesítésének tiszta tudatával egyetem-

ben ; ezen kívül példát adtál életedben, a mi a

jellem nevelésének leghatásosabb módja.

Ez az. a mi életednek tartalmat adott, azt

hasznossá tette és megszépítette ; ez az, a mi leg-

fbb érdemed, melynek él hatása sírodon túl

is megnyilvánul és helyet biztosít nevednek a

magyar ornithologia történetében s miudazok-

uak hálás szivében, kik szerencsések voltak t-
led tanulni.

Nyugodjál békében kedves, jó tanárom! H-
séges szívvel rzöm emlékedet és soha sem fo-

gom elfelejteni, hogy Te tereltél arra a pályára,

melyen keserséget alig, hanem inkább annyi

sok édes boldogságot, zavartalan tiszta örömet

találtam.

Kszeg, 1900. febr. 20-án.
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wachzurufen, und in ihrem Herzen die wahre

Liebe zur Natur entspriessen zu lassen. Du hast

zu dem Fortsehritte der Wissenschaft beigetra-

gen, nicht nur direkt, sondern — was von her-

vorragender Wichtigkeit ist — auch indirekt

dadurch, dass du die Begeisterung für die Wis-

senschaft und das klare Bewusstsein der zu

erfüllenden Pflichten in eine junge Generation

einsäetest; du hast ausserdem mit deinem Leben
ein Beisj^iel gegeben, was zur Erziehung von

Charakteren die wirkungsvollste Methode ist.

Das ist es, was deinem Leben Gehalt gab,

was dasselbe nützlich machte und verschönerte,

das ist dein höchstes Verdienst, dessen leben-

diger Einfluss auch über deinem Grabe fort-

besteht, und deinem Namen in der Geschichte

der ungarischen Ornithologie, sowie in den

Herzen all jener, die so glücklich waren, von

dir belehrt zu werden, einen Platz sichert.

Euhe in Frieden, mein geliebter guter Leh-

rer! Treuen Herzens hüte ich dein Andenken,

und werde es nie vergessen, dass du mich auf

jene Bahn führtest, auf welcher ich so wenig

Bitterkeit, aber umso mehr Glückseligkeit, un-

getrübte, reine Freude fand.

Kszeg, den 20. Februar 1900.

KISEBB KÖZLÉSEK. KLEINERE MITTEILUNGEN.

Elleges jelentés.

az 1900-(iik év nyarán az orosz Turkesztánban

fekv Szeniirjetsenszk kormányzóságban végrehaj-

tott állattani expeditióról

Intézetünk tagja, Aljiásy Gyökgy dr. jóságá-

nak köszönhetjük az itt következ jelentést.

Az «A([uila» olvasóinak minden bizonynyal

emlékezetükben van az a pompás dolgozat, a

mely a román Dobrudsát tárgyalta s így ve-

lünk együtt örömmel várhatják az ázsiai ex-

pediczió feldolgozását. Nagy örömünkre szolgál,

hogy a két kutatót immár körünkben tudjuk.

És most adjuk a jelentést, mely Almásy dr.

tollából ered :

oDr. Stummer-Traunfels lovaggal, a gráczi

egyetem állattani intézetének volt asszisztensé-

vel egyetemben tervbe vettem volt a Thiën-

Shan rendszer orosz részébe, különösen a

Vorläufiger Bericht

über eine im Sommer 1900 in das Gouvernement

Szemirjetschensk (Russisch-Turkestan) unternom-

mene zoologische Expedition.

Wir verdanken der Güte des Mitgliedes unse-

rer Anstalt, Herrn Dr. Georg von Almást, nach-

stehenden Bericht. Die Leser der «Aquila» erin-

nern sich gewiss noch lebhaft der prachtvollen

Abhandlung über die rumänische Dobrudscha

und freuen sieh gewiss mit uns vei-eint schon

im Voraus der Bearbeitung der asiatischen Ex-

pedition. Es gereicht uns zu besonderer Freude,

lieide Forscher in unserer Mitte zu wissen, und
nun folgt der vorläufige Bericht aus von Almásy's

Feder.

«Im Vereine mit dem em. Assistenten des zool.

Institutes der Universität zu Graz, Dr. Eudolf

Bitter von Stummee-Traünfels, hatte ich das

Projekt einer zoologischen Sammel- und For-
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8zemirjetsi kormányzóságba ós a Balklias és

Iszyk-Kiil tavak vidékére állattani gyjtések

és kutatások czéljából egy hosszabb kirándu-

lást végezni. Orosz részrl e terv megvalósí-

tásához a szükséges erkölcsi támogatás nagy

elzékenységgel megadatván, társaságunk, mely-

hez még Lanser R. szigorlóorvos úr orvosi

minségben szegdött, 1900 márcz. hó aO-án

Budapestrl kelt útra.

Podgyászunkra való tekintettel a Duna út-

ját választottuk Galaczon és Szulinán át; Ba-

tumból elindulva, Titliszben magunkhoz vettük

Klippert Ádám nevezet német gyarmatost,

kit tolmács és prwparator minségében szer-

zdtettem, innen azután további megállás nél-

kül folytattuk utunkat a Kaspi tengeren át

és a «Középázsiai vasút» vonalán Taskentig, a

honnan már postával kellett Vjernoé-ig utaz-

nunk, a szemirjetsi kormányzó székhelyéig.

Ide április 26-án megérkezvén, május 7-ig

meg kellett állapodnunk, hogy a tulajdonké-

peni expediczióhoz szükséges elkészülete-

ket — lovak vásárlását, dsigitek (lovas szol-

gák) szegdtetését stb. — befejezhessük.

Május S-án — ismét postán lìiszk-^>e

utaztunk, az Ili folyam mellett fekv (orosz)

kazak faluba, hova embereimet és lovainkat

elre küldtem volt.

A helyszínén lígy mint már azeltt is Vjer-

noében az id elrehaladottságára való tekin-

tettel azt tanácsolták nekünk, hogy tervünk

egyik részét — a kirándulást a Balkhas-tó

partjára — inkább halaszszuk az szre, mert

ily kés tavaszszal a nomád kirgizek is el-

hagyják a tó mocsaras vidékét, és lovaink-

és tevéinkkel alig lennénk képesek nyár dere-

kán az utat visszafelé megejteni.

