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A fehér gólya Délafrikàban.

Irtii : Haaonur Alwin,

A M. K. 0. K. tiszteleti tagja, a South African

Ornithologist's Union th. titkára.

A Magyar Királyi Ornithologiai Központ

igazgatójiliiiik felszólítására irtani meg a fehér

gólya délafrikai tartózkodásáról szóló jelen

dolgozatot. Hocsánatot kell kérnem ennek

vázlatos voltáért, a minek oka itteni viszo-

nyaink nehézségeiben rejlik.

A fehér gólya Délafrikában eredetileg mint

nyári vendég tnt fel és nagyjál)an ma is

így tnik fel, bár az utolsó két-három évben

mind több és több maradt itt télire is. Szá-

razföldi helyváltoztatásukat egy idben az e

vidéket sújtó sáskajárás rajai irányították és

a madarat teljes joggal tekintették a sáska

legnagyobb pusztítójának. Az utóbbi évek

folyamán azonban a sáskarajok a délafrikai

sáskahivatal (Locust-Bureau) mködése és

szárnyas barátaink segítsége következtében

meggyérültek és mind távolabb és távolabb

léptek fel egymástól. A fehér gólya még

ekkor is megszállotta az egész vidéket — mint

rendesen — és most már az a kérdés : mi

szabályozza vonulásukat? '

Egy ponton fellép táplálékhiány természe-

tesen tovavonulásra kényszeríti ket, de miért

vannak a seregek egymástól oly távol? És a

mi méx, fontosabb : miért találni olykor egyes

egyéneket a seregektl néhány száz mért-

földnyi távolságban ? Egy másik, elttem

talányszerünek tetsz jelenség az, hogy a

fehér gólya több izbeti legkorábban déli meg-

figyel állomásokról volt jelezve, azaz a madár

elször a legdélibb állomásokon jelent meg.

Ez természetesen onnan eredhet, hogy a fehér

lakosság gyér és kevés a megfigyel, hogy

továbbá a gólyák a tengerpart mentén vonul-

nak és innen hatolnak be a bels területre.

Táplálékuk ligy látszik különféle rovar, fleg

azonban sáska, szöcske és imádkozó sáska

(Mantis). A gólyák a pusztában mindenütt el

vannak terjedve, de a vasúti vonalak mentén

is, úgy látszik azonban, hogy különösen a

luczernavetéseket, árpaföldeket és mocsaras

' Itt V. ö. Sci.ATiiR W. L. ; On the Migration of

Birds in South Africa, pag. 190. Journ. of the South

African Ornithologist's Union Nr. 1. 1905. V. o. Aquila

1909, pag. XXVII.

The White Stork in South Africa.

By AiiWiN IIaaonbr,

Hon. .Mem. Royal ITung. Uureau of Ornithology;

Hon. Sec. S. A. Ornithologist's Union.

At the request of the Director of the Koyal

Hung. Bureau of Urnitliology. 1 liave written

the following brief sketch of the White Stork

in South Africa. I must apologise for its

meagreness, but we have to light against

many odds in this country

The White Stork was originally considered

a summer visitor to South Africa and is still

such in the maiji, althougli during the last

two or three years more and more of tlicni

have remained throughout úw winter. Their

movements in the country were also at one

time guided by the presence of the locusts

swarms then devastating the country, and the

bird was rightly considered to be one of our

chief locust destroyers. During latter years,

however, owing to the exertions of the South

Afi-ican Locust Bureau, aided by our many

leathered friends, locust swarms have been

few and far between, yet the White Stork

has arrived and spread over the country just

as usual, and the question now before us is,

what governs their wanderings at present?^

Scarcity of food in one place will of course

cause them to move on to the next, but why

are the tlocks found at such large distances

from one another? and what is more impor-

tant still, why should a few individuals be

found hundreds of miles from the nearest

flock. Another thing which puzzles me is the

fact that in several instances the bird was

reported from a Southern Station first ie.

that the earliest date for a stork is from the

most Southerly Station. Of course this may

arise from the fact of our meagre white

population and consequent few observers, and

that the birds come down the coast and then

spread inland as they travelled. Their food

api)ears to be insects of various kinds, but

chiefly locusts, grasshoppers and mantis, and

while they may be seen all over the veld,

and along the railway line, they seem to

prefer the cultivated lucerne and barley fields,

' Cfr. ScLATEii W. L. : On the Migration of Birds

in South .Africa, pag. 190. Journ. of the South African

Orn. Union Nr. 1. 1005. Vergi. Aquila 1909, Bd XVI,

pag. XXVII.
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Iiclyeket kedvelik, a mely utóbbiban kis '

békákat és esetleg fokli gilisztát is találnak

póttáplálékul.

