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Czinegegyrzésnél szerzett tapasz-

talataim.

Irtii: \\. Snouckaert van Schauhuríí.

Doom (Holland) 1914. decz.

Az ^Aquila« 1913- kötetében (p. 512—13)

Müller Péter a Keveváron végzett czinege-

jelölés tapasztalatairól szólva, egyelre arra

a következtetésre jut, hogy az éhség nem

kényszeríti a czinegét oly helyek újból való

felkeresésére, hol kellemetlen tapasztalatokat

szerzett.

Az én észleletéin! egészen mások e téren.

A mikor még vidéki birtokomom laktam

— Lunenburg, Hollandia — a házam köz-

vetlen közelében, magas fényük és tölgyfák

alatt etethelyet rendeztem be. Ez csak egy-

szer tányérból vagy tálból állott, melyet

fémhoroggal akasztottam az egyik alacsony

száraz ágra s a mely a szélben az ággal

együtt ide-oda ingott, tehát bizonyára a leg-

kezdetlegesebb etetkészülékek egyike volt.

Eleimül csupán kendermag szolgált s alkal

mazása deczember elejétl márcziusig tartott.

Ezt a készüléket a madarak tömegesen láto-

gatták, de csupán czinegefélék és csuszkák:

pintyek sohasem jöttek, nagyon is óvatosak

voltak!

A földre hullott magokat ellenben szívesen

szedték fel a pintyek, vadgalambok [C.

palumbus L.) és más madarak, a miben ter-

mészetesen a czinegék is segédkeztek.

Gyjtési czélokból alkalmilag (löbbtiyire

vasárnap, mert ilyenkor nem volt vadászat)

közönséges csapókalitkát akasztottam az etet-

tányér mellé ugyanarra az ágra. A kalitka

két rekesze kendermaggal volt csalizva; csaló-

madár azonban nem volt benne.

A jó eredmény soha sem váratott magára.

Még a mikor a hó sem fedte a földet és

fákat, tehát a természetes élelem hiányáról

sem lehetett szó, a czinegék akkor is esztelen

vakmerséggel rohantak a csapdába, melyben

kedvelt ételüket láttak. Elfordult, hogy alig

távolodtam néhány lépésnyire, már fogva volt

az egyik, többnyire széncziuege. Az ilyképen

Erfahrungen bei Meisen.

V^oii ii. Snouckaert van Schauburg.

Doorn (Holland), Dez. 1914.

In „Aquila" 1913, Seiten 512— 13., berichtet

Herr P. Miìller in Kevevára über seine Erfah-

rungen bei den Meisenmarkierungen und gibt

(vorläulig) eine verneinende Antwort auf die

Frage, ob der Hunger die Meisen dazu zwingen

kann, solche Stellen wieder aufzusuchen,

an welchen sie unangenehme Erfahrungen

machten.

Auf diese Frage würde meine Antwort

eine ganz andere sein.

Als ich noch auf dem Landsitze Lunenburg

in Neerlandbroek (Holland) wohnte, hatte ich

in unmittelbarer Nähe des Hauses, wo hohe

Fichten und Eichen standen, einen Futter-

platz eingerichtet. Dieser bestand nur aus

einem einfachen Teller (oder Schüssel), wel-

chen ich mittels eines Metallhaken an einen

niedrigen, dürren Ast aufhing und der im

Winde mit dem Aste hin- und herschwankte.

Also wohl die möglichst primitive Einrichtung

eines Futterapparates. Gefüttert wurde aus-

schliesslich Hanfsamen und die Anwendung

des Ganzen dauerte etwas von Anfang des

Dezember bis März. Dieser Apparat wurde

nun von einer Menge von Vögeln besucht,

aber nur aus den Geschlechtern Parus und

Sitta ; niemals kamen Finken auf denselben,

waren wohl zu vorsichtig ! Die auf die Erde

herabgefallenen Hanfkörner dagegen wurden

gern von Finken, Tauben (C paíwwíöiís L.) und

anderen Vögeln aufgelesen, wobei die Meisen

allerdings mittaten.

Behufs Sammelzwecken hing ich nun gele-

gentlich, (meist an Sonntagen, weil es dann

keine Jagd gab) einen gewöhnlichen Schlag-

käfig neben dem Futterteller an denselben

Ast auf. Die zwei Schläge des Käfigs wurden

mit Hanfsamen geködert; es gab aber keinen

Lockvogel darin.

Auf guten Erfolg brauchte ich niemals

lange zu warten. Auch wenn kein Schnee

die Erde und die Bäume bedeckte und von

Mangel an natürlichem Futter nicht die Rede

war, stürzten die Meisen sich dummdreist

in die Schläge, wo sie ihr Lieblingsfutter

liegen sahen. Es ist vorgekommen, dass, sobald

ich mich nur wenige Schritte entfernt hatte,
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megfogottak ezek voltak: Parus major, eoe-

ruleus. ater, palustris longirostris és atrirapiUus

rhenanus — elbbi két faj volt a legszá-

mosabb —, továbbá igen sok Sitta europaea

caesia. A mit a ludoniánj' számára meg nem

tartottam, szabadon eresztettem.

E közben azt tapasztaltam, hogy kivált a

kékczinegék igen oktalan teremtések, mert

többször elfordult, hogy ugyanazt a madarat

egymás után kétszer, st háromszor is meg-

fogtam egy reggelen! Parus palustris longi-

rostris is többször megfogódzott közvetlen

egymásután. Ezt biztosan megállapíthattam,

minthogy az elfogott példányokat kibocsáj-

tásuk eltt megjelöltem.

A fogás a reggeli órákban sikerült leg-

inkább; déli tizenkett után ritkán fogtam

egyet is. Szeles napokon nem volt eredmény
;

a kalitka himbálódzása nyilván aggasztotta

a madarakat.

E kísérleteket évekig folytattam s mindig

ugyanazzal az eredménynyel.

Tapasztalataim szerint tehát a czinegék

akkor is, ha sem hó, sem fagy nincsen és

természetes táplálékuk hozzáférhet s így

nem éheznek, épp lígy felkeresik azokat a

helyeket, a melyeken az elfogatás kellemet-

len tapasztalatát szerezték.

schon eine Meise, meist eine Kohlmeise, ge-

fangen war. Ich erbeutete auf dieser Weise

Parus major, coeruleiis, ater, palustriß loti-

girostris und atricapillus rhenanus. beide

erstgenannten am häufigsten und weiter recht

oft Sitta europaea cuesia. Was nicht für die

Wissenschaft behalten wurde, liess ich Hiegen.