Az Iliszk környékén elterül üröm-, f- és

homokpusztákba, de különösen az Ili-folyó

mocsaras árterületeibe tett kirándulásaink csak-

ugyan meggyzdtettek csakhamar bennünket,

hogy a rohamosan növeked hség, de még

inkább a szúnyogok és legyek napról-napra

érezhet szaporodása folytán, mely utóbl)i

máris majdnem lehetetlenné tette a nedves

lapályokban való tartózkodást, nem látszik

ajánlatosnak a csakis lovaink és tevéink

koczkáztatásával lehetséges — Balkhas kirán-

dulást ebben az évszakban megtenni. így te-

hát arra a megállaijodásra jutottunk, hogy a

Balkhas-expedicziót alkalmilag az szre fog-

juk halasztani, ezidszerint pedig csak egy

schungsreiso in den russischen Thoil des cen-

tralen Thiën-Shan-Systemes, speziell in das

Gouvernement Ssemirjetschensk und in die

Umgebung der Seen nalcliitxi'i) uml hsyk-Kul

ausgearbeitet : Dank dem wohlwollenden Ent-

gegenkommen der russischou Regierung stand

der Verwi'rcklichung dieses Planes nichts im

Wege, und am 20. lläiy. liloO traten wir von

Budapest aus auf dem Doiuiuwege über Galatz-

Batum die Reise an. In iniserer Gesellschaft

befand sich Cand. med. Robert von Lansku in

der Eigenschaft eines Arztes, und in Tijlis, wo

wir uns einige Tage aufhielten, stiess iiot-b der

deutsche Colonist Adam Klippbrt zu uns, di-v als

Dolmetsch und Prseparator engagiert worden

war. Ohne weiteren Aufenthalt setzten wir die

Reise über den Kaspi-See und die Transkaspische

Bahn liis Taschkent und von hier auf der Post-

strasse nach Wjernoe, dem Hauptorte des Gou-

vernements Ssemirjetschensk fort, wo wir am
26. Af)ril eintrafen und bis zum 7. Mai Aufent-

halt nahmen, um die letzten Vorbereitungen

zur eigentlichen Expedition zu treffen. Am S.

Mai fuhren wir per Post nach dem Kasaken-

iliirfchen llisl,-, der ehemaligen «Veste am Ili",

wohin ich Leute, Pferde und Bagage voraus-

dirigiert hatte und wo zugleich ein Kasalien-

liaus als Hauptquartier gemiethet worden war.

ilit Rücksicht auf die vorgeschrittene .lahres-

zeit war uns von allen Seiten - auch schon in

Wjernoe selbst — davon abgerathen worden,

den ersten Theil unseres Programmes, nämlich

das A''ordringen an den Balchasch-See, jetzt

auszuführen, sondern diese Exkursion ai;f den

Herbst zu verschieben. Einige Ausflüge in die

Sümpfe des Ili, .sowie in die rings um Ilisk ge-

legenen Wermuth-, Gras- und Sandsteppen be-

lehrten uns denn auch thatsächlich, dass die

rapid steigende Temperatur, vor allem aber die

in den feuchten Niederungen unerträglich wer-

dende Insektenplage, die in ihrer vollen Entfal-

tung den Aufenthalt im eigentlichen Sumpfter-

rain für Last- und Reittbiere einfach unmöglich

macht, einen längeren Ausfliig in die Balchascb-

niederung, wenn auch vielleicht nicht unmög-

lich, so doch keinenfalls rathsam erscheinen

liesse. So beschlossen wir denn, nur eine Rekö-

gnoscierungstour den Ili hinab zu unternehmen

und den Besuch des Balchasch gegebenenfalls

auf die Herbstmonate zu verschieben. Die Kir-

gisen, die im Winter und Frühjahr jene Distrikte

bewohnen, hatten ihre Sommerwanderung schon
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tájékoztató kirándulást eszközlünk az Ili folyam

mentében annak deltája felé.

A kazak-kirgizek, kik télen és kora tavaszszal

a tó partjain legeltetnek, már megkezdették

nyári vándorlásukat és nagy nyájaikkal lassan-

lassan már a hegyek felé húzódtak, úgy hogy

meglehets nehézségembe került podgyászunk

szállításához a szükséges tevéket beszerezni.

Karavánunkat néhány nappal hamarább út-

nak indítva a folyam balpartján, társaságunk

egy pár orosz kazak- és kirgiz-munkás kísé-

retében május 22-én indult el ladikon az Ili-

folyam széles tükrén. Meghatározott pontokon

találkoztunk karavánunkkal, és e módon
majd ladikon, majd lóháton utazva a Kok-

Dsigde nevezet partvidékig nyomultunk elé,

a régi Ili-delta kezdetéig, hol a jelenleg

száraz — Lok-Bakanasz medrét elhagyva az

Ili-folyam nyugatnak veszi útját.

Útközben átkutattuk a mélyen bevágott ár-

területek roppant kiterjedés, részben víz alatt

álló snádasait és sr, járatlan füzeseit, úgy

mint az ezeket mindkét parton szegélyz kiet-

len, halálos csendben elterül, borzasztó saxaúl-

sivatagokat, de a nélkül, hogy kielégít ered-

ményre szert tehettünk volna. E vidék faunája

szegény, csak a rovarvilág gazdagaVib. de itt

is inkább az egyedek számára, mint a fajok

változatosságára való tekintettel ; a madár-

fauna éppen szegényes - néhány Saxicola-faj,

egy-két Sylvia, kevés vízi madárfaj elvétett,

egyes példányai - ezek jellemzik a madár-

világot. De mégis sikerült egyes érdekesebb

alakra szert tennem, melyek közül említésre

méltó Cyauistes Thiénshanicus, Grus virgo,

Phasianus mongolicus és Circaetus gallicus.

Lovaink, de leginkább tevéink roppantul

szenvedtek a legyek kínzásai alatt, különösen

néhány œstrida-faj nappal egy pillanatig sem

hagyott nyugtot szegényeknek ; ezért vissza-

felé éjjel voltunk kénytelenek utazni, és ezen

éjjeli menetek reánk, kik a nappali gyjtés fárad-

ságaitól is el voltunk kissé csigázva, felejthetet-

len emléket képeznek, oly enyhítén, felfris-

siten hatott a jó hvös esti leveg a nap tik-

kasztó hsége után a néma, végtelen sivatagon.

•Junius 3-án érkeztünk vissza Iliszkbe és

rögtön hozzá láttunk eddigi gyjteményünk

elcsomagolásához. Míg csúszó-mászó, hal és

különösen rovar tekintetében eredményünk

kielégít volt, madárbr-gyjteményüuk vajmi

csekélynek tnt fel. Klippert npneparatorunk-

begonnen und zogen in hellen Schaaren den

Gebirgen zu, so dass es mit einigen Schwierig-

keiten verbunden war, die nöthigen Kameele

zum Transport unserer Bagage aufzutreiben.

Ich sandte den Tross mit unseren Pferden und

Leuten einige Tage vor uns auf dem Landwege

am linken Ili-Ufer stromab, und wir folgten am
22. Mai vermittelst eines grossen russischen

Fischerbootes auf dem Flusse selbst na.ch.

Dergestalt drangen wir bis in die Landschaft

/vo/i-D.sc/i?(/(/e imd an den Beginn des alten Ili-

Deltas bei der Abspaltung des (trockenen) Ar-

mes Log-Bakamifi vor, die theilweise über-

schwemmten enormen Eohrfelder und Weiden-

gestrüppe des breit eingeschnittenen eigent-

lichen Fh;ssthales und die grauenhaft öden

Saxaulwüsten, die beiderseits des Flusses lie-

gen, so gut als möglich durchsuchend. Im All-

gemeinen muss ich die Fauna dieser Gegend

als arm bezeichnen, nur die Insektenweit war,

wenigstens den Individuen nach, reichhaltig;

die Ornis sj)eziell geradezu dürftig. Einige Saxi-

colaformen, wenige Sylvien, eine ganz spärliche

Wasserornis charakterisieren das Gebiet. Inter-

essante Erscheinungen waren Cyanistes thian-

schanicus, Grus virgo. Phasianus mongolicus

und Circaîtus galhcus.