A gyakorlati madárjelölési kísérletek segé-

lyével, a melyeknek ahiniinium gyri szá-

mokkal és más adatokkal vannak ellátva és

a melyekkel gólyafiókákat jelöltek meg, meg-

állapítható volt a pontos távolság, a mennyire

e vándorok költöznek. Ez által az eddigi

spekulatív feltevések bizonyossá váltak.

Minthogy a- fehér gólyát Délafrikában már

törvény védi, nagyon tigyelemre méltó az

elesett megjelölt g()lyák száma, a mennyiben

bizonyára magasabb volna azon esetben, ha

nem védené törvény. A legtöbb — és majd-

nem minden — megjelölt gólya baleset kö-

vetkeztében esett el. A basutok földjén a

bennszülöttek „Mokotatsie"-nek, azaz „sáska-

szedegetnek" nevezik. A gólyát ott sajnos

meglehets számban lövik és el is költik, bár

húsának íze a lóhúséhoz hasonlít és nem

valami kedvelt.

Az érJcesés ideje. 1907-ben az els érkezés

szeptember 20-ikára esett (Komatipoort, Ha-

milton ezredes); ez Délafrika legkorábbi érke-

zési adata. A következ adat szeptember

26-a (Modderfontein, Johannesburg mellett,

H.íagner). Erre öt novemberi érkezési adat

következik: kett ezek közül a Capcolonia

keleti részérl és Fondolandbl való november

9. — a mi sajátságos. — Deczemberi adat

egy van (12-e, Kimberley, W. Kirby). Ezek-

bl az érkezési adatokból kitnik, hogy a

gólyák 1907-ben egy hónappal jöttek elbb

meg, mint 1908 és 1909-ben.

1908-ban Délafrika els érkezési adata 1

(lásd Migration Keport, summer 1908. Journal

S. A. 0. U. August 1910.) szeptember 28.

(Ermelo, Transvaal, C. H. TAttoR), majd októ-

ber 17. (ümtamouna, Pondoland, déli tenger-

part, C G. Davis,) és november 12. (Olifants

River, Eastern Transvaal, Hamilton ezredes.)
j

Négy adat decemberre, egy meg éppen ] 909

január havára esik. Magától értetdik, hogy

a gólyák már szeptember végén Délafrikában

voltak, de — a mennyire megállapítható —
csak deczemberben jelentek meg csapatosan,

a mi az adatok közötti nagy idkülönbséget

megmagyarázza. 1909-ben ismét nagyon késn

érkeztek meg. Csak négy adatunk van ez év-

bl: East Griqualand, Pirié, Maseru és Preto-

riából (november 18., 2ö. 30- és deczember 1.)

Aquila XIX.

and wet marshy localities as feeding grounds,

where the latter furnish them with small frogs

and possibly earthworms as an additional diet.

By means of the practical experiment of

placing an aluminium ring bearing a number and

other data on the leg of the nestling stork, we are

enabled to obtain accurate knowledge of the

distances traversed by these wanderers, and

s])eculative matter has been turned to certainty.

The White Stork is now protected in Soutii

Africa l)y law. consequently the number of

marked birds procured is worthy of note,

in as much as if they were not so protected,

it stands to reason that the number would

be mucli larger still. Most — nearly all in

fact — of the ringed birds seem to have met

with accidental deaths. In Basutoland the

natives call the bird the „Mokotatsie", literally

„one who picks up locusts". They, unfortuna-

tely kill the bird in fair numbers and even eat

it, although they state its tlesh tastes like

horseflesh, and is not much liked by them.

Arrivali^: In 1907 the earliest date of

arrival was 20 September (Komatipoort. Major

Hamilton) which is so far the earliest record

we have for South Africa. This is followed

by 26 September (Modderfontein, near Johan-

nesburg, Ha.agner.) This in turn, is succeeded

by five records for November — two, strange

to say, in the Eastern Cape Colony and Pon-

doland, being on the 9"^. One date in Decem-

ber (12"' Kimberley, V. Kirby); from which

data we see that the birds were practically

a month earlier in 1907 than in 1908 or 1909.

The earliest date of the birds arrival in South

Africa in 1908 (vide Jligraiion Report, summer

1908, Journal S. A. 0. U. August 1910) was the

28"' Sept. at Ermelo, Transvaal (C. H. Taylor),

followed by the 17"' October at Umtamouua,

Pondoland (on the South Coast) by C. G. Davies,

which in turn is followed l)y 25"" Oct. at Pirie,

East Cape Colony (Miss Carry Ross) and 12"' Nov.

at Olifants River in the Eastern Transvaal (Major

Hamilton). We have four dates in December, and

one even as late as January 1909. Now it is

quite obvious that the birds were in South Africa

towards the end of September, but so far as

can be ascertained, only arrived in flocks during

December, which would account for the great

diflerence in the recorded dates. The birds

were late again in 1909 although only four

records are available : East Griqualand, Pirie,

3
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1910 ben valaniivel korábban érkeztek niog,

mint ;i megelz két évben, de niegligyelé-

seink ezen évbl is nagyon gyérek. Az érke-

zés legkorábt)! adata augnszttis 28. (Wopener.

