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fatönkre szabadon és úgy oda vau állítva, mint

valami picziny méhköpü, a melyhez ekkor ha-

sonlít is.

Szépen be van boltozva : oldalt oly ki- és

bejáró lyuka van, mint valami öreg poszméh-

nek való és az egész alkotmány a legfinomabb

száraz mohából, zuzmóból , nyárfa és más

növények gyapjából van fölépítve, oly tömötten

és mégis puhán rakva, hogy nincs kalapos, a

ki utána csinálhatuá. Ebbe a puha és meleg

otthonba rakja le az a picziség a fészekalját,

mely kilencz, néha tizenkét apróka tojásból

való ; ezek fehérek, a vastagabb végen finom

rozsdaszin szeplöcskékkel. Ezt a fészekalját a

kis pár felváltva 14- nap alatt költi ki és ekkor

kezddik a nagy munka : azt a tizenkét poron-

tyocskát finom eledellel kell ellátni. Hiszen

igaz, hogy nagy a fecske buzgósága; de mikor

az öszapóéké még sokkalta nagyobb ! A fecske

röptében és csak száját tátva kapdossa el a pré-

dát ; a kis szapók ágacskáról, rügy mögül, füg-

gögetve és himbálva nagy munkával keresik a

piczi falatokat. És az már igaz, hogy k van

annak az embernek a szive helyén, a ki nem
bír gyönyörködni a kis madárcsalád szeretetén,

a mint az a tizenkét, apróka madárfiú lenge

ágon szorosan összeül és a kicsike szülk, soha-

sem lankadva, folyton hívogatva felváltva jön-

nek-mennek ; szép sorjában rendre adogatják

fiaiknak az eledelt.

Embernek példa; de intés is !

Menschenhand ; manchmal steht es frei, wie ein

kleiner Bienenstock. Es ist schön gewölbt, hat

seitlich ein Schlupfioch wie für eine grosse Hum-
mel ; es ist aus feinstem Moos, aus weichster

Pflanzenwolle der Weiden und Pappeln ; es ist

weich und doch so dicht gefügt, dass es ihm kein

Hutmacher nachmachen kann. In dieses weiche,

warme Heim legt diese Vogelwinzigkeit ihr Ge-

lege, welches aus neun, oft zwölf Eierchen be-

steht ; diese sind weiss, am dickereu Ende mit

feinen, rostfarbenen Sprossen. Das Gelege brü-

tet das Pärchen abwechselnd in vierzehn Tagen

aus und dann beginnt die grosse Arbeit ! Es han-

delt sich um Versorgung von zwölf Kleinen, und

zwar mit dem feinsten Futter. Es ist ja wahr,

dass der Fleiss der Schwalbe gross ; wenn aber

jener der Schwauzmeise noch viel grösser ist!

Die Schwalbe ergreift ihre Beute im Fluge, sie

braucht nur den Schnabel zu öffnen — die

Schwanzmeise muss aber von Zweig zu Zweig

suchen, bald hängend, bald schaukelnd arbeiten

um die winzigen Bissen zu erwerben. Und es ist

wahr : wen der Anblick dieser in Liebe verein-

ten winzigen Familie nicht erfreut, wer nicht

davon gerührt wird, wie die /,n-#!f Vöglein eng an-

einander geschmiegt auf schwankendem Zweige

dasitzen und wie die kleinen Eiterchen fort-

während rufend kommen und gehen, bringen

und die Kleinen der Reihe nach füttern — wenn

dies nicht erfreut, der hat statt einem Herzen

einen harten Stein in der Brust.

Dieses Bild ist für das Menschenkind ein Bei-

spiel und eine Warnung zugleich !

KISEBB KÖZLÉSEK. - KLEINERE MITTEILUNGEN.

A fenyrigó (Tiirdus pilaris L.) fészkelése

Magyarországon.

A fenyrigó legdélibb fészkel helyei köztu-

domás szerint Csehországban és Galicziában

vannak.

Igaz ugyan, hogy Altum egy Magyarország-

ból származó fiókát is említ, Kotz báró pe-

dig Brassó vidékérl közli, hogy 1879 június

29-én a Schuller-hegységben, a Christian-máren

2000 m. magasságban i drbot ltt, ámde e két

adatot leszámítva, irodalmunkban semmi egyéb

nyoma nincsen e madár hazánkban való költé-

über Nisten der Wacholderdrossel (Tardus pila-

ris L.) in Ungarn.

Als die südlichsten Nistplätze der Wachol-

derdrossel sind allgemein Böhmen imd Galizien

bekannt. Wohl erwähnt Altiiin ein aus Ungarn
stammendes Junge ; wie auch Baron Kotz aus

der Umgebung von Brassó erwähnt, am 29-ten

jun. 1879 im Schuller-Gebirg, am Christian-

mare in der Höhe von 2000 m. 2 Stücke erlegt

zu haben, dennoch sind ausser diesen zwei Da-

ten keine weiteren Spuren des Brütens dieses

Vogels in unserem Vaterlande zu finden, und

aus dem Umstände, dass auch unsere heimi-
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sének s megfigyelink sem tudnak róla, a mi

csak arra vall, hogy — ha csakugyan fészkel ez

inkább északi rigófaj hazánk területén, — vajmi

kivételesen teszi.