Unsere Thiere, vor Allem die Kameele, litten

entsetzlich unter der Insektenplage, besonders

verschiedene Oestriden Hessen die Armen tags-

über keinen Moment zur Ruhe kommen. So

mussten wir die Rückreise in Nachtmärschen

zurücklegen, die gegenüber der trockenen Hitze

des Tages auch den Menschen erquiekende Ab-

kühhing brachten.

Am 3. Juni traf die Espedition wieder in

Ilisk ein, wo wir sofort daran gingen, die bis-

her gesammelten Objekte zu verjjacken und

zum Heimtransport vorzubereiten. An Fischen,

Reptilien und Insekten war unsere Ausbeute

befrieditiend. weniger ausreichend in Bezug auf



1S4

ról» ugyanis csakhamar kisült, hogy a prai-

paráláshoz éppenséggel sehogyan sem ért, és

hogy azonfelül látszat szerint egyáltalában

sincs szándéka vezetésem alatt e mesterséget

elsajátítani. Ezért persze elkergettem ö kel-

mét, és vele együtt egy pár emberünket is,

kik az úton sehogy sem váltak be és a kik

fegyelmetlenségiikkel expedicziónkban sok min-

denféle apróbb-nagyol)b hajt okoztak.

Lanser szigorlóorvos szintén arra határozta

el magát, hogy Iliszkböl visszatér haza.

Stummer dr. tehát Yjernoéba utazott, hogy

Lanser és Klippert ügyeit rendezze, mig én

magam egy nagy szekérkaraván élén az Ili

völgy mentén keletfelé vonultam a kuldsai

karaván úton, Csilik (Zaiczevka) városkán át

az Orta-Kuduk nevezet Kerván-szarájig, mely

nagy kiterjedés saxaiil-sivatag közepén egy

iható viz kút mellett épült. Itt társamra

várva az idt Stellio és Agama (gyik-)fajok

gyjtésével és az Antüope gutturosá-ra való

vadászattal töltöttem úgy a hogy.

Stummer dr. június 25-én érkezett tábo-

runkba, a mire aztán együtt folytattuk utun-

kat az Ili-völgy mindenféle sivatagjain (van

ott minden fajtából, tetszés szerint : röm-,

saxaúl-, f-, esi-, agyag-, homok-, székes-,

sós-, kavics puszta, az utóbbi a legsivárabb,

legborzasztóbb) keresztül, át a dungánok- és

tarancsik-lakta buján term kulturterületeken

Csarym és Csuundsy falvak környékén egészen

a Temirlik-Tau hegylánezig, melynek körül-

belül 1750 m. magasságú szorosát június 2í)-én

léptük át.

A következ napon Karkcmi fensíkra értünk,

hol egész nyáron át nagy «országos» vásárt

tartanak a kirgizek (kazákok úgy mint kara-

kirgizek). Itt néhány napig megállottunk és

érdekkel figyeltük a vásár valóban közép-

ázsiai, sajátszeren tarka és változatos képét.

Julius 4-én szekérkaravánunk áthatolt a nagy-

hír Szan-Tas szoroson, átlépte a Kyzyl-Kijah

hegyláncz meredek szorosát és a reákövetkez

nap délutánján szerencsésen bevonult Przse-

valszk (Karakol) városkába, melyet ezentúl

megejtend Thiëu-Shan kirándulásaink bázisául

szemeltünk volt ki.

A városban székel orosz hatóságok, de

még inkább magánosok - különösen a városi

iskola inspektora és a gyógyszerész, ez utóbbi

eszthlandi származású — nagy elzékenység-

gel és szívességgel segédkeztek nekünk minden

Vögel, da es sich sehr l)ald herausgestellt hnttc.

dass unser «Prœparator» Klippert es absolut

nicht verstand Bälge anzufertigen, und ausser-

dem auch nicht die geringste Lust an den Tag

legte, diese « Kunst n zu erlernen.

Ich entliess ihn daher in Ilisk und mit ihm

einige andere unserer Leute, die, unsere Un-

keuutnissder^'erJiältuisseniissbrauchend, einen

unerträglichen Zug der Unordnung und Di-

sci])linlosigkeit in unsere Karawane gebracht

hatten.

.\uch Cand. med. von Lanser beschloss. von

Ilisli aus die Heimreise anzutreten.

Während Dr. v. Stummiír nach Wjernoe fuli]-.

die Angelegenheiten der Heimreisenden zu er-

ledigen, zog ich - diesmal mit einer Wagen-

Ivarawane — am 15. -iuni dem mächtig breiten

Ilithale folgend, auf der Kuldschaner Karawa-

nenstrasse nach Osten, über Tschilik (Zaitzewkai

nach dem Brunnen und Kerwan-Sarai Orta-

Kiuliik, wo ich von Stdmivœr erwartete, mir die

Zeit mit der -Jagd auf Kropfantilopen (.Antilope

gutturosa) und mit dem Fange von Agamiden

und Stellioniden vertreibend. Auch hier in den

Saxaulwüsten und dürren, öden Wermuth- und

Kiessteppen eine relativ arme, wenig interes-

sante Fauna !

Am 25. .Juni traf Dr. von Stummer im Lager

ein und wir zogen nun in langsamen, ausgiebi-

gen Märschen durch das von Dunganen und

Tarantschi's bewohnte Kulturland über die Dör-

fer Tscharym und Tscliuundschy an den Fuss

des Temïrlik-Tau, den wir am 29. Juni über-

querten. (Passhöhe circa 1750 m.)

Am folgenden Tag erreichten wir Karkara,

wo den Sommer über ein origineller Jahrmarkt

der Kirgisen stattfindet, dessen Getriebe wir

durch einige Tage mit Interesse verfolgten.

Am 4. .Juli überschritt unsere Wagenkarawane

den bekannten Sau-Tasch-Pass und die Kyzyl-

Kijah-Kette und am Nachmittag des nächstfol-

genden Tages trafen wir in dem Städtchen

Przewalsk (Karakol), welches als Basis füj- die

weiteren Thiën-Shaii-Exiiursionen ausei'seheu

war, ein.

Auf's Beste mmi den Behöixk'U und den Be-

wohnern Przewalsk's unterstützt Ijesonders

der Inspektor der städtischen Schule, sowie der

Apotheker, letzterer ein Esthländer, gingen uns

in ausgiebigei' Weise mit Bath und That an die



I8r

tekintetben, ügy hogy csakhamar elrendezked-

hettünk és megkezdhettük a környékre való

kirándulásokat.