(». F. S. Hardiman) s ez egy egyénre szól;

majd október "26. (Lindley. 0. F. S, P. E.

Hai.k), erre november 10- (Ernielo. Transvaal,

C. Taylor) és novenil»er 12. (Pirié, Cape Colony,

R. Godfrey.)

Az eltávoms. A fehér gólya legkésbbi

adata április 29-c a batáron fekv Delagoa

vasiit közelébl (Hamilton), a meddig a vonn-

lás terjed.

l!)08-ban Pirie-t (East Cap Colony) iiiár-

czius 15-én hagyták cl. 1910-bcn az utolsó

gólyát márczins 80-án láttam Pretoriában.

GoDPREY lelkész hírt adott Pirie-bl április

2()-án, Hamilton ezredes pedig Sabi-ból (East

Transvaal) április 7-én tiirtént elvoiiuiá-

snkról.

Az elköltözési adatok, sajnos, még ritkábbak

az érkezéseknél. 1911-ben sok gólya áttelelt,

a mirl alább szólok.

TMÍ vendégd-. Áttelel fehér gólyákról el-

ször az 1908/09. évi jelentés számol be, a

melyben O. W. Barrrtt a Zanzibar folyó

mentén jiiliiis 30-ikán tett megfigyelésérl ad

liirt.

A madarak tényleges a/.onossságát illetleg

flciiitc bizonyos kételyeink voltak, de a ké-

sbbi megtigyelések alapján semini okiiidí

sincs Barrett megfigyeléseiben kételkednünk.

Sergeant Davies, M. B. 0. U. megállapította

jeleidétiiket Matabieleban az egész tél folya-

mán; HouHRT (idiiKKHv lelkcsz jiuiiiis lléröl

és július 24-érl jelenti ket Pirie-bl. Hale,

a 0. F. >S. rendrség feliigyeljií pedig Hloeui-

fonteinböl jiiliusban. Én magam négy gólyát

láttam a Zoological Garden közelében június

4-én, két három héttel késbb pedig hírt

kaptam a város közelében tartózkodó kisebi)

csapatról. Legújabban értesített Mr. Murray.

hogy Maseriiben 1912 május 11-én nyolcz

egyént láttak.

Gijiiriizött góliják. Eddig Üélafrikában 55

gyrzött gólyát ejtettek el. Ezek közül Ma-

gyarországon jelöltek 31-et (a M. K. Oridth.

központ munkásai) Németországban pedig 24-et

(Vogelwarte Kositten). A gyrzött madarak

által megtett legnagyobb út légvonalban szá-

mítvic 10.000 km.

Maseru and Preturia (18, 25 and 80 November

and l'~' December respectively).

In 1910 they appear to have turned up a

little earlier than in the two preceding years,

although our records are very meagre. The

earliest date is 28"' .\ugust for W'epener O.

F. 8. (Hardiman) for a single specimen; and

26"' October. Lindley 0. F. S. (P. E. Hale),

followed by 10"' November at Ermelo Tvl.

(C. Taylor) and 12"' November, Pirie. Cape

Colony (R. Godfrey).

Departures: The latest date for the White

Stork is apjiarently 29"' .\pril close to the

Delagoa h'ailway near the border (Hamilton),

so far as migratory movements go.

In 1908 they left Pirie in the Eastern Cape

Colony on the 15"' Mandi. In 1910 the last indi-

vidual seen by me in Pretoria was on the 80"'

March. Rev. Godkrey reports migratory departu-

res from Pirie on 20"' .\pril. and Major HamjLton

from the Salii, Eastern Transvaal on the 7"'April.

Unfortunately the records of the departure of

the birds are still fewer tliiin those of the arri-

vals. In 1911 many storks winteredover,thiswill

however be dealt with in the succeeding parag-

raph

L'esidents: The first mention of residenlial

white storks is in the 1908/09 Report, wherein

Mr. 0. W. Barrett rejiorls having seen these

birds on the Zambesi River on 80"' July.

We were somewhat scejitical as to the correct

identity ot the birds, but in view of sub-

sequent events we see no reason now to

doubt Mr. Pi.\rret"s Record. Sgt. Davies M.B.

(). I', reported a few present at Matabiele all

trough the winter. Rev. Robt. Godfrey from

Pirie on 11"' dune and 24"' July. Inspector

Hale of the 0. F. S. Police from Blocinfontein

in July. I saw four individuals myself near

the Zoological Gardens on June 4"', two or

three weeks later reports of a small flock

near the town were brought to me. I have

just heard from Mr. .Muuray that 8 birds were

at .Maseru on the 11"' May 1912.