Ich habe dabei die Erfahrung gemacht,

dass gerade die Blaumeisen doch recht dumme
Geschöpfe sind, denn es ist mir mehrmals

vorgekommen, dass ich denselben Vogel zwei

und auch dreimal au einem und demselben

Morgen fing! Auch Parus palustris long irostris

liess sich mehrmals zweimal kurz nacheinander

fangen. Ich konnte dieses feststellen, indem

ich die gefangenen Exemplare vor dein

Wiederloslassen markierte. Der Fang gelang

am besten während der Morgenstunden ; nach

zwölf Uhr wurde selten ein Vogel erbeutet.

An windigen Tagen gab es keinen Erfolg
;

das hin- und herschaukeln des Käfigs im

Winde beängstigte die Tiere wohl.

Ich habe diese Versuche mehrere Jahre

hindurch fortgesetzt und stets mit demselben

Resultate.

Nach meinen Erfahrungen suchen die Meisen,

auch wenn's keinen Schnee oder Frost gibt

und das natürliche Futter daher erreichbar

ist, sie also nicht hungern, nichtsdestoweniger

die Stellen auf, an welchen sie die unange-

nehme Erfahrung des Gefangenwerdens ge-

macht haben.
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Madárneveink etymologiája/

Irta: Hîidnàiî Iíuiítai.an.

Madaiaiiikniik ludüiiiányos nuif^yar nevét a

M. (>. K. kiadásában mcsijelent „Nomenciator

avium remili Hungáriáé" állapitotta meg. a

köztudatba pedig, fleg a vadászídc és crdés/.ek

szótárába — különféle javításokkal és pót-

lásokkal — Chernei, István közkézen forgó

könyve (Magyarország madarai I. II.) vitte át

azokat. Kendkivül sokat köszönhet ennek a

klasszikus munkának a magyar madárnév-

szótár, mert szerzjében a kiváló ornithologus-

sal a törzsökös magnar ember nyelvérzéke

egyesült. Ez tette t képessé arra, hogy a

nép nypivcbôl és a már már feledésbe merült

régi enilékekbc'il sok, szerencsésen megválasz-

tott madárnevet tudott elhalászni és hogy a

magyar fülnek legjobban hangzókat tette meg
közülök fajnevekké.

Az igy megteremtett magyar madártani

nomenklatura bizonyára minden magyar embert

teljesen kielégíthet.

Annál kevesebb azonban az, amit madár-

neveink etymologiájáról tudunk. A faj- és

nemi nevek eredetével, megmagyarázásával

szakszeren senki se foglalkozott nálunk ;

egy- két elszórt adat a philologiai folyóiratok-

ban és szótárakban,- néhány csillagos meg-

jegyzés a szakmunkák lapjainak az alján

— minden, a mit irodalmunkból összeszedhe-

tünk. A nyelvészek elhanyaj^dlták a témát s most

is az ornitholdgusoktól várják a feldolgozását.

Ennek a feldolgozásnak a szükségétl ve-

zeive, évek óta foglalkozom madárneveink

eredetével s tanulmányaim eredményérl a

következkben óhajtok beszámolni. Érzem,

hogy sok lesz dolgozatomban a hiány, talán

a tévedés is, de hisz — mint úttör munká-

ban — ez természetes. Vágyam csak az,

vajha fel tudnám kelteni a szakemberekben

az érdekldést e szép kérdés iránt s minél

több bvít, javitó adatot kapnék szaktár-

saimtól, iiogy már a közel jövben tisztázhat-

nék véglegesen minden madarunk nevének

az eredetét.

A magyar ember csak azokat a madarakat

' Der speziell migarische'Charakter dieser Arbeit

Hess uns von einer Übersetzung absehen. Red.

' SziNNYKi : Tájszótár; CzüczOR-Fogarassy : A ma-

gyar nyelv szótára és S/arvas G. és Simonyi Zsiomond :

Nyelvtörténeti szótár stl).

Aiiiiik XXI.

neve/,i el gondosan specziíikus névvel, a me-

lyek vagy szembetÜMÓi'ii hasznosak (fecske),

avagy károsak (héja, szarka'), jellegzetes

alakúak, színezödésiiek (vasorrú pinty, kék

mátyás), vagy a melyek hangjuknál (fülemüle),

nagyságuknál (sas), különös magukviseleténél

fogva (nyaktekercs), vagy végre tömeges és

gyakori megjelenésükkel (varjú, veréb) von-

ják magukra a íigyelmet. A bokrok közt

meghúzódó, szerény, hangtalan kis madarak-

kal soha se is tördött. Az ilyeneket a tudo-

mánynak kellett megneveznie, mikor foglal-

kozni akart velk, azért ezeknek a neve nem

Í3 állandósult és többnyire összetett név.

A régóta szükségszeren használt madár-

nevek, pl. holló, varjú, csóka, veréb stb..

mind synonymák nélkül valók ; az ilyen köz-

ismert nevek mellé nem alakultak triviális

nevek ; ellenben a ritkán elforduló, kevéssé

megfigyelt madarat minden vidék a maga-

alkotta névvel nevezi, pl. a csuszkának valami

húsz különböz neve van használatban a nép

száján.

Legtöbb madarunk neve hangja ntámásá-

iiól eredt, pl. kakuk, kuvik, bibicz, cziiike,

zsezse, csicsörke síb.; sok iiicqen iit/elvböl

van átvéve vagy fordítva, pl. alka, kárókatona,

szarka, páva. fülemüle, fogoly stb.; másokat

színük után nevezték el pl zöld küll, szén-

czinke, szapó, vörösbegy, hajnalmadár; vagy

pedig életmódjuk alapján, pl. víztaposó, sár-

járó, fakúsz, búvár, kecskefej, fakopáncs

stb.; isfuét másokat táplálékuk után, pl. légy-

kapó, halfarkas, kenderike, lenike stb., vagy

lakásuk után, pl. csaláncsúcs, fúzike. nádirigó,

hantmadár, ugartyúk vizicsirke stb., vagy

alakjuk és jellegzö tulajdonság ak után, pl.

ökörszem, kanalasgém, csonttollú madár.talpas-

lyúk, billeget stb ; soknak végre ismeretlen

eredet, si iieve van, pl. sas, ölyv, sólyom,

kánya, kerecsen, daru, holló, kócsag, gém,

fürj, hattyú stb.