Ilyen kivételes esetnek végre megdönthetetlen

bizonyságát tudatta velem Molnáe Lajos kör-

jegyz, ki f. é. máj. 17-én a Vasmegyében fekv

Molna-Szecsd fels erdejében fenyrigó fészket

talált, 6 drb friss, alig kotlott tojással. Levelé-

ben a következket írja. «A fészek 3 m. maga-

san, igen sr galagonyabokor koronájában

állott.

A környék szinte tele van galagonya és bo-

rostyán bokrokkal, nagy területen. Ez a tér-

ség sertéslegelül szolgál, melynek északi részét

szántók és legelk szegélyezik, közvetetlenül

délrl, keletrl és nyugatról pedig feny és öreg

tölgyerdk állanak. A tojó ülte a tojásokat s

egészen közelre engedett, de a hím a közeli

bokrokon ugrált s hallatta hangját, tehát telje-

sen meggyzdhettem, hogy a madár Titrdns

pilari .

A tojót meg akartam fogni, de kétszer is

elmenekült, mert a sok galagonyatüskétl nem
tudtam fészkére szorítani, meg attól is féltem,

hogy vele a tojásokat agyonnyomom. Különös,

hogy ez idén igen késn is még láttam csapat-

ban 10

—

IT) TnrdiíS pilaris-t nálunk, st máj.

12-én az alsó erdn este késn, egy elég magas

sr bokorból vagy 6—7 drbot rebbentettem ki,

melyeket ismeretes hangjukról és repülésükrl

határozottan felismerhettem, d

Hogy a megfigyelésnek teljesen meg legyen

hitele, kérésemre az öregeket is megltte, a

tojásokat pedig megtekintés czéljából elküldte.

Színezetükre nézve igen hasonlítanak a fekete

rigó tojásaihoz, de rozsdás foltozásuk közt egyes

sötétbarna, vagy feketésbarna fröccsök vagy pety-

tyek is láthatók, kivált három darabon, a mi a

fenyrigó tojásaira jellemz. Mértékük:

Íossz.
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MoLNÁB Lajos a fészket a fának jó részével

együtt megrizte úgy, hogy az öregek fészkestül,

tojásostul csoportba állíthatók s méltó helyükre,

a vasvármegyei kultúregyesület építend mú-

zeumába kerülhetnek.

Kszeg, 1901 június 24-én.

Chernél Ishuíi

Diormis csr madarak.

Evekkel ezeltt már megemlékeztem néhány

hazánkban kézrekerült torzcsr madárról.

Azóta ismét sikerült néhány példányt elejte-

nem, s gyjteményemet velk gazdagítanom.

Leírásukat a következkben adom :

Túzok fO^'s tarda L.).— 1890 február 24-én, a

madárvonulás «nagy megfigyelése» alkalmával,

Dinnyésen a nádasokat járva, a fejem fölött el-

szálló 3;') drb közül a legnagyobb kakast kilt-

tem a csapatból. Zsákmányom nemcsak hatal-

mas, szép darab volt, hanem egyszersmind né-

mileg torzult csrü is, a mennyiben csrének

töve s így szájnyílása is ferdén áll, azaz a jobb

szájzug körülbelül 1 cm.-nyivel magasabban

van. mint a bal s megfelelleg a fels káva orma
is kissé jobbra csavarodik.

Északi búvár (Gavia septeiitrioimliti L.). —
189:í nov. 20-án a Velenczei-tavon egy fiatal

hímet lttem, melynek fels kávája rendes, az

alsónak utolsó harmada (hegyet azonban balra

fordul s a felst keresztezi.

Búbos vöcsök (Ciiliiinhua cridatitx L.). —
Ugyancsak Velenczén 1892 márcz. 26-án lttem a

tavon egy tojót, melynek fels kávája tben vagy

1'5 mm.-rei szélesebb mint az alsó, minek kö-

vetkeztében a kávák nem záródnak egymásra s

az alsó káva hegye — a nélkül hogy meggör-

bülne — a fels káva hegyével szöget alkot.

Alulról vagy felülrl nézve e csr alakját, meg-

nyújtott szorzási jegy jut eszünkbe.

Vihar sirály (Larus canus L.). — 1891 no-

vember 30-án Hegykn a Fert taván lttem

egy fiatal hímet, melynek alsó kávája 1"5 mm.-

rel nyúlik ki a fels hegye mellett s azt ke-

resztezi.

Aquila. Vili.

Ludwig Molnák bewahrte das Nest sammt

einem bedeutenden Theile des Baumes, so dass

die Alten sammt Nest und Eiern zu einer Gruppe

vereint auf einem würdigen Orte, in dem vom

Cultur-Verein des Eisenburger Comitates zu

errichtenden Museum Platz nehmen werden.