Marked Birds: So far 55 ringed storks have

been procured in South .•\frica. 31 Hungarian

(i e. marked by memliers under the auspices

of the Royal Hungarian Bureau of Ornithology),

and 24 German (Vogelwarte Rossitten). The

greatest distance traversed by a marked

stork is appnrentlv 10 000 kilometers
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A fehér gólya telelése Dél-

afrlkában.

GoDFRKY Róbert levele és czikke.

Pirié Missio, King Wiilianrs Town
1912. február 2-án.

Igen tisztelt Herman úr!

Itt küldöm végi'e gólya-jegyzeteimet, a

melyek a niult héten jelentek meg az „East

London Daily Dispatch"-ban. Látni fogja a

czikkbl, hogy a fehér gólya Délafrika egész

telén át (a mely megfelel az Észak nyarának)

itt maradt a közelben.

A gyrt avval a kéréssel küldtem a Trans-

vaal Museunihoz, hogy azt Önhöz juttassa.

Ha jegyzeteimet folyóiratában közölné, kö-

szönettel venném az illet számot.

Robert Godfrey.

Nature Notes.

„East London Daily Dispatch" lOl'J febr. '2.

A fehér yohja tartózl-odása a Kin<j Wllliams-

touni és más Iceriileteklìen az elmúlt tél folya-

mán.

A megfigyelések május 24 ikével kezdd-

nek, a mikor is John Ross úr Tafeni-ben

kettt látott; én magam másnap a Green

River-en ötöt figyeltem meg. Június 11-én

tolmácsommal Debe Flats és Pirié közt szét-

szórtan 83 darabot észleltünk. Június 15-én

Carey Ross k. a. látott egyet a piriei iskola

fölött átrepülni, magam másnap egyet Nzitki-

ziniben, a mint nagyon küzdött az ers széllel

Június 16-án ötöt találtam Pirie-ben és Debe-

ben, DoNEiiD Henderson pedig hármat jelent

Lovedalebl.

Júliusban rendszeresen tovább folytak a

megfigyelések. 4-én egy példányt láttam Pirié

nyugati határában, ugyanaznap még ötöt figyel-

tem meg a vasútról Pirié és Debe közt. 7-én

Dr. Rattray-bI négyet láttam Lovedale és Pirié

közt, kocsisunk pedig ugyanabban az irány-

ban hármat észlelt. 16-án egy fehér gólya a

missio állomás kell közepébe jött; 21ikéig

rendesen ellátogatott egy ivóvíz-forráshoz.

Die Überwinterung des weissen

Storches in Südafrika.

Biief und Artikel von Robert Goukrey.

Pirie Mission, King William's Town

den 2. Februar 1912

Sehr geehrter Herr Dir. Herman !

Ich sende Ihnen endlich meine „Storch"-

Notizen, welche vorige Woche in der „East

London Daily Dispatch" erschienen sind. Aus

diesen werden Sie ersehen, dass di'r weisse

Storch während des ganzen südafrikanischen

Sommers (d.h. während des nördlichen Winters)

hier in der Nähe verblieben ist.

Ich habe den Ring dem Transvaal Museum

mit dem Ersuchen übersendet, Ihnen densel-

ben zukommen zu lassen.

Wenn Sie diese Notizen für Ihr Journal

benützen, würde ich Ihnen für die Zusendung

der betreffenden Nummer sehr dankbar sein.

Robert Gouerey.

Nature Notes (Naturskizzen).

„liast London Daily Dispalch" v. 2. Febr. 19LJ.

Die Anwesenheit des weissen Storelies im

Bezirke King Williamstown imd in anderen

Bezirken wiihrend des vergangenen Winters.

Die Reihe der Beobachtungen beginnt mit

dem 24. Mai, wo durch Herrn John Ross in

Tafeni zwei gesehen wurden, während ich

;nn folgenden Tage am Green River fünf sah.

Am 11. Juni sahen mein Dolmetsch und ich 83

verteilt zwischen Debe Fiats und Pirie. Am
15. Juni sah Miss Carry Ross eineu im Fluge

über der Schule von Pirie, und ich sah einen

am folgenden Tage gegen den starken Wind

ankämpfend in Ntzikizini ; am 16. traf ich

fünf zwischen Pirie und Debe und Donald

Henderson berichtete drei von Lovedale.

Im Juli setzten sich die Beobachtungen

regelmässig fort. Am 4. sah ich ein Indivi-

duum nahe der westlichen Grenze von Pirie

und bemerkte am selben Tage noch vier vom

Bahnzuge aus zwischen Pirie and Debe. Am
7. sahen Dr. Rattray und ich vier zwischen

Lovedale und Pirie und drei wurden von unse-

rem Wagenführer in derselben Richtung^gese-

hen. Am 16. kam ein Storch direkt ins Zentrum
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Két ízben liVttak egy gólyát a Muqesha Ri-

ver-en; L*2-én Fanny Ross k. a. Jelentett egyet

a niissiohúztól niinies;v két mértföldnyire.