A következ felsorolásban csak madaraink

nemi neveit vettem fel ; a tájneveket ritkán,

a fajneveket sehol se fejtegetem.

Alka (Alca torda L.) az s dán alk és skót

auk tövekbl ered ; a i;rönlandi és izlandi

Tót : sztraka = tarka. 11.

26
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ember ma is alkn-nnk nevezi : régebben

liasznált tordalka neve ha osi svéd tord

va.üv törd nevébl ereii.

üuvár (Gavia Forst.\ bujániak s Imárüak is

iiHHidják (már Liszti iiasznáija, Itiö.')); nevét

Lletmodja után kapta, épp úgy, mint a szláv

nyelvekben potoplice (potapaé ^ búvár) s a

német taurher v. tauchente elnevezéseket.

Vöcsök (Colynibus L.), l)izonyára a korrogó

hangja közé gyakran vcgyitelt csengbb
kük, cök, kök szava utánzásából eredt a

neve, de bizonyos, hog\ légi név, mert

már a Jordans/.k^ -kódex (151()) említi rör.íök

alakban ; másutt vöcsöy a neve, de több

triviális neve is él a nép nyelvén, melyek

mind ez érdekes madár lábának különös

elhelyezkedésére vonatkozó csúfoló nevek,

épp úgy, mint régebben használt tudományos

neve, Podiceps is a latin podex és pes

szavakból összetéve.

Halfarkas (Stercorarius Bribs.) életmódja után

kapta nevét a halászoktól; némely vidéken

vízikarvalynaJc is mondják.

Sirály (Larus L.) jellegzetes sirva kaczagó,

jajgató hangját utánzó szó. Földi (1804)

vezette be a tudományba a nép nyelvébl.

Csér (Sterna L.), túl a Dunán, Vasmegyében

és Zalában a csér vagy göcsejiesen csiér

sárt jelent s talán innen ered a neve, de

lehet, hogy a rsirke szóból, mert a Horto-

bágyon ma is s^íki esire, másutt széki csirke

a neve.

Szerk (Hydrochelidon Boie), sok helyen

cerkó-ìì:\k mondják. Valószínen hangutánzó

név fleg a fattyú szerk skrié, shrié,

skihrerrerk hívó hangja után.

Kárókatona (Phalacrocorax Briss.) a régebbi

és helyesebb karakatna névbl van tévesen

magyarosítva, a tatár karahakia- (feketés

tollazata után) és a gruz-georgiai kurabaklah-

s karabattoghó\ ered Újabban használatos

neve, kormorán. az olasz corvo marino-hói

összevonással képzdött s hasonló alakban

vagy értelemben meot át majd minden

nyugati nyelvbe; a franczia ero marin vagy

betüáttétellel cormorin, a portugál corvo

marinho, sìa angol cormorant, a hollandus

waiter rnaf, a német seerabe néven ismeri

a hollóéhoz hasonló krah- krá hang;ja után;

tuilományos neve már Pu-sius-nál (11. 130.)

elöfordid (corvus aquaticus).

Oödény (Pelecanus L.) régi név, így említi

már CoMKNius is (1673); Miskolczi „Egy jeles

vadkert" -jében (1702) e nevet a madár

f/iid-f/öd hangjából származtatja ; Naumann

szerint tényleg mély baí-szus. ers szamár-

ordításra emlékeztet e hang s innen ered

LiNNÉ-féle tudományos neve: onocrotalus^

szamárbgés; elterjedtebb ^e/iÂ:«/? neve az

összes nyugati nyelvekben közös és a görög

pelekanos ösnévbl ered ; a szlávoktól még
a finn népnyelvbe is átment a pelikán név.

Bukó (Mergus L.) életmódja után kapta nevét.

Kacsa (Anas L.) a szlávból átvett név; a

lengyel kaczka, a cseh kachna néven ne-

vezi ; récze, rucza neve pedig, mint igen

régi név (CoMENius-nál is 1673), hangután-

zásból származott; az Anas-név márPLAUTus-

nál (Cap 1000.) elfordul.

Diinnalúd (Somateria Leach.) újabb szó, mely

e sarkvidéki madárnak a dunnák tömésére

alkalmas finom és dús tollazatáról eredt.

Lúd (Anser Briss.) valószinen hangutánzás-

ból eredt, épp lígy, mint másik neve: liha;

a mi libuskánk-hoz hasonlóan kedvesked

név a horvát guska is; hangiját utánozva

mondja grágás-uak az izlandi és a norvég,

gágel-uek a svéd ; ellenben hívásuk után.

mint a magyar /ikí/ío«, keletkezett a jakut

lyglyja és a szlovén ligarica ; tudományos

nevén említi már Livius. (V. 47. 4.)

Hattyú rCygnus Bechst.) csrégi magyar név.

már Bornemissza Péter használja 1572-ben.

Lile (Charadrius L.) klié-tlié forma vontatott

hangját utánzó név, épp úgy, mint az izhmdi

litla-loa, az angol little és a dán lille.

Bibicz (Vanellus Briss.) hangutánzó név; szó-

lása inkább kivitt vagy kiévitt és viévitt s

ezért a német paraszt kiebith-, a spanyol

nivit-, az angol pedig peeivit-i\ek, st a

lettek is kihrite néven nevezik
;

gyakran

azonban rendes hangja közé indulatosabb,

csengbb árnyalat vegyül s innen ered a

holland és dán paraszt kievitz^ a szlovén

ríbic. a tatár bibikine s a nálunk nagy

változatosságban használt bébicz, kibicz.

libucz, st libvrcz s ebbl lüdércz, lidércz,

és ludvércz.

Ugartyúk (Oedicnenius Temm.) némileg a

tyúkfélékéhez hasonló életmódja s tartóz-

kodási helye után kajita újabb eredet

nevét.



203

Töcsmadár (Himantopus Bribs.) hangutánzó

név; hangja ugyan Naumann szerint tjoit,

Chernél szerint ket, köt, de iiözé vegyit

gyakran éles kecs, töcs hangoiíat is; újabb

név
;
gyjtéseinkben nyoma sincs.

A'íztíiposó (Phalaropus Briss.) életmódja után

kapta nevét, mint a németeknél a Wasser-

treter nevet.