Kszeg, am 24-ten Juni 1901.

Stefan Chinici von Chernelháza.

Vögel mit difforme!! Schnäbeln.

Vor Jahren gedachte ich schon einiger aus

Ungarn herstammenden Vögel mit missbildeten

Schnäbeln. Seither gelang es mir abermals

einige Exemplare zu erlegen und meine Samm-

lung mit selben zu bereichern. Ihre Beschrei-

bung gebe ich im I''olgenden :

Trappe (Olia tanta L.)— Zur Zeit der «gros-

sen Beobachtung» des Vogelzuges am 24-ten

Februar 1890 die Eöhrichte bei Dinnyés durch-

streifend, schoss ich von den über meinem Kopfe

vorbeistreichenden 33 Stücken den stärksten

Hahn aus der Schaar heraus. Meine Beute war

nicht nur ein mächtiges, schönes Stück, son-

dern gewissermassen auch von diffonner Schna-

belbildung, indem der Grund seines Schnabels,

folglich auch die.Mundöffnung schief steht, das

heisst der rechte Schnabelwinkel um circa 1 cm.

höher als der linke liegt und dementsprechend

auch der First des Oberkiefers sich etwas nach

rechts biegt.

'Roi^eìAìaMcìier (Gavia AejAe lit iioii(it is L.)—
Am 20-tenNov. 1893 erlegte ich am Velenczeer-

See ein junges Männchen, dessen Oberkiefer nor-

mal erscheint, das End-Drittheil des Unterkie-

fers aber nach links gebogen den oberen kreuzt.

Haubensteissfuss (Columbus Cìistatus L.).

— Ebenfalls in Velencze schoss ich am 26-ten

März 1892 am See ein Weibehen, dessen Ober-

kiefer am Grunde um 1"5 mm. breiter als der

untere ist, wesshalb die Kiefer nicht genau auf-

einander passen und die ünterkieferspitze —
ohne gekrümmt zu sein — mit der des Ober-

kiefers einen Winkel bildet. Von unten oder

von oben betrachtet, erinnert uns der Schnabel

au ein verlängertes Multiplikations-Zeichen.

Sturm-MövefLfl/'íí.s caausL.). — Am30-ten

Nov. 1891 erlegte ich bei Hegyk am Fert-See

ein junges Männchen, dessen Unterkiefer um
1 '5 mm. neben der Spitze des oberen hervorragt

und diese kreuzt.

38
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Siketfajd í Tclnto iu-<i(j<tllut< L.). — Hogy an-

nak a bizonyos elérzetnek, melynek «spnriiis»

a neve, sokszor meg van a maga jutalma, bizo-

nyítja az a ritka szép torzcsr fajdkakasom,

melyet 1900 ápr. 28-án Lánzséren (Sopronm.)

lttem.

A területen, melyen a dürgés idejében egy

hetet töltöttem, csak egy kakas volt elzetesen

kihallgatva. Bevallom, engem a kikötött kakasok

épen nem vonzanak, mert utóvégre is biztosra

menni s egy nagy, ül madarat 25-30 lépés-

nyirl lelni, nem nagy dolog. De abban, hogy

a kakast magam hallgathatom ki, már sok élve-

zetet találok. így ismerkedhetik csak meg az

ember ez érdekes vad szo-

kásaival, természetével s a

maga fáradsága árán szerzi

végre meg.

Egy vén kakas már ott

függött a vadászház foga-

sán s a másodikat is melléje

akaszthattam volna, ha ked-

veztlen id nem szólt volna

bele munkámba.

Idm meg volt szabva,

még csak egy reggel állott

rendelkezésemre s ekkor fel-

támadt bennem a «spu-

rii;sii, hogy letéve szoká-

somról, a kikötött kakasra, tehát biztosra men-

jek. Nem is bántam meg. A jámbor kakas szinte

elírás szerint dürgött egy magas feny sudarán,

sokáig gyönyörködhettem benne, míg végre lövé-

semre lezuppant. Nagy volt meglepetésem, mi-

kor ábrázatjára tekintve látom, hogy micsoda

csodálatos jószág lett zsákmányommá. Három

csrü volt (lásd a képet «, b). A tyúkfélék között

a torzcsr példányok nem épen ritkán fordul-

nak el, igy különösen a foglyok között ; de már

a difformis csrü siketfajd, s még hozzá ilyen

remek kiadásban, vajmi kivételesen kerül ka-

póra.

Madaramnak fels kávája egészen rendes

alkotású, az alsó, vagyis inkább az alsók, annál

rendellenesebbek. Mert az alsó káva tben szét-

vált B két ágban nyúlik elre. A jobbik egyene-

Auerhahnf7V//Y(o iiroíjaliu^iL.).—Dassjene

gewisse Vorahnung, welche in der Waidmanns-

sprache «Spurius» heisst. manchmal ihrenLohn

erreicht, beweist mein auffallend schöner Auer-

hahn von difformer Schnabell)ildung, den ich

am 2S-ten Apr. 1900 in Lánzsér (Soproner Co-

mitat) erlegte.