A 8730. sziinin ;/!/iiriil július 26 ;in hozta

hozzám euy fin. Valósziniileg a missiohdz jött

gólyától valut. Ugyanazon és az azt követ

két nai)on láttak Pirie-töl nyugatra, 30-án pe

dig niagani láttam kettt egy hosszú déli úton.

A fehér gólya ily szokatlan megjelenése

azonban nemcsak a King Willianistown kerü-

letre szoritkozolt. Dr. Riîin Victoria East-b(jl

ugyanerrl értesít: Matthew's Gate közelében

a rét egyik fzfáján hármat látott tilvc
;

másnap hoten voltak; 21-én egyetlen egy akadt

Klyben.

Kokstadból P. L. Hunter lelkész jelenti,

hogy július 10-én egy párt látott Emvalmeni-

ben, majd 23-án és 30-ikáu négy példányt.

Augusztus havában a megfigyelések meg-

lehetsen folytatódtak. 8-án két gólyát talál-

tam külön- külön, 9-én egyet láttam Pirié egyik

mocsarán, ugyanez ott volt még-28 án. Love-

dalebül Piriebe utazva, az úton 41 darabot

sikerült niegszániülnoní, köztük 37 egy csaj)at-

ban volt AVillmertonban. F.^nny Ross k. a. 2i-én

ötöt talált Ngqeqe és Pirié között, másnap

négyet láttam a Green Riveren, 27-én ugyanott

egyet. 3Ü-án három volt Pirieben, 31-én kett

Debe-ben.

East \'ictoriál)(il Dr. Iíhin augusztus 14 én

jelent egy beteg példányt Fort Heaufort köz-

ségi rétjérl.

Szeptemberben 12 napon láttak gólyát, l-én

egyet Debe-ben, 3-án Mackinnon k. a. egyet

látott Pirie-ben; 4-én ketl van Pirie-beu; 7-én

egy délebben. S-án Carry Ross k. a. fedezett

fel egyet, 10-én i)edig Pirie-tl nyugatra hét

repült együtt. 11-én kettt keleten láttak,

24-én kettt. 26 án és 29én egyet-egyet

íigyeltek meg.

Október hónapról csak két adat szól; egy

14-éröl, egy pedig 15-érl. E hónap vége felé

várhattuk a nagy vonulás elcsapatait. de

november 19-éig egy sem jelentkezett. Ekkor
látott Carry Ross k. a. egy magányos gólyát

der Missionsstalion ; er kam ab und zu bis

zum 21- an eine Trinkwasscniuclle. Ein

Storch wurde zweimal um Mn(|cslia Kiver

gesehen und am 22. berichtete Miss Fanny

Ross über einen zirka 2 Meilen weit vom Mis-

sionshause.

Eilt Binfj (No 3730) wurde mir am 2ti. durch

einen KnabcMi gebracht; er war wahrscheiulii-h

von dem 8t(irche, der in die Mission kam. Am
selben Tage und den zwei folgenden, wurden

Störche von Piric westlich gesehen und am

30. sah Verfasser zwei auf einer langen Fahrt

nach Süden.

Diese nngewöhidicheu Erscheinungen blie-

ben jedoch nicht auf den Bezirk King Wil-

lianistown beschränkt. Dr. Kein ijerichtet ans

Victoria East Ähnliches. Auf einem Weiden-

baunie einer Wiese in der Nähe von Matthew's

Gate sali er drei sitzen : am nächsten Abend

waren es sieben ; am 24. traf er einen

einzelnen in Ely.

Aus Kokstad berichtet Rev. P. !.. Hunter,

dass er am 10. Juli ein Paar in Emvalmeui

sah, und vier am 23. und am 30.

Der August weist auch eine ziemliche Kon-

tinuität der Beobachtungen auf. Am 8. traf

ich zwei Störche an verschiedenen Plätzen
;

am 9. sah ich einen am Sumpfe bei Pirie

und derselbe war noch am 28. doit sichtbar.

Auf der Reise von Lovedale nach Pirie konnte

ich am 12. 41 Stück zählen, wovon 37 in

einer Schar in Willmerton. .\ni 21. traf Miss

Fanny Ross fünf zwischen Ngqeqe und Pirie

und am folgenden Tage sah ich vier am Green

River; ebenso am 27. einen. Am 30. waren

drei in Pirie selbst und am ',]\. zwei in Debe.

Aus East Victoria berichtet Dr. Rein am
14. August über ein krankes Exemplar auf

der (4emeindewiese von Fort Beaufort.

Im September wurden Störche; an 12 ver-

schiedenen Tagen gesehen. .4m 1. einer in

Delje ; am 3. sali Miss Mackinnon einen in Pirie,

am 4. 2 in Pirie, am 7. einer südlicher. Am
8. entdeckte Miss (Urry Ross eiiuni und am
10. waren 7 in der Luft /.usamnien, westlich

von Pirie. A 11. wurden 2 östlich gesehen,

am 24. 2. am 2G. und 29. je einer.