Sárjáró (Limicola KocH.) |
mind az érdekes élet-

it '•*• i /n i-j • n \ ' módja iitáa kapta
fenyerfutolCahdrisCuv.) újabb nevét, tudatos,

Partfutó (Tringa L.) |
helyes szóképzéssel.

Czankó (Pavoncella Lracb. és Totanus Cuv.)

valószínen a régi czankózik szóból, me-

lyet már 1660-ban Pet használ krónikájá-

ban s mely szó a népnyelvben is él sok

helyen, kószálást, csatangolást meglépést

jelentve. A Totauusok tényleg kóválygó, bó-

dorgó madarak. A Pavoncella-nem pajzsos

czankó külön elnevezését a hímek felemel-

liet, szóles gallértollai után kapta ; sok

helyen ez utóbbit bajnokbíbicznek is mondják.

(woda (Limosa Briss.), azt hiszem az ornitho-

logusaink csinálták a külföldi cjod hang-

utánzó tbl, mely az angol god-wit nevé-

ben állandósult. Elterjedt népies nevét —
lotyósnef — szintén érdekes djodjo, jod-jó,

lodjó fuvolázó hangja után kapta.

Póling (Numenius Briss), a nép nyelvén csak

pólimadár formában él s jellemz j)óli, puli

kiáltása után kapta nevét; az izlandi is

spói-ivàk mondja. Szava után hivja a nép

szélkiáltó-nak is; túl a Dunán gojzer a neve,

mely egyszeren a németbl (gruser, goiser)

átvett név.

Szalonka (Sculopax L.). Baranyában szolánka

a szláv slonka-ból betáttétellel átvett név;

az orosz bekas slomka, a lengyel bekas

szlonka néven nevezi ; töve a francia bécasse

vagy becasso. Általánosan elterjedt siie/f

neve a germán nyelvekbl van átültetve.

Túzok (Otis L.), sok helyt csak röviden tz
vagy tzi a neve ; Vámbéry szeriut csagatáj

eredet ; ott tujdak a neve ; a tatárok

diidak-nak ejtik ; a Czuczoa-FoGARASSY-féle

to oz, tova-oz és távoz származtatás csak

kuriózum lehet
;
görögbl átvett tudományos

neve PuNius-nál (10- 57.) fordul el.

Daru (Grus Pall.) talán a dar hangutánzó

magyar tbl ered ; a franczía és az olasz

épp úgy, mint a lapp is hangját utánozva

nevezi gru, grue és kaorga néven ; a tatár

/íírnrt-nak mondja; latin neve már Phaehkls-

nál (I. 8. 7.) elfordul.

Guvat (Rallus L.) talán BucÁi-féle szó, ámbár

a Nyelvszótár szerint guvat durva, otromba

jelentéssel él a régibb magyar nyelvben is.

Haris (Crex Bechst.) az Alföldíin hars, harsi-

madár, kétkés, mind hangutánzó név liar-

sogó szava után, épp úgy, mint cseh neve :

chrastal és tót elnevezése : cliriastel.

Vízicsibe (Ortygonietra Leach.) a tyúkéhoz

sokban hasonló, fészekhagyó fiókái és tar-

tózkodási helye után kapta nevét, mint a

németeknél a wasserhühnchen nevet.

Vízityúk (Gallinula Briss.) elnevezés, épp úgy,

mint a német Wasserhuhn, a francia boule

d'eau,, a tót vodna sliepka síb., a lakásra

és a testalkatra vonatkozik ;
tudományos

neve is kis tyúkot jelent.

Szárcsa (Fulica L.), Somogyban és Fehér-

megyében sárcza ; a M. Ny. Szótára a fején

lev kopasz, fehér foltról {szár = kopasz,

pl. Szár László, Szárhegy stb.) származ-

tatja; német mintája lehetne elég gyakori

blässeilte és weissbliisse elnevezése ;
való-

színbbnek tartom a sár tbl való eredetet

tartózkodási helye után ; latin neve si szó;

már Afraniub (Com. J64.) és Ovidius (Metani.

8. 625.) is e néven ismeri a szárcsát.

Talpastyúk (Syrrhaptes III.) testalakja és

lábainak érdekes szerkezete után kapta

nevét ; tatártyúk szegedi (bár igen kevéssé

ismert) neve ezen, nálunk igen ritka be-

kóborló madár hazájára vonatkozik.

Batla (Ibis v. Flegadis Kaup.) azt hiszem a

századeleji íróktól csinált s/ó, de sok helyt

átment a nép nyelvébe is, pl. Csaplár sze-

rint Szegeden és a Nyelvr szerint a Ti>za

mentén Csépa vidékén ; tudományos neve

Plinius (30. 142.) és Cicero (De nat. deorum

I. 82. és 101.) mveiben már elfordul.

Kanalaïsgém (Platalea L.) kanálfornia, lapos

csrérl és gémforma testalkata után kapta

nevét, mint a németben'a löffelreiher nevet.

(xólya (Ciconia Briss.) osi/magyar név czakó,

eszterág, gagó, koszta rokonneveivel együtt.

Érdekes nyelvi jelenség, hogy görög leleki,

bosnyák leklek, perzsa lelek és arab laklak

neveivel egy törzs a tatár lecjlek elnevezése.

Bakcsó (Nycticorax Rafin.) eredeti alakjában

vakcsá volt s ebben a vak hangutánzó t
(a madár rendes hangja: koán, koák, kvák!)

26*
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a nyugati és keleti nyelvekben is megvan:

a horvát krakairik, az orosz és a tatár

krnkva, a hollandus kna/c és az arab el rag

néven ismeri ; ezen tö variálásaiból eredt

a iiéjinyelvben a rinmrjú, helyeseijben

krakmrjú. knkcsó, kakata, kvnkker, rak-

káiiya stb.; a név maga a bakcsóka vagy

vakcsóka kicsinyitö végzdésének elhagyá-

sával képzdött.

liölöiiibika (Botaurus Steph.) bött'entéstorma

hatalmas hangja után, nádiinka nevét pedig

liikólielye után kapta, mint németben a

rolirbiiller, dánoknál rördrum nevet; ökör-

bika neve a tudományos név szolgai for-

dítása.