Auf dem Gebiete, auf welchem ich zur Balz-

zeit eine Woche verbrachte, war vorher bloss

ein Hahn verhört. Offen gestanden, üben auf

mich solche ausgebundene Hähne keinen Reiz

aus, da am Ende «auf's Sichere» zu gehen und

einen grossen, sitzenden Vogel auf 25—30

Schritte Entfernung herunterschiessen, keine

grosse That ist. Wenn ich aber den Hahn selbst

verhören kann, darin finde ich viel Vergnügen.

Nur auf diese Weise wer-

den einem die Eigenschaf-

ten, die Natur dieses inte-

ressanten Wildes bekannt

und zuletzt verdient man
denselben durch die eigene

Mühe. Ein alter Hahn
schaukelte schon am Ge-

hänge des Jägerhauses und

ich hätte auch den zweiten

dazu hängen können, falls

das ungünstige Wetter das

Wort nicht erhoben hätte.

Meine Zeit war gemessen,

mil- stand bloss ein Morgen

mehr zur Verfügung und da

erwachte der e Spurius» in

mir. dass ich gegen meine Gewohnheit auf den

ausgebundenen Hahn, also d auf's Sichere» gehe.

Der fromme Hahn balzte vorschriftsmässig auf

einer hohen Fichte, ich konnte mich lange da-

ran ergötzen, bis er auf meinen Schuss herab-

stürzte. Gross war meine Überraschung, als ich

auf sein Gesicht Idickeud sehe, was ein sonder-

bares Ding meine Beute wurde. Er hatte einen

dreifachen Schnabel. (Siehe Abbildung a, h.)

Wohl sind unter den Hühnerarten Exemplare

mit missbildeten Schnäbeln nicht eben sel-

ten, zumal unter den Eebhühnern ; doch ein

Auerhahn mit difl'ormem Schnabel, noch dazu

in einer solch prächtigen Ausgabe, fällt höchst

ausnahmsweise zur Beute. Der Oberkiefer mei-

nes Vogels ist ganz normal, der untere oder

besser gesagt die unteren sind aber desto ab-

normer gebaut. Der Unterkiefer theilte sich

nämlich auf seinem Grunde gänzlich und ragt
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sen, a másik jobbra ferdülve az elbbi alatt

ennek begyét keresztezve. Minden leírásnál ért-

hetbben beszél a kép, ezért mellékelve bemu-

tatom ábrázatját. Még csak azt jegyezve meg,

hogy furcsa csre úgy látszik nem akadályozta

a táplálkozásban, mert jó húsban volt s 4'5

kgrmot nyomott.

Kszeg, 1901 június 24-én.

(^Iieniel iMvi'ui.

Phalaropus lobatus (L.) a Balaton madárfauná-

jában.

A mióta csak a Balaton madárvilágát íigyel-

getem, különös figyelmet szenteltem az északi

viztapoíió lilé-nek, mert lehetetlennek tartottam,

hogy ez a végtelen kecses madár, a melyet Cher-

nél István a velenczei tónál oly nagy számban

talált, s a mely Erdélybl több példányban.

továbbá a Fertrl is megkerült, épen csak a

mi Balatonunkat kerülné el, a mely különben

annyi ritka és érdekes átvonuló madárfajnak

kedvenez tanyája. Különösen a somogyi homo-

kos partvidékekre tett kirándulásaimban biztam,

a melynek egész karaktere megfelel e madár

igényeinek.

Egészen a múlt év végéig azonban minden

kutatásom hiábavalónak bizonyult, s végre is

csak egy szerencsés véletlen adta kezembe e

várva-várt vendéget, és pedig épen ott, a hol leg-

kevésbbé vártam : a zalai oldalon.

1900 szept. 27-én egy barátommal szárcsa- és

kaesavadászatra mentem ki a Kvágó-Eörs és

Köi'eskdlla zalamegyei községek között fekv
ú. n. Konty itrsi. Ez egy körülbelül 25-30 cat,

hold nagyságú, helyenkint csuhuval bentt s igen

siker belvíz, a mely idnkint — tartósan száraz

esztendk után — egészen ki is szárad, s a

melyen ilyenkor százával, st ezerével gylnek
össze a különféle Totanus ía,}ok.

Magától R Balatontól egyenes vonalban épen

4 kilométerre fekszik, s a mikor viz van benne,

ornisa néhány 7bto«»s-fajból, párszáz állandóan

in zwei Ästen hervor. Der rechte Ast in gerader

Eichtung, der andere nach rechts gekrümmt

unter dem vorigen dessen Spitze kreuzend.

Besser als viele Worte spricht die Abbildung,

welche ich beifüge, nur noch bemerkend, dass

den Vogel der sonderbare Schnabel in der Er-

nährung keinesfalls gehindert zu haben scheint,

da er gut an Wildpret war und 4-5 kg. wog.

Kszeg, am 24-ten Juni 1901.