^'oni Oktober habe ich nur zwei Beobach-

tungen, eine vom 14. und eine vom 15.

Gegen Ende dieses Monates mochten wir die

VorläufiU' des grossen Zuges erwarten, aber

bis 19. November wurde keiner bemerkl. \u
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a ház fölött repülni. 21-én Fanny Köss k. a.

fiííyelnieztetett bennünket 10 gólyára, a melyek

az erd fölött keringtek és keresték tanyá-

jnkat. Ekkor már tndtnk, hogy az Észak

költoniadarai megjöttek.

A megfigyelések e tömegébl tehát els

sorban azt látjnk, hogy sok gólya megmarad

Délafrikában. Mi vájjon az alapja és magya-

rázata ennek a jelenségnek? Egy korábbi

czikkemben ezt írtam: ,.Az egyetlen magya-

rázat az, hogy e példányok még nem nttek

meg és igy ösztönük nem kényszeríti ket
szülhazájuk felkeresésére. Mert köztudomású,

hogy rendes körülmények közt fejletlen ma-

darak a költöhelyeken nem találhatók, a fel-

nttekkel egyidejleg." A mikor ezt irtani,

még nem volt alkalmam egy téli gólyát kö-

zelebbrl megvizsgálni, távcsövemmel pedig

nem tudtam a fejletlenség nyomát meglátni.

Az elmúlt télen végre kezembe került egy

ilyen talányszerü gólya. Ez a példány a már

fentenilített 3730-as gyrzött gólya volt, a

melyet Pirie-ben ejtettek el. Ivarát nem

tudtam megállapítani. Méretei a következk :

Szárny 574 mm, fark (a kopott tollak hegyéig)

230 mm. csüd 223 mm, középujj a karom

nélkül 90 mm, culmen 189 mm. Szárnyának

egy fejlett es kintt példányéval történt össze-

hasonlítása után már semmi kétség sem ma-

radt fenn: a gyrs gólya fejletlen volt.

A fiükszárny fedtollai,ameIyekfelnttpéldá-

nyon fehérek, barnásak voltak, a fels rövidebb

elsdleges fedtollak is még barnás-feketék

voltak, fehér helyett, a többieknek töve eldu-

gottan fehér. A jobb szárny fels középs
másodlagos fedtollai közül néhány még feke-

tés-barna, a többi már fehér volt, ezzel szem-

ben a balszárny megfelel tollainak egyike

bels zászlajának hasi része és a küls zászló

egyik része barnás-fekete volt; ez azt mutatja,

hogy a fehér szín váltása magában a tollban

történik. A hosszú harmadlagos fedtollak he-

gyükön még nagyon barnás-feketék voltak, még
barna tollak is akadtak a szárny zugában.

diesem Tage sah Miss Carry Ross einen ein-

zelnen Storch über das Haus fliegen und am
21-ten machte uns Miss Fanny Ross auf 10

Störche aufmerksam, welche über dem "Walde

kreisten und ihr Lager suchten. Wir wussten

nun, dass die nördlichen Brutvögel angekom-

men waren.

Welche Schlüsse können nun ans dieser

Masse der Beobachtungen gezogen werden?

Vor allem sehen wir, dass viele Störche in

Südafrika zurückbleiben. Was ist der Grund

und die Erklärung dieser Erscheinung? In

einer früheren Skizze sagte ich: „Die einzige

Erklärung ist die, dass diese Vögel noch nicht

ganz erwachsen sind und daher durch ihren

Instinkt nicht gezwungen werden ihr Geburts-

land aufzusuchen. Denn, wie bekannt, sind

unreife Vögel in der Regel an den Brutstät-

ten mit Erwachsenen nicht zusammen anzu-

treffen." Damals hatte ich noch keine Gele-

genheit gehabt, einen Winterstorch in der

Hand zu untersuchen und durch mein Fernglas

konnte ich kein Zeichen der Unreife entdecken.

Im vergangenen \\'inter bekam ich end-

lich einen dieser rätselhaften Störche in die

Hand. Es war dies der schon erwähnte be-

ringte Storch Nr. 3730, welcher in Pirie erlegt

worden war. Das Geschlecht konnte ich nicht

bestimmen. Die Masse waren folgende : Flügel

574 mm, Schwanz bis zur Spitze der abge-

nützten Federn 230 ; Tarsus 223, Mittelzehe

exklusive der Klaue 90. Culmen 189. Beim

Vergleiche des Flügels mit dem eines erwachse-

nen Exemplares, zweifelte ich nicht, dass es

ein unreifes war.