Poczgéin fArdetta Gray.), azt hiszem, a régi

nyelvben pocz kicsinységet, apróságot, tör-

pét kifejez t volt ; igy poczegér, poezhal

(ebihal), j^ocza (kis malacz, ebbl boczi),

porzézik vagy poczézgat (aprós dolgot csi-

nál, pepecseli, poczik (kuczkó, tüzhel}- mö-

gött lev kis hely), poczak (ételmaradék),

poczokalma (értéktelen, apró, korai alma),

felpczkol (pl. asztalláb alá poezkot tesz),

poczokfa (toldalék, kis fadarab) stb. S így

itt is apró gémet jelent, épp úgy, mint tudo-

mányos neve is az Ardea kicsinyitö alakja;

a nép száján fakutya az elterjedt neve
;

hangja után kapta, mely kis kutya szapora

ugatásához hasonlít.

(xéiu (Ardea L.) ismeretlen származású régi

t ; a

Kócsag (Ardea L.) szintén ismeretlen eredet;

sok helyen kóti/ag a neve, talán a kótyagos-

sal áll rokonságban; ámbár az olasz (/»rtOTra

néven nevezi, nem tartom valószínnek

innen való eredetét.

Galamb (Coluinba L.) régi latin név, már
Pliniüs használja; a iiorvát is (/oZ/í?;, acseh
holnb, a lengyel yolab nevei is mind a

latinból eredtek.

Gerle (Turtur Selby) szlávbnl átvett név; a

horvát grlica, a tót hrdli'ka néven ismeri,

innen lágyítással gerlice, gilice, st rövidítés

útján gerle és giii neve; latin nevét elször

PLimus (30 68) említi.

Fáczáii (Phasianus L.) mint a legtöbb nyu-

gati nyelvbe (franczia /aisíMí, olasz fagiano),

pl. angol, svéd, lengyel, cseh, st a kele-

tiekbe is, pl. orosz, bulgár, örmény stb.,

úgy a magyarba is az ó-görög jjhasianos

nevébl került ; a Fekete-tengerbe öml

Phasis f'íilyii |)artján. mely Colchis szélén

folyik végig, vadon él ; Punius phasianus

avis néven írja le ; BuG.\T-ék bóbitdr névre

akarták keresztelni, de ez a név soha se

tudott elterjedni.

Fojgoly (Perdix Hriss.), tudományos neve után

fordították; a perdi i: neve igen régi lehet,

Plinii's és Varko már így említik e madarat

s Ovidius Metanior])hos. 8. 237. a róla szóló

mondát is leírja. Nálunk is régi név; már

a NÁünR-kódexben (1508) és Pesti G. fabu-

láiban (1536) is elfordul.

Fürj (Coturnix Bonn.), az Alföldön für vagy

fürmadár, a régi nyelvben fyr, fir vagy

firj ; neve a régi fir vagy für tbl ered,

mely a gyors mozdulatok jelzje lehetett,

belle maradtak reánk: firiss, friss, fürge;

Hódmezvásárhelyen a fürgeség jelképe e

madár, a gyorsan dolgozó menyecskére

mondják, hogy „olyan, mint a fürmadár";

a j bet utólag túladuuaiasau ragadt a

thöz, mint a szederj- és eperj-ben a gö-

csejieknél ; a perzsa farfar-nak mondja
;

pitypalaty neve olyan hangutánzó szó, mint

a népies bosnyák pucpurnc vagy német

die cur hic-Vogel neve.

Fajd (Tetrao L.) nem magyar eredet név ;

faityúk származtatása (M. Nyelv. Szót.) alig

álliiat meg; az olasz fagiano-nak nevezi;

siketfajH elnevezése arra vonatkozik, hogy

a kakas dürgés idején se lát, se hall.

Gyöngytyúk (Numida L.) tyúk alakjáról s a

toUazatán elszórt sr, gyöngyszemekre

emlékeztet apró szemfoltjairól kapta nevét,

a németben használt perüt/iim mintájára;

tudományos nevén, hazája után, Apicius

római ínyencz nevezte el. (De arie coqui-

naria 6. 242.)

Pulyka (Meleagris L.) a tót pajJia átvétele;

latin nevén már Pliniüs (X. 74.) említi.

Páva (Pavo L.) tudományos nevébl ered
;

a spanyol a hímet ^«ro-, a nstényt ^jfrya-

nak mondja, a magyar nem különböztetvén

meg nemeket, csak páva neve maradt meg;

a szláv nyelvekben pár a neve; latin neve

valószínen a pax kiáltó hangja utánzása,

épp úgy, mint német ^j/hrí neve is ; latin

nevét már JuvENALis-nál és CicERO-nál meg-

találjuk.

Kesely (Vultur L.Ì a tatár nyelvekben kät-

sälae = dögkesely; még ApÁcAi-nál kesselö,

ÜELTAi-nál pedig kösselyö a neve: griffniadár
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népies mesékben uyakori neve si gftröjí

tö YP'J'Jj, ebbl latinos acciisativns grypha

s innen az összes nyugati nyelvekbe grifone

(olasz), f/riffoii (trancia) és grifo (spanyol)

a!akl)an ment át ; latin nevén Veroilius is

említi.

Héja (Asinr Lac.) régi magyar t, Zemplénben

hcjjíi-iiek, az Alföldön pedig ioirhéjânak

(talán a karvaly- héja összevonásából), sok

helyen kara- vagy gara-na.k mondják; azt

hiszem, tatár emlék barnás-fekete hátáról.

Karvaly (Accipiter Briss.) az si Karol, Karul,

Károly töhöl ered; régente A;ároZí/»iac7«'r-uak

is hivták ; a kaukázusvidéki grúzok kóri-

nak, a tatárok pedig kirgJiai-nak nevezik.

Kánya iMilvus Cuv.). népies nevein : gánya

és gája bizonyára mind igen régi, si

nevek.

Ráró (Pandion Sav.) régi s a nép közt álta-

lánosan elterjedt neve a halászósasnak
;

azt hiszem, hangutánzásbúl eredt a madár

érdes és srn hangzó kra<( kiáltása után.

Ölyv (Buteo Cuv.), ebbl népies nevei örv,

öli, iilü stb. bizonyára igen régi tnevek.

Sas (Aquila Briss.) si magyar szó; tudomá-

nyos neve már a legrégibb latin íróknál

elfordul.

Vércse (Cerchneis Boie) régi név, vagy vé-

rengz természete vagy színezdése után
;

a német népies neve is rötelfalke}

Sólyom (Falco L.) népies kerecsen és kelecsény

synonymáival együtt si név ; Solymár és a

nyitramegyei Kelecsény helynevek rzik a

régi udvari sólyomtanitó-vadászok emlékét;

a kerecsen név az orosz krecset és korocstm

nevébl ered.