Társam a Knugei-Ala-Tau hegységen keresz-

tül átrándult Vjernoéba, oda az ismeretes

Saty-szorost (körülbl. '.XiOO láb) és a Csilik- völ-

gyét követve, visszafelé pedig útját az eddig

még európai utazóktól meg nem látogatott

Almatinka és Koj-Szu (mindkett 10,000 lábon

felül) szorosoknak véve ; én ezalatt a ïerszkei-

Tau éjszaki lejtin, különösen a Karakol-

völgyben dolgoztam és jó zsákmányra tettem

szei't e nagyszer erd- és hegyivilág érdekes

faunájából.

Hogy az idt jobban lehessen felhasználni

és hogy minél nagyobb területen kutathassunk,

elhatároztuk, hogy különválva egy-egy nagyobb

kirándulást fogunk tenni, melyen mindegyi-

künk önállóan, saját szakállára munkálkodhat.

Augusztus IS-án elhagytam Przsevalszkot, a

Türgeu-szoroson átléjjtem a Terszkei-Tau hegy-

lánczát és alaposan bejártam a «Szyrtet», a Száry-

Dsász folyó (9— 11 ezer lábnyi magasságban

fekv fensíkszer völgj'ét a hatalmas, torony-

szerén felmered Khan-Tengzi (34 ezer láb),

vagy — a hogy a kara-kirgizek nevezik— Khan-

Tau környékén. Innen éjszak felé fordultam

és a Tekkesz völgyében, Naryn-Kol kazak

sztanicza közelében a chinai határhoz értem,

melyen nagy sajnálatomra azonban a chinai

forrongások következtében nem léphettem át.

így tehát ismét visszafelé fordultam a Szyrt

laktalan és sivár, de magasztosán szép és

fenséges hegyvidékére, a honnan 52 napi kó-

borlás után az érdekes Kok-Dser völgyön át

végre ismét visszakerültem Przsevalszkba, egé-

szen kielégít gyjteményt hozván magammal,

melynek legértékesebb részét a hatalmas hegyi

vadjuhok és vadkecskék brei, koi^onyái és

csontvázai, számos hal (a Szary-Dsasz folyó

már a Lop-nor vízrendszeréhez tartozik) és

last not least — a hegyi orniszra vonatkozó

brökbl és jegyzetekbl álló gazdag anyag

képezte.

Említenem lehet még, hogy e kirándulás

alkalmában módomban állott földrajzi tekin-

tetben is munkálkodnom, a mennyiben a

Thién-Shan rendszer ezen legmagasabban fekv
de csak tökéletlenül ismert góczpontjába meg-

lehetsen sikerült behatolnom. Eredményem
e téren abban áll, hogy a Szary-Dsász folyó

fílförésél (a szó szoros értelmében) a Küljü-

Aquila. Vin.

Hand — halton wir uns bald hauslit-li einge-

richtet und die sehr erfolgreichen Orientirungs-

ausÜüge in die Umgebung konnten beginnen.

Dr. V. Stummer machte einen Ausflug über

den Kungei-Ala-Tau nach Wjernoe, auf dem
Hinwege den bekannten Scbaty-Hochpass (circa

9600 Fuss) und das Tsehilik-Thal l)onützend,

auf dem Eückwege aber die von europäischen

Reisenden noch nicht gequerten Hochpcässe Al-

matinka und Koj-Su (beide über 10,000 Fuss

hoch) überschreitend. Ich hatte mittlerweile an

den Nordhängen des Terskei-Ala-Tau, besonders

im Karakol-Thale gearbeitet und in dieser hen--

lichen Wald- imd Hochgebirgswelt eine in jeder

Beziehnug reicbe und interessante Fauna vor-

gefunden.

Um ein möglichst grosses Terrain dnrchfoi--

schen zu können, beschlossen wir, von einander

getrennt, zwei grössere Exkursionen vorzuneh-

men und dergestalt unabhängig von einander

zu operieren.

Ich brach am 8. August von Przewalsk auf,

überschritt auf dem Türgen-Passe den Terskei-

Tau und durchforschte gründlich den dSyrt«,

das plateauartige Hochthal des Sary-Dschas-

Plusses in der. Umgebung des mächtigen, thurm-

gleich emporragenden Khan-Tengri (Khan-Tau

der Kara-Kirgisen). Von hier wandte ich mich

gegen Norden und erreichte bei Naryn-Kol im
Tekkes-Thal die chinesische Grenze, die ich

aber leider infolge der chinesischen Wirren

nicht überschreiten durfte. So kehrte ich denn

wieder in die zwar rauhe, aber herrlich schöne

freie Hochgebirgswelt des menschenleeren Syrt

zurück und erreichte nach .52-tägiger Abwesen-

heit, dem interessanten Kok-Dscher-Thale fol-

gend, Przewalsk wieder, wohin ich eine reiche

Ausbeute besonders an Bälgen und Skeletten

der mächtigen Bergschafe und Steinböcke, an

Fischen aus dem Sary-Dschas-Gebiete, diesem

dem Lopnor-Becken angehörigen Fluss-Sy-

steme und last not least von schönem Materiale

an Bälgen und Notizen ülier die Gebirgs-Ornis

mit mir brachte.

Erwähnt sei, dass es mir bei dieser Exkur-

sion auch vergönnt war, ein klein wenig geogra-

phisch thätig zu sein und nicht uninteressante

Einblicke in diesen wenig bekannten, höchst er-

hobenen Knotenj^unkt des Thieu-Shan zu ge-

winnen, deren Ergebniss in der Constatierimg

eines rhirehhruclies lim engen Sinne des Wor-
tes) des Flusses Sary-Dschas durch die einiieil'

5i4
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Tau és Szary-Dsiiszyn-Taii cfnisracs hegyián -

czolatán át konstatálhattam, én hogy a Hzary-

Dsasz rendszerhez még egy harmadik, párhu-

zamos hegylánczot «fedezhettem fel» az

Ücs-Csát-Taut a hozzátartoz() hosszú Kaindy

völgygyei együtt.

Stummer dr. néhány nappal utánam hagyta

el Przsevalszkot, a Dzsouku-szoroson át a

Nagy-Naryn völgyébe nyomulva el és útköz-

ben a híres Péter-glecscsert látogatván meg.

Innen délnek fordult, a Csakyr-Kurum és

Kübergenti szorosokon átkelve az Ak-Szai

fensík széléig hatolt, majd pedig, Szewertzow

útját érintve, a Dsaman-Icske és Toszor szo-

rosokon át ismét visszatért az Iszyk-Kul-tó

déli partjához.

Harmincz napig tartó kirándulásáról ö is

gazdag anyagot hozott magával, különösen

madárböröket és rovarokat nagy mennyiség-

ben ; azonfelül neki is módjában állott map-

l^áink hiányos voltát sokhelyütt megállapítani

és a helyszínén a megfelel helyreigazításo-

kat foganatosítani. Przsevalszkon való meg-

érkezésemkor ö már megint az Iszyk-Kul

partján táborozott és a tavi fauna tanulmá-

nyozását folytatta jó eredménynyel; okt. 3-án

csatlakoztam hozzá és segédkeztem ezen tevé-

kenységében.