Die Deckfedern des Bastardrtügels, welche

bei Erwachsenen weiss sind, waren bräunlich

und die kürzeren oberen Primärdeckfedern

waren meistens bräunlich -schwarz, anstatt

weiss, und die anderen hatten versteckte weisse

Basis. Einige der medianen oberen Sekundär-

Deckfedern waren noch schwärzlich -braun

am rechten Flügel, die übrigen schon weiss,

während an einer der entsprechenden Federn

des linken Flügels die Apexhälfte der inneren

Fahne und ein Teil der äusseren Fahne bräun-

lich-schwarz war; dies zeigt, dass der Wechsel

in weiss in der Farbe der Feder selbst vor

sich geht. Die langen tertiären Deckfedern

waren an der Spitze*noch stark'braun-schwarz

und es fanden sich auch braune Federn im

Winkel des Flügels.
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Tollazata után ítélve tehát ez a gólya még
f'c'jhítleii volt. Ue maga a M K. 0. K. által

alkalmazott gyr iís erre mutatott. írtam

Herman igazgató úrnak é.s megtudtam tle,

hogy a gi'ilyát Martán (Magyarország) jelölték

lyiU Június i'ü án, tehát éppen 18 hónap

eltt. Egy ugyanabból a fészekbl kirepült

gólyát 191 1 március L*án ejtettek el Kilossá-

l)an (Német Délafrikal. Mivel a gólyák három

hónapos korukban jelöltettek meg. az elejtett

gyrs gólyák Ki hónaposak voltak s igy az

ivarzás szempontjából éretleneknek tartom

ket.

A |)irie-i gólya a 25-ik Délafrikában elejtett

magyar gólya: a Herman Ottó úr által nekem

megküldött jegyzékben még három gólya akad

pirie-ivel párhuzamban. Ezek az 1909 Július

8-án Deregnyöben megjelölt, holtan Gleneairn-

ben (Natal) 1910 Július 10 én talált, az 1910

Július 7-én Sárosmezón jelült és holtan Otter-

hoekben ((). F. S.) 1911 június 5-én talált

és az 1910 júniusában Hellyén Jelölt, holtan

Zanddriftben, 1911 Júniusában talált gólyák.

A közöltekbl vonható következtetés tehát

az, hogy a gólya csakis teljesen érett, felntt,

azaz két éves korában költ és hogy els
vándorútja után ivarérettségéig nem tér vissza

fajának költterületére. A késbbi megfigye-

lések fogják megmutatni, vájjon helyesek-e

ezek a következtetések vagy elhamarkodottak.

Pirié Mission, King William's Towu
Dél-Afrika 8/9. 1912.

Igen tisztelt Herman lìr!

Ma kaptam meg július 15-iki, az én jegy-

zeteimre vonatkozó becses levelét, a mely

Jegyzeteim a fehér gólya Délafrikai téli, azaz

északi értelemben vett nyári tartózkodásáról

szólnak. Igen köszönöm levelét és örülök, hogy

a czikket elég érdekesnek találta az Aquila-

ban való közlésre.

Nemrég egyjevelezm körülményes jelen-

tést küldött nekem arról, hogy a gólya 1870ben
Dólafrikában költött. Én e levelet közöltem

a mint kaptam, de azután az író maga mondta,

l)i>m Gefieder nacii war also dieser Vogel

noch unreif. Aber aneli der Hing, dor durch

die K. U. O. C. angelegt wnnlcu war wies

darauf hin Ich scliriel) an Dir. 1Ii;i:\i\n und er-

fuhr von iiim. dass der \'ogel am 2(i. Juni 1910

in Harta (Ungarn) bezeichnet worden war,

also gerade 18 Monate vorher. Hin anderer

Storch aus dcms^^lben Neste wurde am 2.

März 1911 in Kilossa (Deutsch -Ustafrika)

erlegt. Nachdem die Störche im Alter von 3

Monaten gezeichnet werden, so waren diese

Vögel 16 Monate alt und daher halte ich sie

für unreif, was das Brüten anbclangi.

Der Pirie-Storch war der 2.")-st<' in der

Reihe der in Südafrika erlegten ungarischen

Störche und in der mir von Herrn Dtto Herman

zugesendeten Liste kommen noch drei andere

Störche parallel mit dem Pirie Storche \ur.

Diese sind : der Storch bezeichnet am 8. Juli

1909 in Deregnyö,, tot gefunden am 10. Juli

1910 in (ilencairn (Natal); einer bezeichnet

am 7. Juli 1910 in Sárosmezó. tot aufgefun-

den am 5. Juni 1911 in Otterhoek (O. F. S.)

und einer bezeichnet im Juni 1!H0 in Bellye,

tot aufgefunden im Juni 1911 in Zanddrift.

Die Schlüsse, welche auf (Irund di(!ser

Beweise gezogen werden können, scheinen

daran! hinauszugehen, dass der Storch erst

brütet, wenn er vollkommen erwachsen ist,

d. i. wenn er zwei Jahre alt geworden ist,

und dass er nach seinem ersten Wanderzuge,

solange er noch unreif ist, nicht ins Brut-

gebiet der Spezies zurückwandert. Weitere Be-

obachtungen werden zeigen, ob diese Schlüsse

gerechtfertigt oder ob sie zu voreilig sind.