Buhú (Bubo Dum.) hangutánzó név; más nyel-

vek is szívesen használták fel a hangját

nevéül, így az örmény huvets, a finn és

lapp huuhkaja, a lett uhjas, a spanyol

btiho, az ó-német hukui, puhui, schiihu

(innen régibb saholy neve) és röviden pnhi-

vagy buha- és ít/iít-nak mondja.

Bagoly (Strix L.) régi magyar név, némileg

a huhogás utánzása; a tatár bajugas, a svéd

és dán iiaraggla vagy rövidítve ngla néven

ismeri ; valószín, hogy ezek is liangután-

zásból származtak s így közös eredetek.

' A rüttel vagTi' rittelfalke, az egy helyen álló

verdeséstöl; innen a népies „szélb. szó".H. 0.

Kuvik (rTJaiicidiiim Buib) és csuvik tisztán

hangutánzó nevek ; az olasz is hangja után

nevezte el civetta, a franczia pedig chouette

néven.

Kakuk (Ciicnlus L.) hangutáiizásból eredt

név ; az arab is tagng, a marokkói ukuk,

a japán kokko, a tatár kukua, a finn kiikki,

a gníz pedig gugnU néven nevezi ; nem is

sorolom fel hasonlóan hangzó európai ne-

veit, kezdve a német kukuk-Xò\, végezve

az orosz kuhuska néven ; tudományos neve

és görög y.óy.y.a' neve is hangutánzó s

I'lautüs, Horatius ós Plinius munkáiban gyak-

ran elfordul.

Nyaktekercs (Jynx L.) furcsa nyakcsavarin-

tásairól kapta nevét ; ugyanezen alapon

nevezi a német halsdreher-nek, a dán vende-

hals-ívdk és a hollandus draaihals-nak.

Harkály (Dryocopus Boie) csinált név; fa-

kopánes nevét életmódja után kapta.

Zóldküliö (Ficus L.) Czuczor és Fooarassy

szerint a kölyü szóból, mely tör, zúzó,

olajüt eszközt jelent — származik ; én

tiszta hangutánzónak tartom klu, külü, klíí

hangja után; barsmegyei neve: zsolna vagy

zsóna a szláv zsluna vagy zsuna nevébl

vétetett át.

Jégmadár (Alcedo L.) fordítása a német eis-

vogel nek; életmódja után kapta veszprémi

halászmadár nevét, ellenben Baja vidékén

használt vízikirály neve a német königs-

fischer- és wassermerl-höl származik; a dán

is isfugl-nek mondja.

(íyiirgyalag (Merops L.) éagyiirgyóka,é\)\i úgy,

mint pirqyió és piägparidy nevei is ennek

a papagályszínezdés madárnak a különös

bugyborékoló hangja utánzásából keletkez-

tek; latin nevét Merops aethiopiai király után

kapta. (Plinius 10. 99.; Vergil. 4. 14.)

Banka (Upupa L.) azt hiszem, csinált név a

nép közt elterjedt s ez érdekes és közismert

madárnak jellegzetes u-pu-pu-pu és hup-

hüp-hup hangja után keletkezett hahuka,

babuta nevébl rövidítés után ; a vend is

hupimp, a hindu pedig hiiphüp vagy höpöpö

néven ismeri ; biibntka nevének mintája a

franczia boutt-bouboutt; dudu és dutka neveié

pedig a litván dudutis és a cseh dud
;

hasonlóan hangutánzásból ered görög szár-

mazású upupa és perzsa papa, bitbu és

papa neve is.
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S/alalíóta' (Conicias L.) eredetére semmi

adathoz nem juthattam Földi és Gkossingbr

(1793) följegyzésén túl; roppant változatos,

népies nevei : kdangya varjú, kékvarjú,

zöldcsóka, kalangya varnyú, árvaszajkó stb.

mind színezetére és életmódjára vonatkoz-

nak ; mátyásmadár nevét onnan kapta állí-

tólag, hogy a mátyás-szót leghamarabb

tanulja meg kimondani; olyan csúfondáros

neve ez, mint a németeknél a markolf.

Kecskefejö (Caprimulgus L.) a régi Pliniub-

(X. 115.) féle mesén — hogy t. i. a kecs-

kék tejét kifeji — alapult tudományos ne-

vébl van átfordítva ; a tejel állatok tgyén

ül legyekre csapkod, innen nevezi a német

is Ziegenmelker, a dán gedemelker néven
;

elterjedt (Dunántúl) éjjeli föcske neve a

német nachtsehwalhe szolgai fordítása ; az

angol night havk, a tiroli tagschlüfer vagy

tagschlaf néven ismeri s ebbl eredt a vas-

megyei álmosmadár, álomfilkó elnevezése.

Fecske (Hirundo L.) ficserékel, fecseg hang-

ját utánozó név.

Csonttollú inadár (Ampelis L.) a szárnytol-

lainak végén lev csontforma, piros nyúl-

ványai után kapta nevét ; a Földi használta

selyemfarkú neve a német seidenschivanz

szószerint való fordítása.

Légykapó (Muscicapa Brisb.) életmódja után

kapta tudományos nevét s abból eredt a

német flicgeiischnäpjyer, az angol ßycatcher,

az orosz mticholovka, az olasz muscarola

stb. is.

Gébics (Lanius L.) csinált név, de már Földi J.

használja ;
dunántúli neve, vasfej, a német

dickkopffoiditàs&; vasmegyei csettegetö neve

pedig ép úgy hangutánzás, mint a letteknél

használt csakcse neve.

Holló (Corax L.) si madárnév.

Varjú (Corvus L.) talán a lapp vuoras vagy

a lett vahrna s az ezekbl származott szláv

vrana, voroka, vorona nevekkel áll rokon-

ságban.

Csóka (Colaeus Kaup.) hangutánzó név a

nyújtott csjók-csók kiáltásai után; így kelet-

kezett más keleti nyelvekben is a neve,

pl. a tatár tsauka-nuk, a bulgár cavka-nak,

' Borsodban: „szaricsóka" onnan, hogy a legelökön

szerte hever árvaganéjból szedi eledelét. Nyilván a

tisztességtudás csinált összevonással és betíicserével

„szarakakótá"-ból szalakótát. H. 0.

innen a nyugati nyelvekbe is átment; a

spanyol cacala-, a franczia choucas-, az

angol chough-na.k mondja.