Idközben szi jelleget öltött az idjárás,

az alsóbbrend állatvilág mindinkább eltüne-

dezett kevés kitartóbb alak kivételével, de

annál élénkebben fejldött a madárfauna szi

vándorlása, úgy hogy ftevékenységünk las-

sankint majdnem kizárólagosan ezen állat-

osztályra irányúit. Kisebb kirándulások az

Iszyk-Kul partjaira, Przsevalszk környékére

és a közeli hegyekbe érdekes formák gyjté-

sére adtak alkalmat; egyebek közt a régóta,

de hiába keresett gyönyör Lcptopoecile sophiae

Sew. is ezen idben került végre meg.

Közbe-közbe gyjteményünk elcsomagolásá-

val is foglalkoztunk — (az állattani részen

kívül egy elég gazdag néprajzi gyjteményünk

is halmozódott fel), de ezen munka a helybeli

mesteremberek ügyefogyottsága következtében

szerfölött elhúzódott, úgy hogy csak nov. fl-én,

már teljesen téli idjárásban, kaptuk meg az

utolsó ládákat és fejezhettük be csomagolási

munkánkat. A uNadezsda» nevezet szállítási

vállalatnak Przsevalszkban 22 ládát körülbe-

lül '2000 kgnyi összsúlylyal adtunk át.

Melegen elbúcsúzva kedves przsevalszki

Urbi' Kette Küljü-Tau und Sai'v-Dscliasyn-Tati,

und in der «Entdeckung» cinev tiritie h Parallel-

Kette zum Sary-Dschas-System, dem tsch-

Tschat-Tau nelist dazu gehörigem Kaïndy-Tliale

gipfelt.

Dr. von Stummer war einige Tage später \(m

Przewalsk aus über den Dschouku-Pass in das

Thal des grossen Naryn vorgedrungen, hatte

dem berühmten Peters-Gletseher einen Besiich

abgestattet und war dann südwärts über die

Patìse Tschakyr-Kurum und Kül)ergenti bis an

den Band des Ak-Sai-Plateaus gelaugt, von wo

er, SsEWERTZow's Eoute berührend, über die

Pässe Dschaman-Itschke und Tosor wieder an

das südliche Ufer des Issyk-Kul zurückkehrte.

Auch er hatte reiche Aiisbeute, besonders an

Vogelbälgen und Insekten, von seiner di-eissig-

tägigcn Tour mitgebracht und hatte ebenfalls

mannigfaltig Gelegenheit gefunden, die Unge-

nanigkeit unseres Kartenmateriales zu konsta-

tieren und an Ort und Stelle die entsprechen-

den Eektifikationen vorzunehmen. Nun. bei

meiner Eückkebr nach Przewalsk, war er schon

wieder an den Issyk-Kul selbst hinausgezogen,

um dort der Seefauna seine Aufmerksamkeit zu-

zuwenden, wohin ich ihm am 3. Oktober zu kur-

zem Aufenthalte folgte.

Die Witterung hatte mittlerweile einen mehr

und mehr herbstlichen Charakter angenommen,

das niedere Thierleben war bis auf wenige aus-

dauernde Formen unsichtbar geworden, dafür

aber hatte die Herbstwanderung der Vogelwelt

in voUem Umfange eingesetzt, so dass sich un-

sere Hauptthätigkeit nunmehr auf diese Klasse

richtete, ans welcher wir in der Umgebung

Przewalsk's, an den Ufern des Issyk-Kul und

auf kleineren Ausflügen in's Gebirge werthvolle

Exemplare sammeln konnten, unter Anderem

endlich auch die bisher tiifrigst, abei- vergeblich

gesuchte, reizende Leptoporcile fiophiac Sew. - -

Gleichzeitig verpackten wir unsere Sammlun-

gen, welche auch dm-ch eine ziemlich umfang-

reiche ethnographische Collektion bereichert

worden war, konnten aber infolge der äusserst

unzulänglichen und langsamen Leistungen der

uöthigen Arl)eiter, Tischler etc., diese Arbeiten

erst am 9. November - schon bei Eintritt fast

vollständigen Winterwetters— zum Abschlüsse

bringen. 22 Colli im Gesammtgewicht von etwa

2000 Kilogramm wurden hier der Gesellschaft

Nadeshda zum Transporte übergeben.

Nach webinüthigeni Alisciiiede \()n den lieb-
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barátaiuktül Ó8 liséges kirgiz vadúsziiink- ós
j

dsigitjeinktöl, nov. lO-én hagytuk el postán !

a várost és az Isz_yk-Kul éjszaki partja men-

tén, majd a gyakran leirt Buamhasadékon és

a Ivaztek-szoroson át Yjernoéba utaztunk,

hova nov. 14-én érkeztünk és 18-ig megálla-

podtunk, búcsút veendk a helytartótól és

egyéb ösmeröseinktl és egyúttal Iliszki gyj-

teményünket — összesen (1 ládát szintén

a «Nadezsda» vállalatnak hazaszállítás czéljá-

ból átadva.

Szokatlanul tartós eszések olyannyira el-

rontották a ïaskentnek vezet póstautat, hogy

teljes nyolcz napot töltöttünk a nem egészen

800 versztnyi úton — persze sárban, hóban

nem egyszer fennakadva, feldlve és egyéb ily

apró viszontagságokkal küszködve.

Taskentben, úgy mint Szamarkandban is

néhány napig tartózkodtunk, ezen idt az ér-

dekes ázsiai városrészek és ezek gazdag ba-

zárjainak és gyönyör régi épületeinek szem-

lélésére fordítván, majd pedig egyenesen Ba-

kuba utaztunk, hol ismét egj' pár napot a

Naphta-források és a e fekete város» ipari

csudáinak szenteltünk.

Az újonnan szervezett, roppant kényelmes

berendezés «szerdai Baku-Moszkva Express» -

szel, decz. 5-én hagytuk el Bakut, 7-én D/m.

Rosztov-ban átszállottunk a Yoloczyckába in-

duló egyenes gyorsvonatba és decz. íl-én Pod-

voloczyckánál léptük át az osztrák határt.

Társam Krakkón át egyenesen Bécsbe ment,

míg én Lembergböl a Beszkid-vonalon Buda-

pestre utaztam, hova 5 napi fárasztó vasuta-

zás után decz. 10-én megérkeztem — kilencz

hónapig tartó távollét után örömteljes viszont-

látást ünnepelvén itt váró családommal, melj'-

nek körében csakhamar elfelejtettem az ázsiai

nomádélet elkerülhetetlen apró viszontagsá-

gait és fáradalmait.

A ni. nemzetközi ornithologiai congressus

Parisban.

1900. jnn. "26—30-ig-.