Stefan Clicriicl von Ciiernellidza.

Der Phalaropus lobatus (L.) in der Vogelfauna

des Balaton-See.

Seitdem ich das Vogeileben des Balaton-Sees

näher beobachte, habe ich dem Phuiaropus lo-

batus (L.) immer eine besondere Aufmerksam-

keit gewidmet, da ich es für unmöglich hielt,

dass diese graziöse Vogelart, welche Stephan

von Chernél am Velenczeer See in so grosser

Anzahl vorfand, und welche auch aus Sieben-

bürgen in mehreren Exemplaren bekannt, und

sogar am Fertö-See sich wiederfand, blos unse-

ren Balaton-See vermeiden sollte, wo doch der

letztere eine stark besuchte Eaststation so vieler

seltenen und interessanten Durchzügler ist.

Besonders habe ich mich auf meine Excursio-

nen am südlichen Seeufer — längs der*somo-

gyer Sandufer — verlassen, deren ganzer Cha-

rakter den Ansprüchen dieser Vogelart voll-

kommen entspricht.

Bis zum letzten Herbst war aber mein gan-

zes Nachsuchen vergeblich, und zuletzt gab mir

blos ein glücklicher Zufall diesen längst erwar-

teten Gast in die Hand, und zwar gerade dort,

wo ich ihn am wenigsten erwartet hätte — auf

der Zalaer See-Seite.

Am 27-ten September 1900 gieng ich mit

einem Freunde auf einen kleinen See, den so-

genannten Kornijitó jagen, welcher zwischen

den beiden Dörfern Kövágó-Eöi's und Köues-

kdlla im Com. -Zala liegt. Letzterer ist ein ca.

25—30 cat. Joch grosser, hie und da mit Bin-

sen verwachsener seichter Moorsee, welcher in

andauernd trockenen Jahrgängen öfter gänzlich

austrocknet, wo dann zu Hunderten, sogar Tau-

sendei^ die verschiedenen Tota ii us-kiien sich

versammeln.

Vom Balaton-See ist er in der Luftlinie blos

4 Kilometer weit entfernt, und wenn er nicht

ausgetrocknet ist, besteht seine Ornis ausser
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rajta tartózkodó szárcsából s a Balatonról estén-

kint nagy csapatokban áthnzó vadkacsákból áll.

Szept. 27-én is épen szárcsákra vadásztunk, s a

mikor javában gázolom a térden felül ér vizet,

hosszas lövöldözés után, egy kis madár röpül el

közvetlen mellettem, a melynek hirtelenében

utána lvén, a mikor kezembe került, láttam

csak, nagy örömömre, hogy a Piialaropiis loha-

ttis (L.) végre valahára megkerült. Miután a

durva serét szegényt nagyon összetörte, a príp-

parálásról le kellett mondanom, hanem úgy a

mint volt borszeszbe téve friss állapotban küld-

tem fel a Magyar Ornith. Központba, documen-

tum képen.

Igaz ugyan, hogy a PJíalaropiiK lohatKfi (L.)

ezúttal sem a tulajdonképeni Balatonról került;

tekintve azonban a nagy közelséget s azt, hogy

a Kornyitó madárélete tisztára a Balaton hatása

alatt áll, lehetetlen ezek után fel nem tételezni,

hogy a víztaposó magán a Balatonon is meg
nem fordul.

Keszthely, 1901 október 11.

Gijiihii (riitil Gasloii.

A danka sirály gazdasági jelentségéhez. Pjer«

Gusztáv báró, a kapuvári uradalom bérlje

és kiváló gazda, írja a következket : «37 év

óta nem emlékszem, hogy vidékünkön — le-

számítva egyeseket — sirályok mutatkoztak

volna. Ez év szén kaszálás után milliárdnyi

sáska és szöcske mutatkozott rétjeinken s a sar-

juban sok kárt okozott. Egyszerre csak —
mintha az égbl szállottak volna alá — ezernyi

sirály jelent meg s mindaddig náhink marad-

tak, mig a sáskákat tisztára felemésztették, s

ekkor ép oly hirtelenül eltntek, mint a hogy

jöttek.»

Megjegj'ezzük, hogy a kapuvári uradalom

Sopronmegyében fekszik s jó része a «Hanyság-

hoz» tartozik, tehát terjedelmes rétségeket fog-

einigen Tolaiins-Arten aus einigen Hundert

Blässhühnern und Wildenten, welche allabend-

lich in grossen SchNvärmen von dem Balaton-

See hinüberziehen.

Auch am 27-ten Sej^t. haben wir— im seich-

ten Wasser fleissig watend — gerade auf Bläss-

hühner gejagt, als nach längerem Plänkeln ein

kleiner Yogel dicht bei mir vorbeiflog. Ich

schoss ihm schnell nach, und als ich ihn zur

Hand bekam, sah ich höchst erfreut, dass ich

einen Pliaiaropu^ ìoìxilus erlegt habe. Das

arme Thierchen war aber leider sehr zerschos-

sen, so dass ich von dem Ausbälgen gänzlich

absehen mussie, imd es im Fleisch - in Spiri-

tus aufbewahrt — der üng. Ornith. Centrale

als Belegestück schicken konnte.