Szarka (Pica Brisb.) általánosan elterjedt név

a szláv (sarka a litvánoknál, sroka a len-

gyeleknél, straka a cseheknél) nevébl,

mely talán a tarka = strakaty színébl

eredt, de lehet hangutánzó t is, mert nem-

csak az orosz mondja .soroAa-nak, hanem

a tlnn is harakka s a spanyol urraca néven

ismeri.

Szajkó (Garrulus Brisb.) a szláv sojka-hó\

származik, nem pedig a Czuczor-Fogarabby-

féle zajgó-hói, ámbár Földi J. már zajgó-

nak nevezi : latin neve elfordul már Pliniub-

nál és OviDius-nál is.

Megtör (Nucifraga Brisb.) életmódja után

kapott tudományos nevébl fordították, mint

német nevét (nnssbrecher) is.

Málínkó (Oriolus L.) a nép nyelvén támadt

kicsinyít a mái = has, torok szóból, élénk

sárga hastoUazata után ; ide vonatkozik

sármálinkó, sárgarigó stb. neve is.

Pásztormadár (Pastor Temm.) tudományos ne-

vébl vették át, mint a német viehvogel-je;

kóborló életmódja után nevezik jöttment

madárnak, a budai sváliok pedig, a mi

madarainktól eltér színezete miatt csak

nea modi vogel-nek mondják.

Seregély (Sturnus L.) valószínen a szír-perzsa

sárag, sarak nevébl ered, vagy talán azzal

együtt hangntánzásból ; sröck-sör kiáltása

után származott német közneve is : star,

star ; az angol starling, az olasz sforno

néven nevezi.

Veréb (Passer Briss.) a szláv vrahci vagy

rrfibcc-\)i)\ átvett név, de valószíniíen az is

hangutánzó a veszeked verebek trerr-terr-

terel hangja után.

Meggyvágó (Coccothraustes Briss.) életmódja,

táplálékszerzése alapján ka|)ta tudományos

nevét, mely szóról szóra magtöröt jelent s

ebbl ment át minden nyugati nyelvbe

{kernbeisser, kernbeiss a németeknél, kjaerne-

bider a dánoknál) ; magyar synonymái :

kosorrú veréb, vasorrú stb. a germán nyel-

vekbl került hozzánk ; a német dickschna-

bel a/, angol grosbeak, a holland dickbeck

néven nevezi.

Pinty (Friugilla L.), megnyújtva s kicsinyí-

téssel pintyke liangutánz név e kis madár
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tisztán kiejtett pint, pink szava után; hason-

li'taii táinacit a iR'iiiet //»/.. az aii^ol fii>r]i.

az észt rint, a svéd /,vint és tviiil. a tét

pinka neve is ; latin nevét MAiiTiAi.iB-tól

(9. 54.) kapta s a rómaiaknál verebet je-

lentett.

Zöldike (Liiiurinns Kaup.) szine után ka|)ta

nevét ; naiíykárolyvifléki yölrUivi/ neve a

néiiietbûl (f/riiniiníj) t'éliy átvett név ; liód-

mezvásárhelyvidéki rütyii neve pedig liang-

utánzó ; veszprémi krédling és so])roni (jréli

neve szintén csak németbl (gröling, grüd-

ling) elcsavart nevei ; majd minden nyelv-

ben szine után neveztélc el ; az orosz zele-

nn>tk(i, a lengyel zielencijk. az olasz verdone,

a franczia rerdier, a portugál rt-rdiluto stb.

néven nevezi.

Zsezse (Cannabina linaria L), Baja vidékén

ggagya, tisztán hangutánzó nevek : a rsrcsc,

zsezse. és gyagya hivogató hangja után
;

a nyugati határon nyíricstz a neve, mely

a német népnyelv hirkeiizeislein-^éuek a

fordítása.

Kenderike (Cannabina Boie) tudományos ne-

vével együtt e madár fötápláléka után

kapta : kenderirzc és kendelike csak táj-

szavak ; legtöbb nyelvben hasonló eredet

a neve ; a német hünfiing, hanfvogel, az

orosz kanapJcid.a, a tót knnopka (konopa =
kender), az észt kanepi, a svéd hntnpespik

stb. néven nevezi.

Csíz (Chrysnmitris Boie) épp úgy hangutánzás-

ból eredt, mint német zeisig, ziesel és zeis

neve ; az orosz is esiz-nek, a cseh csizek-

nelc mondja ; Vasmegyébeu divatos czájzli

neve a német triviális zeisel névbl van

átniagyarosítva. (Érdekes, hogy a vásár-

iitlyi tili a gumniipuskáját is czájzlinak

liivja és „leczájzlizza" a madarat !)

Teiigelicz (Carduelis Brisk.) a nyújtott sfích-lit

stíg-liez hangját utánozó német nevéljol

(Stieglitz) van magyarosíiva ; más nyelvek-

ben is hangutánzó neve van, igy a cseh

steJdik, a lengyel szrygiet, a svéd steglits,

a dán stdlids, az észt tiglits, a finn t/kli

néven ismeri: a palócz triviális neve töklinrz

(;sak szándékos ferdítése a stigliwz szó

els tagjának, mert rendesen kivájt tökben

szokták összefogdosni ; Veszprém vidékén

czibehek a neve, a fiatal fészekülókre jel-

lemz hang után, melylyel eniuvalot kérnek

S hívogatják szüleiket.

Csicsörke (Serinus Koch.) csicserg nótája

után kapta nevét; a német is hangja után

adta triviális czinit, giriitz nevét.

PiiMik (Finicola Vibili..), rózsás, vörhenyes

szine után nevezte el a nép, mely a hir-

telenszke, vöröshajú embert is pirók em-

bernek nevezi.

Süvölt (Pyrrhuia Buiss.) valószínen a régi

nyelvijen berkenyét jelent süvüllény szó-

ból kapta nevét, melynek kés szszel ér
gyümölcse a feledele ennek a szép, téli

látogató madarunknak; imrösbegg alföldi ne-

vét píros torkáról kapta; Tata vidékén svityít

és svétyii a neve, a letteknél pedig svilpis
;

gyenge s unalmasan hangzó diii-diü vagy

ki-üp, hüp szava után tekintetbe se jöhet

a süvölt vagy süvít t ; kelempájsz .neve a

német kcrnheisser átformálása ; Zalában

ugyan a mókust nevezik igy, bizonyára

tájilálékszerzése alapján.