Jó kilencz esztend után végre a III. nemzet-

közi ornithologiai congressus is megszületett

gewonnenen l'rzewalskcü- Freiuuleu und unsei-rii

treuen kirgisischen Jägern und Dschigiten ver-

hessen wir per Post am 10. November Przewalsk

und fuhren längs des Issyk-Kul, durch die be-

kannte Buam-Schlucht und über den Kastek-

Pass nach Wjernoe, wo wir am 14./XI. eintrafen

und bis zum 18. blieben, um unsere Absehieds-

visiten beim Gouverneur etc. zu machen, sowie

unsere Ilisker Sammlungen im Ganzen 6

Colli — der Transportgesellschaft Nadeshda zu

übergeben.

Schwere Eegeu- und Schneefälle hatten die

primitive Poststrasse nach Taschkent derartig

verdorben, dass wir unter allerlei Fährlichkei-

ten, wie Steckenbleiben imKotli und im Schnee,

Umwerfen und dergleichen mein', volle acht

Tage brauchten, um die nicht ganz 800 "Werst

lange Wegestrecke zurückzulegen.

In Taschkent und in Samarkand nahmen

wir kurzen Aufenthalt, der besonders den in-

teressanten asiatischen Stadttheilen, ihren schö-

nen alten Bauten und reichen Bazars galt und

reisten dann ohne weiteren Aufenthalt nach

Baku zurück, dessen Naphtafelder und indu-

striellen Wunder in der «schwarzen Stadt» wir

ebenfalls besichtigten.

Mit dem neusystemisirten, wundervoll com-

fortablen Mittwoch-Expresszug Baku-Moskau

verhessen wir Baku am 5. Dezember, überstiegen

am 7. in ßostow a./D. in den direkten Eilzug

nach Woloczycka und überschritten am 9. De-

zember bei Podwoloczycka die österreichische

Grenze.

Dr. von Stumjier fuhr direkt über Ki-akau

nach Wien, während ich von Lemberg über die

Beskid-Linie nach Budapest reiste, wo ich nach

der ermüdenden, fünftägigen Eisenbahnfahrt

am 10. Dezember eintraf und nach fast 9-monat-

licher Abwesenheit ein frohes und glückliches

Wiedersehen mit meinen mich hier erwarten-

den Angehörigen feiern durfte, das mich bald

alle die unvermeidlichen kleinen Widerwärtig-

keiten und Entbehrungen des asiatischen Wan-

derlebens vergessen und verwinden liess.

Der III. internationale Ornithologische Congress

in Paris.

Vom 26—30. .inni. 1900.

Nach gut neun Jahren kam endlich der III.

internationale Congress in Paris zu Stande und

24*
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Parisban, és itt e helyen szükséges volna a tájé-

koztató beszámoló, ügy lefolyásáról mint hatá-

rozatairól, már csak azért is, minthogy általános

megszokás, mind annak, a mi Parisból jön, na-

gyobb jelentséget tulajdonítani. Fájdalom errl

a feladatunkról egyelre le kell mondanunk,

mert a szervez bizottság annyira nem fektetett

súlyt a résztvevk tájékoztatására, hogy még
most, egy teljes félév leteltével sincs sem a con-

gressus tagjairól, sem határozatairól hiteles

értesítésünk.

Az egyetlen hiteles okmányt dr. Oustalet

Emil elnöknek és Claybeooke ftitkárnak kö-

szönjük. Ez a következ szervezetet és a tiszte-

leti tagokat sorolja fel :

Tiszteleti tagok :

Tiszteleti elnök : E. de Selys-Longchamps.

Tiszteleti tagok: Bonaparte Pioland berezeg.

Fery d'Esclaud «

Gr. Perier de Larsan.

Dr. Marmottan.

Prof. Fürbringer.

II Studer.

« Newton.

Eadde államtanácsos.

Prof. Blasius KudoJf.

Herman Ottó.

Elnök : Oustalet.

Alelnök : gr. Berlepsch.

Bureau.

Giglioli.

Fatio.

Blasius lì.

Saint Loup.

Saunders.

Sharpé.

Ftitkár : Claybrooke.

Titkár: Arrigoni degli Oddi.

Hartert.

Leverkühn.

Grette de Palluel.

Debreuil

Gadeau de Kerville.

Ternier.

Magán feljegyzés szerint képviselve voltak

Prancziaországon kivül, Aiigolország : Sha.v'pe,

Ilartert , Wilson ; Svájcz : Fatio és Studer ;

llollaiulia : Büttikofer; Nonetorazág : a két Ber-

lepsch, Blasius Pl., Fischer, Schalow, Nüsslin
;

es sollte hier ein orientierender Bericht über

Verlauf und J5esehlüsse umsoniehr folgen, als

man ja vielfach geneigt ist. Allem, was von Paris

kommt, eine grössere Bedeutimg beizumessen.

Leider müssen wir der Pflicht vorläufig ent-

sagen, weil das Comité, welches das Ai-range-

ment besorgte, auf die Orientierung der Theil-

nehmer kein Gewicht legte und wir leider selbst

nach einem halben Jahre noch immer keine

authentische, officielle Liste der Mitglieder und

auch nicht der Beschlüsse besitzen.

Das einzige authentische Document veixlan-

ken wir dem Präsidenten Dr. Emile Oustalet

irnd dem General-Secretär Jean de Claybrooke.

Es enthält das Bureau und die Ehrenmitglieder

wie folgt :

Ehren-Mitglieder.

Ehren-Piäsideut: E. de Selys-Longcharnps.

Ehren-Mitglieder : Prinz ßoland Bonaparte.

(I Fery d' Escland.

Gf. Périei' de Lavsan.

D. Marmottan.

Professor Fürbringer.

(I Studer.

<i Newton.

Staatsrath Eadde.

Professor E. Blasius.

Otto Herman.

Präsident : Mr. Oustalet.

Vicepräsident: Graf Berlepsch.

Mr. Bureau.

« Giglioli.

II Fatio.

(I E. Blasius.

(I Saint Loup.

II Saunders.

Il Sharpé.

Gen.-Secretar : Mr. Jean de Claybrooke.

Cte Arrigoni degli Oddi.

Mr. Hartert.

Il Leverktìlin.

Il (-'rette de l'alluri.

Il Debreuil.

Il Gadeau de Kervilli'.

(I Tei nier.

Vertreten waren laut privater Aufzeichuniig,

ausser Fi-ankreich, Kiii/IíiikI : Sharpé, Hartort,

Wilson ; Scltii'ciz : Fatio und Studer ; Holldiul :

Büttikofer; Di'utschlfi i>d : die beiden Berlepsch,

E. Blasius, Fischer, Schalow, Nüsslin; Ocstcr-
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Auszlria : Frank, Lorenz; Maiiaixu'szdii : Cher-

nél, Herman, Madarász ; HorválovHzdg : Bru-

sina ; Bosznia : Kaiser ; Bulgária : Leverkühn
;

Oroszország : Eadde ;
OUtíízorszng : Arrigoni

degli Oddi, Giglioli, Martorelli.

A Budapesten 1891 -ben szervezett sectiokba

való beosztás fentartatott ugyan ; de az anatómiai

sectiot, a melj^ Budapesten szerepelt elször és

baladásnak vétetett, ismeretlen okokból elejtet-

ték, lieferatumokról nem történt gondoskodás,

innen volt az, hogy a szakosztályoknak nem volt

összefoglaló központjuk.