Pirie Mission, King William's Town

South Africa 9/S. 1912.

Dear Mr. Herman,

To-day's mail has brought me your letter

of July l"" with its reference to my notes

on the presence of the White Storks in South

Africa, during the Northern summer. I thank

you for the letter, and am glad that you find

the article of suCficient interest to be repro-

duced in the Aquila.

A correspondent sent me recently a circum-

slancial account of White Storks breeding in

South .Africa, but soon afterwards 1 heard

from the writer Ihat he had been mistaken.
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hogy tévedett. A visszavonást még nem közöl-

tcni, de meg fogom tenni. Nincs arról meg-

bízható tanúság, hogy a gólya fészkelne

Délafrikában és azért részemrl azon nézeten

vagyok, hogy a fehér gólyák Délafrikában az

északi nyár alatt nem költenek.

Az Aquila számára kért eredeti czikket

szem eltt fogom tartani.

Tisztelettel

Godfrey Róbert.

Î have not yet published his withdrawal of

his statement, although I mean to do so.

There is no trustworthy evidence White Storks

nesting in South Africa, and personally I feel

satisfied that White Storks remaining in South

Africa during the Northern summer are non-

breeding birds.

I will keep in view your request for an

original article for the Aquila.

With kind regards

Yours sincerely

Robert Godfrky.

A mi gólyánk telelése Dél-

afrikában.

(Kivonat Mr. W. L. Sclater „Onthc Mit;'ratiiiM of

Bilds ill South Africa"' czímii értekezésébl.)

Részleges vonvdók czime alatt egy sor fajt

foglaltam egybe, a mely, bár sokszoros vonu-

lási mozgást végez, mégis minden idben és

meglehets számban föltalálható Déli Afrikában.

E madarak mozgása bizonyos körülmények-

tl függ, úgy mint bizonyos táplálék meg-

levésétl vagy hiányától ; valószín, hogy

bizonyos esetekben a klíma is befolyást

gyakorol.

így Anderson megjegyzi, hogy bizonyos

madárfajok csak az ess szakban találhatók

Damaraland-ban, noha Déli Afrikában más

helyeken állandó lakosok. A mozgalmak más

oka a sáskatömegek mozgása, a melyek

Afrika oly sok részében elfordulnak. Külö-

nösen három madárfaj az, mely a sáska-

tömegekhez alkalmazkodik ú. m. Ceratophora

carunculata, Glareola melanoptera és a fe-

iiér gólya, mikor itt van. Az els helyen

megnevezett faj itt állandó s kedvez viszo-

nyok között, bizonyos helyeken nagy számban

költ. A másik két faj: a fehér gólya és a

széki • csér itt északi jövevények, a melyek

csupán a déli nyári hónapokon maradnak

Délafrikában s tudtunkkal nem fészkelnek.

' Journal of the South Afriean Ornithologists Union

Vol. I. pag. 19. No 1. V. ö. Aquila 1909. XVI. köt.

pag. XXVII.

Winterung unseres weissen Stor-

ches in Südafrika.

(.\usziiii- aus W. L. ScLATERs Abhandlung: ,,0n the

.Migration of Birds in South .africa."'

Unter dem Titel Partielle Zugvögel habe

ich eine Anzahl von Arten zusammengefasst,

welche, obwohl sie verschiedene Zugsbewe-

gungen ausführen, dennoch zu jeder Zeit in

ziemlicher Anzahl in Südafrika anzutreffen

sind. Die Bewegungen einiger von diesen

Vögeln hängen von besonderen Umständen

ab, so wie das Vorhandensein oder der Man-

gel einer besonderen Nahrung, wahrscheinlich

üben in manchen Fällen audi die klimatischen

Verhältnisse einen Einiluss ans.

So bemerkt z. B. Anderson, dass viele Vögel

in Damaraland nur während der Regenzeit zu

trefl'en sind, obwohl sie in anderen Teilen

Südafrikas residente Vögel sind. Eine Ursache

des partiellen Zuges sind die Bewegungen der

Heuschreckenschwärme, welche in so vielen

Teilen Afrikas vorkommen. Drei Arten von

Vögeln sind es besonders, welche sich die-

sen Schwärmen zugesellen: Ceratophora ca-

runculata, Glareola melanoptera und der weisse

Storch, wenn er hier ist ; die erstgenannte ist

bei uns resident und brütet bei günstigen Um-

ständen an gewissen Orten in grosser Zahl. Die

zwei anderen, Pratincola und Storch, sind beide

nordische Zugvögel, welche nur während der

südlichen Sommermonate in Südafrika bleiben

und welche, soweit bisher bekannt, nicht brüten.

1 In: Journ. of the South Afriean OrnithologLsts

Union I. pag. 19. Vgl. Aquila 1909. B. XVI. pag.

XXVII.