Es ist jedenfalls wahr, dass dej- Pliiilurojrits

lohatuK (L.) diesesmal auch nicht auf dem

eigentlichen Balaton-See erbeutet wurde, wenn

wir aber die ausserordentliche Nähe und jenen

Umstand in Betracht ziehen, dass das Vogel-

leben des Kornyitó-üeea gänzlich unter dem

des Balaton-See's steht, muss wohl angenom-

men werden, dass diese Vogelart auch auf dem

eigentlichen Balaton-See vorkommen dürfte.

Keszthely. 11. Oktober 1901.

(nisfoii (radi de (ri/itla.

lai magában. j:h.

Zur wirtschaftlichen Eedeutung der Lachmöve.

Der hervorragende Landwirt und l'ächter der

Kapuvárer Herrschaft, Baron Gustav von Berg

schreibt mir: «Seit 37 Jahren besinne ich

mich nicht, in unserer Gegend jemals Möven,

einzelne ausgenommen, bemeikt zu haben. In

diesem Herbste hatten wir auf unseren Wiesen

nach der Heuernte Milliarden von Heuschre-

cken, die im Grummet arge Verwüstungen

anrichteten. Plötzlich erschienen an einem Tage

tausende von Möven wie vom Himmel gekom-

men und blieben bei uns bis sie sämmtliche

Heuschrecken verzehrt hatten um dann eben

so plötzlich zu verschwinden, wie sie gekom-

men waren.»

Es sei hierzu bemerkt, dass die Herrschaft

Kapuvár (Com. Soproni einen grossen Theil

des «Hanyság» ausmacht, also weite Wiesen

aufweist. Ch.



Adatok a füsti fecske legészakibb elöjövetelére

vonatkozólag.

Axel Hagemann füzetében, melyet én Spakre

Schneider úr szívességébl kaptam, a füsti

fecskére vonatkozólag egy közlést találok, a

mely fordításban igj' bangzík :

(tHi)iiudo rustica L.

Ez itt {Alten-hen) nem fészkel, de egy napon,

körülbell a tavaszi és néha az szi vonulás

idején, itt tartózkodik. Láttam: 1888. évben jú-

nius 21-én nagy számmal, 1889 május 30-ikán

az els példányt, 1891 június 19-én, 1892-ben

számos darabot június 21-én, 1893-ban június

13-ikán: 1894-ben egyetlen példányt már má-

jus 4-ikén, mindjárt el is tnt; 1898-ban június

1 6-ikán sok jelentkezett.

1888-ban, augusztus hó 22-én, itt volt a dél-

felé vonuláskor
; ugyanazon éjjel, messze lenn

a hegységben, éjjel az els hó esett».

A megfigyelési pont — Alten — a 70. széles-

ségi fok alatt fekszik.

Hause Oszkár.
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Angaben zu dem nördlichsten Vorkommen der

ßauchscbwalbe.

In der Broschüre von Axel Hagemann, welche

ich Herrn Sparre Schneider verdanke, finde

ich auch eine Mittheilung über die Rauch-

schwalbe, welche in der Übersetzung wie folgt

lautet :

(iHirioicIo rustica L.

Sie brütet hier (in Alten) nicht, hält sich

aber einen Tag über ungefähr auf dem Früh-

jahrs- und bisweilen auch auf dem Herbstzuge

auf. Im Jahre 1888 sah ich sie zahlreich am
21. Juni, 1889 das erste Individuum 30. Mai,

1891 19. Juni, 1892 zahlreiche Individuen

21. Juni, 1893 sah ich sie am 13. .Juni, 1894

eine einzelne, welche gleich verschwand, schon

am 4. Mai, 1898 wm-de sie zahlreich am 16. Juni

gesehen.

Im .Jahre 1888 war sie hier auf dem Zuge

nach Süden am 22. August. In derselben Nacht
fielder erste Schnee weit unten im Gebirge.»

Der Beobachtungspunkt ist Alten unter dem
70. Breitengrade. Oskar Haase.

Madármegfigyel állomás a Kmische Nehrun-

gen, A Deutsche Ornithologisehe Gesellschaft a

közoktatás és földmivelésügyikir.ministeriumok

támogatásával Eossittenben, a Kurischen Neh-

rungen madármegfigyel állomást állított fel,

melynek vezetésével Thienemann J. úr bíza-

tott meg.