A sectiók szervezetérl és mködésérl, mint-

hogy nincs róluk hiteles kimutatás, nem szólha-

tunk. Magyarországból mint jegyzt Chernél

Istvánt választották a gazdászati sectioba.

Legélénkebben, több ülésen át, a madárvé-

delmi Sectio tárgyalt, és részletes megvitatás

után mindenekeltt abban állapodott meg, hogy

az államok, illetve törvényhozótestületekhez és

kormányokhoz csupán kívánságok nem, pedig

törvényjavaslatok terjesztessenek fel ; a forma

meghatározására nézve a végrehajtásra hivatott

közegek döntsenek.

Hogy e kívánságokat itt közölhetjük, ezt is

csak intézetünk tiszteleti tagjának, Fatio Viktor

úrnak köszönjük, ki az utolsó szövegezést és a

simítás munkáját végezte és azután az ornitho-

logiai eougressuson elfogadott szöveget a föld-

mívelésügyi congressuson is képviselte. Ez a

szöveg a következ.

reich: Frank, v. Loi-enz ; Ungarn. Chernél,

Herman, Madarász ; (7ro((//e// .' Brusina: Bos-

nien: Eeiser ; Bulgarien : Leverkühn; jRtí.s.s-

land: Eadde; Ildiién: Arrigoni degli Oddi,

Giglioli, Martorelli.

Die 1891 in Budapest creirte Abtheiluug in

Sectionen wurde beil)ehalten, doch wurde die

Section für Anatomie, welche in Budapest auf-

genommen als Fortschritt bezeichnet wurde,

aus unbekannten Gründen fallen gelassen. Für

Eeferate wurde überhaupt keine Vorsorge ge-

troffen, woher es liam, dass den Sectionen rin

zusammenfassender Kern mangelte.

Den Apparat und die Leistungen der Sectio-

nen können wir nicht geben, da keine authen-

tische Quelle vorhanden ist. Von laigarn wurde

V. Chernél in die öconomische Section als

Schriftführer bestellt.

Am lebhaftesten \erhandelte in mehreren

Sitzungen die Section, wohin der Vogelschutz

gehörte.

Man einigte sich nach eingehender Berathung

vor Allem dahin, den Staaten resp. Gesetz-

gebungen und Eegierungen keine Gesetzent-

würfe, sondern blos Wünsche vorzulegen und

die Bestimmung der Form den zur Executive

berufenen Factoren zu überlassen.

Wir verdanken es unserem Ehrenmitgiiede,

Herrn Victor Fatio, der die letzte Formulierung

und Textierung besorgte und dann das Elaborat

auch auf dem Congresse für Agricultur vertrat,

dass wir diese Wünsche hier niittheilcü können.

A madarak védelmére vonatkozó kívánságok,

elfogadva a párisi 1900-iki nemzetközi Ornitholo-

giai s azután a nemzetközi földmívelésügyi kongresz-

szusok részérl.*

1. Mindazok a madarak, melyek általában

nincsenek kétségbevonhatatlanul ártalmasaknak

elismerve, a tenyészeti idszakot magában fog-

laló 5— 6 hónap alatt, a legfoganatosabb módon
védelmezendk mindaddig, a míg a mindenütt

és mindig hasznos madarak lajstromait össze-

állítani nem sikerül.

Kivételeknek lehet helye a tudomány érde-

kében és törvényes védelem esetében.

* A luegállapodásokbúl kdvet.kezik, hogy ezeknek a

• megállapodásoknál; mindenekeltt a paleárktikiis régi-

ókban s azután a mennyire lehet, a különböz gyai--

inatokban kellene alkalmazásba vétetniök.

Voeux concernant la protection des oiseaux

adoptés par le Congrès ornithologique international

de Paris en 1900 puis parle Congrès intei-national

d'Agriculture.'''

I. Protéger d'une manière efficace, durant

les 5 à tì mois comprenant l'époque de repro-

duction, tous les oiseaux qui ne sont pas géné-

ralement reconnus comme incontestablement

nuisibles, aussi longtemps que l'on n'aura pas

réussi à établir des listes d'oiseaux partout et

toujours utiles.

Des exceptions pourront être prévues en fa-

veur de la science et en cas de legitime défense.

* Il ressort des délibérations (jue ces vœnx de-

vraient être appliqués tout d'abord aux régions jjalé-

ai'ctic|ues, puis, antant c|uc possible, aux différentes

colonies.
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2. Teljesen eltiltandók : minden tömeges fo-

gási eljárások, a mennyiben ez eljárások alkal-

masak ari-a, hogy egyszerre a madarakat nagy

mennyiségben fogják (hálók stb.), vagy kelep-

czékyagy török (hurok stb.), melyek nagy szám-

mal felállítva ugyanazon eredményhez vezetnek.

3. Hasonlóképen megtiltandó a védend ma-

darakkal, azoknak tojásaival vagy fiókáival való

kereskedés, házalás, adás-vevési üzlet, azoknak

átszállítása, a védelem elírt korszakaiban.

A költöz szárnyas pecsenyevadakat, külö-

nösen a fürjet, mely mindirfkább apad, a véde-

lemnek és tilalomnak ugyanazon jótéteményei-

ben kellene részesíteni.

4. Felkérend volna minden állam, hogy a

maga területén, a fajok táplálékának meghatá-

rozása s ezzel együtt a hasznosság fokának meg-

állapítása végett, egyidejleg ornithologiai és

ontomologiai kutatásokat végeztessen. Ezen

tanulmányokra vonatkozólag, 5 éves idközök-

ben kellene jelentést tenni az állandó Nemzet-

közi Ornithologiai Bizottsághoz.*

5. Elsegítend minden eszközzel és móddal
félsövény, költládikók stb.) a hasznos mada-
raknak, különösen a rovarevöknek szaporodása.

B. Az ifjúság között terjesztendk általában

a madarak életmódjára vonatkozó ép oly érde-

kes mint hasznos ismeretek.

Zermett (Svájcz), 1900. Vili. 11.

Fatio Viktor.

Igen fontos az a határozat, hogy az állandó

nemzetközi ornithologiai bizottság áthelyeztetett

Angolországba, minekutána legjobb emberünk,

K. Bowdler Sharpé az elnökséget elfogadta. így

a IV. congressus összejövetele Londonban
t 904-l)en biztosítva van.

Talán mégis csak juthatunk abba a helyzetbe,

hogy az ügyrl további értesítést adhassunk.

A öarajevoban 1899-ben elfogadott Herman
Ottó és Lorenz v. Liburnau-féle határozatokat

a III. nemzetközi congressus is magáévá tette.

Aquila.

* -Miiitbugy a legközflübbi Xeiuzutkö/.i Oiuitlmlo-

giai kongresszus négy év múlva log Londonban össze-

üliii, iU jobb leiiJie az .5 év helyett 4-et tenni.