Ennek a megfigj-el állomásnak czélja:

1. A madárvonulás megfigyelése : egyes fajok

vonulási ideje, iránya, szél- és idjárási viszo-

nyok a vonulási id alatt, költözködésí repülés

magassága, madárrepülés gyorsasága, vándor-

csoportok pihenje, a madaraknak honnan-jö-

vetele :

1. a madarak életmódjának és tápláléktól való

függésének megfigyelése
;

2. vedlés és színváltozatokra vonatkozó vizs-

gálódások ;

4. a madarak gazdasági jelentségére, a táp-

lálékra, a mezei és erdei gazdaságot, kertésze-

tet és halászatot illet hasznosságuk- és káros-

ságukra, a növényeknek és alsóbbrend állatok-

nak madarak útján való terjedésére vonatkozó

nyomozódások
;

5. a czélszer madárvédelemre vonatkozó

kémleldósek
;

Vogelwarte auf der kurischen Nehrung. Die

Deutsche Ornithologisehe Gesellschaft hat mit

Unterstützung des Königlichen Ministeriums

für Kultus und Landwirtschaft in Rossitten auf

der kurischen Nehrung eine Vogelwarte errich-

tet, deren Leitung Herrn J. Thienemann über-

tragen worden ist.

Zweck der Vogelwarte ist :

1. Beobachtung des Vogelzuges: Zugzeit der

einzelnen Arten, Richtung der Wanderzüge,

Wind- und Wetterverhältnisse während der Zug-

zeit. Höhe des Wanderfiuges, Herkunft der

Vögel ;

2. Beobachtung der Lebensweise der Vögel

und ihrer Abhängigkeit von der Nahrung;

3. Untersuchungen über Mauser und Ver-

färbung ;

4. Untersuchungen über den wirtschaftlichen

Wert der Vögel, über die Nahrung, Nutzen und
Schaden für Land- und Forstwirtschaft, Gar-

tenbau und Fischerei, über Verbreitung von

Pflanzen und niederen Tieren durch die Vögel
;

5. Untersuchungen über zweckgemässen Vo-

gelschutz
;
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6. a tudományos állami intézetek részére szol-

gáló kutatási anyag gyjtése, s e tekintetben a

megfigyel állomás mködése nem szoritkoz-

batik csupán a madarakra, hanem más állat-

osztályokra is ki kell terjeszkednie;

7. A hazai madáréletnek általános és a mada-

rak gazdasági jelentségének különösebb ismer-

tetése élszóval és Írásban minél szélesebb kör-

ben.

Továbbá a rossitteni megfigyel állomáson

gyjtemény állíttatik össze a Nehrungon és kör-

nyékén elforduló madárfajokból.

A Deutsche Ornitilologische Gesellschaft

Berlin N. 4. Invalidenstr. 43.

A horvát ornitliologiai központ.

Tudvalevleg 1899-ben Magyarország, Ausz-

tria és Bosznia-Herczegovina megfigyel háló-

zata, a Szerajevóban tartott gylésen, Hekjian

Ottó indítványára elhatározta, hogy a vonulási

megfigyeléseknek horvát területen leend életbe-

léptetése végett folyamodik a horvát kormány-

hoz, minthogy ez a terület zavaró rt képezett.

A határozat alapján a M. 0. K. a dr. Blasius E.

elnök által aláírt jegyzkönyvet mellékelve,

nmltsa gróf Khuen-Hédeeváky horvát bánhoz

fordult ama kérelemmel, hogy ezt a kívánságot

valósítsa meg. Eközben a M. 0. Központban

megejtettek a praktikus szempontokat illet tá-

jékozó megbeszélések, a melyekben horvát rész-

rl dr. Heinz, dr. Langhoffee és Sándor tanár

urak vettek részt.

A magas horvát kormány 1901 július 22-ikén

18,028. sz. alatt kiadott kedvez határozata foly-

tán a H. 0. K. vezetésére kiszemelt Eössler ta-

nár úr október 20-án Budapestre jött és az egy-

öntetség érdekében tájékozódást szerzett.

A szerajevói gylés minden résztvevjének

bizonyára nagy örömére és megelégedésére szol-

gál, hogy ez eredmény elkészítéséhez hozzá-

járult.

M. 0. K.

6. Beschaffung von Untersuchung.smaterial

für die wissenschaftlichen Staatsinstitute, wo-

bei sich die Thätigkeit der Vogelwarte nicht

auf die Vögel beschränken, sondern auch an-

dere Tierklassen erstrecken soll :

7. Verbreitung der Kenntnis des heimatlichen

A'ogellebeus im allgemeinen und des wirtschaft-

lichen Wertes der Vögel im besonderen durch

Wort und Schrift.

Ferner wird auf der Vogelwarte Eossitten

eine Sammlung der auf der Nehrung und in

deren nächster Umgebung vorkommenden Vö-

gel angelegt werden.

Die Deutsche Ornithologische Gesellschaft

Berlin N. 4. Invalidenstr. 43.

Die Croatische Ornithologische Centrale.

Bekanntlich hat die im Jahr 1899 in Sarajevo

stattgefundene Versammlung der Beobachtungs-

netze Ungarns, Oesterreichs imd Bosnien-Her-

zegovinas auf Anti'ag Otto Herman's beschlos-

sen, die Eegierung Croatiens zu ersuchen, die

Zugsbeobachtungen auf croatischem Gebiet

möglich zu machen, da dieses Gebiet eine

störende Lücke gebildet hat. In Folge des Be-

schlusses wendete sich die ü. 0. C. unter Bei-

schluss des betreffenden durch Dr. E. Blasius

gezeichneten Protocolles an Se. Excellenz den

Banns von Croatien Grafen Khuen-Héderváey

mit der Bitte diesen Wunsch zu realisieren.