2. Interdire complètement tous les procédés

de capture en masse, que ce soient des procédés

capables de prendre les oiseaux en grande quan-

tité à la fois (filets, etc.) ou des pièges ou engins

(lacets, etc.) qui, disposés en grand nombre,

puissent atteindre un même résultat.

3. Interdire également le commerce et le

transit, le colportage, la vente et l'achat des

oiseaux protégés et de leurs (pufs ou de leurs

jjetits, pendant les époques de protection prévues.

Le gibier migrateur, la caille en particulier,

qui diminue toujours plus, devrait bénéficier,

partout, des mêmes protections et interdictions.

4. Prier chaque Etat de faire faire sur son ter-

ritoire, des recherches à la fois ornithologiques

et entomologiques, en vue de déterminer l'ali-

mentation des espèces et, par la, leur degré

d'utilité. Rapport sur ces études devrait être

fait au comité ornithologique international per-

manent dans l'esjiace de .5 années.*

5. Favoriser par tous les moyens possibles

(haies, nichoirs, etc.) la multiplication des oi-

seaux utiles, insectivores, principalement.

6. Répandre dans la jeunesse des données en

même temps intéressantes et utiles, sur la bio-

logie de oiseaux en général.

Zermett (Suisse) 11. VIII. 1900.

Victor Fatio.

Ein sehi- nichtiger Beschluss ist der, dass

das Centrum des Permanenten Internationalen

Ornithologischen (Àimités nach England ver-

legt wurde, nachdem sich unser Aller R. Bowdler

Sharpé entschloss, das Präsidium dieses Comité

anzunehmen. Hiedureh ist der Zusauimentritt

des IV. Congicsses im .Jahie 1901- in London

als gesichert zu betrachten.

Vielleicht .sind wir nächstens doch in der

Lage, weitere Mit.theilungen zu machen.

Die im .lahre 1899 in Sarajevo angenomme-

nen Beschlüsse von Otto Herman und Lorenz

von Liburnau wurden auch durch den III. in-

tei'nationalen Congress acceptiert.

Aijuiin.

* Lo jn'üchain Congrès ornitliologique interna-

tional (levant avoii- lieu dans quatre ans à Londres,

il y aurait avantage à mettre ici 4 an lien de 5

années.
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A «Deutsche Oniithologische Gesellschaft»

ötven éves fennállásának ünnepe

Lipcsében.

KJOO-dik évi október 5—8-án.

A lefolyt 1900. évben volt a D. 0. Ü. ala-

pításának ötvenedik évfordulója s ez alkalom-

mal elhatározták e tudományág német mve-
li, hogy abban a városban, melyben meg-

született, tartják meg a fennállás félszázados

ünnepélyét is. A szülhely egyik legkedvesebb,

könyvkereskedelme révén világhír és szelle-

mileg mindig kiemelked város, Lipcse. Itt

találkoztak már okt. 4én minden hivatalos,

állami vagy városi ünnepélyeskedés nélkül,

igazi snémet kedélyességben kevés kivétellel

Németország ma él és mköd ornithologu-

sai mind, társulatok, intézetek képviseli, s

néhányan a külföldrl is.

Az ünnepélyes ülésen, okt. 6-án, a D. 0. G.

elnöke, Blasius Eudolf tanár — Braunschweig

elnökölt, a fáradhatatlan és körültekint f-

titkár, Eeichenow tanár - Berlin közre-

mködésével. Jegyz Matschie Pál — Berlin.

Az elnök megnyitó beszédében vázolta rövi-

den az ornithologiaí kutatás korszakait Német-

országban, melyek elseje Németország mada-

rainak leírására irányította figyelmét ; a máso-

dik az életszokások gyakorlati megfigyelésére,

hasznosság vagy károsság tekintetbevételével;

a harmadik korszak összeesik Németország

politikai átalakulásával, mely messzebb nyúlt

és messzebb nyúl a haza határainál: czélja a

földkerekség madárvilágának tudományos ki-

liutiitása.

Lélekemel és megható volt az erre követ-

kezett üdvözlés KuNZ H. — Lipcse részé-

rl, ki egyike a kevés még él alapítóknak.

Ez üdvözlésre Schalow Hermann — Berlin,

az ünnepély Chrysoatomusának mesteri el-

adása következett. Eitkán élveztünk történeti

eladást, melj', a nélkül, hogy a lényegesbl

csak egy bett is feláldozott volna, anyagát

mégis oly formába tudta önteni, hogy a figyel-

met mindvégig lekötötte és senkise rövidült

meg miatta. Történeti visszapillantások tudva-

Die Feier des fünfzigjährigen Bestehens

der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in

Leipzig.

Vom 5 8. Okfrilinr l'JIK).

Ln \erll(issenen Jahre — 1900 — jährte sich

zum fünfzigsten Male die Begründung der

Devitschen Orni tliologi sehen Gesellschaft und

fassten die deutschen Pfleger dieses Wissens-

zweiges den Entschluss, in derselben Stadt, in

welcher die Geburt erfolgte, auch die halbhun-

dertjährige Feier des Bestehens festlich zu be-

gehen. Der Geburtsort ist eine der lieblichsten,

durch ihren Buchhandel weltberühmte und

geistig stets hervorragende Stadt, Leipzifj. Hier

trafen sich schon am 4. OIvtober ohne jeden

offiziellen, staatlichen oder städtischen Prunk

in urdeutscher Gemüthlichkeit, mit wenigen

Ausnahmen die jetzt lebenden und wirkenden

Ornithologen Deutschlands, die Vertreter von

Gesellschaften, Listituten, auch solche aus der

Fremde.

Der Festsitziing vom (i. Oktober präsidirte

der Präsident der D. 0. G. Professor PvUdolf

Blasius — Braunschweig, unter Assistenz des

unermüdlichen und umsichtiger General-Secre-

tärs, Professor Keichenow Berlin. Protokoll-

führer Paul Matschie - Berlin. In der Eröff-

nungsrede skizzierte der Vorsitzende in bün-

digster Form di-ei Perioden der Forschung auf

dem Gebiete der Ornithologie in Deutschland,

deren erste die beschreibende Eichtung der

Vögel Deutschlands umfasste ; die zweite Pe-

riode war die mehr praktische Eichtung der

Lebensbeobachtung, unter Berücksichtigung der

Schädlichkeit und Nützlichkeit ; die dritte Pe-

riode fällt mit der politischen Erstarkung

Deutschlands zusammen, welche über die Gren-

zen hinausgriff und hinausgreift, ihr Ziel ist

die wissenschaftliche Erforschung der A'ögel

der Erde.

Erliebend und rührend war die hierauf fol-

gende Begrüssung durch H. Künz — Leipzig,

einen der wenigen noch lebenden Begründer.

An diese Begrüssung schloss sich der meister-

hafte Vortrag — Hermann Schalow's — Berlin,

des Chrysostomus der Feier, an. Selten haben

wir einen geschichtlichen Vortrag genossen,

welcher, ohne vom Wesentlichsten auch mir

einen Buchstaben zu opfern, seineu Stoff' doch

so zu gestalten wusste, dass die Spannung bis

zum Schlüsse anhielt und doch Niemand zu