Inzwischen wurden die praktischen Gesichts-

punkte in der U. 0. C. erörtert, worin croatischer-

seits die Professoren Dr. Heinz, Dr. Langhoffee

und SÁNDOR theilnahmen.

Die günstige Entscheidung seitens der h.

Eegierung Croatiens erfolgte unter dem 22. Juli

1901 Z. 18,028 und es wurde veranlasst, dass

der zur Leitung der C. 0. C. ausersehene Herr

Professor Eössler am 20. Oktober nach Buda-

pest kam und sich in der U. 0. C. im Interesse

der Conformität des Verfahrens orientierte.

Es gereicht gewiss allen Theilnehmern an der

Zusammenkunft in Sarajevo zu grosser Freude

und Genugthuung, zu diesem Erfolg beigetra-

gen zu haben. U. (K C.

Gólyák Szilveszter napján. Meszlény Benedek Weisse Störche am Sylvester Tag. Herr Bene-

úr, a M. 0. K. megfigyelje arról értesített, hogy
;
dict v. Meszlény benachrichtigte uns, dass man

1900. év deczember '.il-íkén Csala közelében ' am 31. Dezember 19(10 in der Nähe von Osala

Pákozd határában (Fehérmegyében), 6 drb fehér G Stück weisse Störche sah. Am 20-sten Januar
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gólyát láttak; ebbl lOol január :::!0 ikán egy

szép példányt, mint bizonyító ailatot, intéze-

tünkhöz be is küldött.

Pastor roseus. Tarján Tibor úr, intézetünk

állandó megfigyel tagja és Kiss Albert gazda-

tiszt urak jelentése szerint f. évi február 2-ikán,

a Gyula határához tartozó Szent-Benedek pusz-

tán 20 drb Pásztor-madár — 7'a.s/or roseus —
mutatkozott, mely késbb teljesen eltnt.

l'Hll hat er auch ein erlegtes Stück von den-

selben als Beleg uns eingesendet.

Pastor roseus. Herren Tibor von Tarján und

Albert Kiss Hofrichter, meldeten uns an, dass

am 2. Februar 1. Jahres auf der in der Nähe
von Gyula gelegenen Szent-Benedeker Puszta

20 Stück Eosenstaare — Pastor roseus — be-

obachtet worden sind, welche später gänzlich

verschwanden.

INTÉZETI ÜGYEK. INSTITUTS-ANGELEGENHEITEN.

Változások a M. 0. K. hivatalos

személyzetében.

Soós Lajos úr, intézetünknek a múlt 1900. évi

október hótól kezdve szorgalmas gyakornoka, a

tud. egyetem állattani tanszéke mellé gyakor-

noknak vétetvén fel, intézetünktl február hó

utolján búcsút vett, helyére Vezényi Árpád ta-

nárjelölt úr alkalmaztatott, ki állását márczius

hó elején foglalta el.

SzALAY L. Elemér orvosjelölt, ki 1895 októ-

berében lépett volt a központba mint gyakornok

8 azóta részint ilyen minségben, részint pedig

majd mint tiszteletbeli gyakornok, majd mint

assistens, kitartóan és híven mködött, végre

folyó évi június utolján, orvosi tanulmányainak

befejezése végett intézetünkbl kilépett.

Azóta az assistensi helyre Csörgey-Uhlig Ti-

tusz tanárjelölt úr van kinevezve.

Ifj. SzÜTs Andor egyetemi joghallgató úr f.

évi október havában mint önkéntes csatlakozott

a M. 0. Központhoz.

Veränderungen im amtlichen Personale der Ung.

Ornith. Centrale.

Herr Ludwig Soós Lehramtseandidat, der seit

October vergangenen (1900) -Jahres als Prac-

ticant angestellt war, hat Ende Februar 1. Jahres,

nachdem er als Practicant für Zoologie an der

Universität angestellt wurde, von unserem In-

stitute Abschied genommen ; an seine Stelle ist

Herr Árpád Vezényi Lehramtseandidat ernannt

woi'den, der anfangs März den Posten antrat.

Herr Cand. med. Ludwig Elemér von Szalay,

der seit seiner im Oktober 1895 erfolgten Anstel-

lung, erst als Practicant, dann als Assistent der

Centrale treu und ausdauernd arbeitete, hat

behufs Beendigung seiner medizinischen Stu-

dien, Ende Juni 1. J. von uns Abschied ge-

nommen.

Seither ist auf diese Stelle Herr Titus Csökgey-

Uhlig, Lehramtseandidat ernannt worden.

Herr Andreas von Szüts junior. Stud, juris,

schloss sich im Oktober 1. J. der Centrale frei-'

willig an.