Keresztcsr (Loxia L.) vagy keresztorrú

madár, csrének vagy a nép száján orrá-

nak különös alakja után nevezték el idegen

mintára ; a német kreuzschnabel, az olasz

hercliin croce és crociere, a spanyol pico

cruzado, a portugál crnzabico néven ismeri.

Sármány (Kmberiza L.) a sár elavult tbl
ered, mely hasának sárgás toUazatára vo-

natkozik (e t szerepel a súrkerep és a

sáraraiiy nevekben isi; kerti faját régeblicn

pl. Raff is ortólány-wak nevezi, mely név

csak a latin liortulana átvett alakja.

Sordély (Miliaria Bkehm.) régi, már a XVU. sz.

közepén használt név; triviális nevei, csicsiri

és csücsörg, e madár trillázó si-ri-ri és

csürürü szavából származtak ; kiilesmadár

ne\ét tápláléka után kapta, mint a néme-

teknél a hirsenammer, az angoloknál coni

hunting nevét.

Pacsirta (Alauda L.) igen régi, más nyelvek-

ben meg nem található s nem is hang-

utánzó név; Alauda néven említi már Pliniuö

is. (XI. 121.)

IMpis (Anthus Bechbt.) s kicsinyit alakja :

pipiske hangutánzó név ez apró, fürge

madarak bíisz-büsz, psz-psziip, pszi-pi szava

után; ugyaninnen ered az észteknél s/*'/Ä;e9ie,

a spanyoloknál a bisbita, a francziáknál a

jnpit, az olaszoknál a j?í&7;oZ« stb. elnevezés.

Billeget (Motacilla L.) farktollainak a foly-

tonos billegtetése után kapta nevét; innen

ered a germán nyelvekl)en is sok ti'iviáiis
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neve : hcheschwam. v:e(hlschwam stb. ; a szé-

kelj' a billeiictést lipiukázásnak mondja, s

s innen e csinos, kedves magatartású (ezért

nevezik sok helyt leánykamadárnak is) m-d-

darat lipinkamadárnak inondjn ; Kazinczy

Csinálta a 1iiUe(/ént/ nevét.

Ilajnaliiiadái- ('richodronia Ii,b.) lij név szár-

nyainak szép hajnalpirds szín*; ntán ;
/'«/-

kíiszó csinált neve épp úgy életmódjára vo-

natkozik, mint sziklamászó neve és a német

mauerläiifer, a szláv síenoia^ (stena = i'al,

lázit = mászik) s tudományos neve min-

tájára.

Faknsz (Certhia L.) rossz, csinált név a

német hmmilüufer-hoi ; kár, hogy Chernél I.

az irodalomban megtartotta ; az alföldön

használt fateíü s a Dunántúl használt fa-

mászó az életmód után kapott elnevezések

s analógjaik a spanyol araùero, a német

haumgrüle s a luxemburgi parasztember

húmléferchen-je .

Csuszka (Sitta L.) életmódja után kapta ne-

vét, mint a németeknél a kleiher, kleher

haumrutscJier nevet ; tüjlüjmadár és hu.

jáiigató nevét éies küj-küj—tüj-tüj sivító

füttye után, poncz és Â;ére<7S2MCS nevét pedig

a fakéreg kivésése, megszurkálása (ponc

régi magyar szó és vést jelent) után kapta ;

kék küll neve a német Ithcu.^iiccJii-hQl van

fordítva.

Cili ege (Parus L.) vagy ciiikc. Gyórvidckéii

cince, fonetico einige, ceneçje cinöge stb.

mind hangutánzó név
; függ cinke a. íésy.ke

építési módja után kapta nevét ; analógja

a német heutelmeise
; fige- vagy fügemadár

neve is vagy a függó-ból (mint az angol

pendnline lit) vagy a fészeknek fügére em-

lékeztetó alakjáról (mint a német cotton-

vogel) származott ; rég használt, Földi em-

lítette remic neve tudományos nevébl (Re-

miza Stejn) ment át a tanult emberek

szava után a nép nyelvébe; a német is ne-

vezi remitz, az orosz remez, a hollandi re-

mess, a franczia remiz stb. néven; molnár-

czinkének hamvas, lisztes kinézés háta

után nevezte el a magyar ember a kék cin-

két (Parus coeruleus L.); analógja ennek a

cseh sikora mlynarik és a német me/íiweise

és müllermeise; a barátcinke vagy papfej

cinke (Parus palustris L.) fekete kámzsához

hasonló fejszínezdéséröl kapta nevét, mint

a németeknél a nonnenmeise, viönchmeise

nevet ; a vasmegyei feketefejü és fehér-

megyei kutyafej czinke nevei is a germán

nyelvekbl került hozzánk ; a hollandus

zivartkopmeas, a dán svartkoi) s a német

hundmeise-nek nevezi; a széncinke (Parus

major L.) nevét szénfekete hassávja ntán

kapta, mint a tótoknál az ulielni''ek, a ni'-

meteknól a koldmeise, a spanyoloknál a

carhonero, a franciáknál a mesa)ige rharbun-

nière nevét.

szapó (Aegithalus Herm.) találó székely el-

nevezés deres-szürke fejéról, mint az olasz

codona capo bianco neve.

Királyka (Regulus Cuv.) tudományos nevébl

van átfordítva épp úgy, mint német künig-

cìwìi, tót králik, cseh kralicsek, olasz regolo

és spanyol rey petit vagy reyanti neve ;

tudományos nevén ösmerték a régi rómaiak

is. (Anthologia lat. Lips. 762. 43.)

Vízi rigó (Cinclus Bechst.) életmódja után

kapta nevét ; a német is ivasseramsel és

star, ivasserdrossel, a luxemburgi wasser-

miézel, az angol waterpyet, a lengyel /dtisze

wodny, a horvát kos wodenjak (kos = fe-

kete rigó) H'ven nevezi.

Ökörszem (Troglodytes Vieill). kicsi, minden

hazai madárnál parányibb, gömbölyded test-

ahikja után kapta nevét, mint a tótoknál

a voldcie oko (oko = szem, vol = ökör)

vagy :i moldvai oláhoknál az ocivl bidui

nevet ; ezekkel közös eredet a magyar

ncv, mert a nyugati né|)ek inkább élet-

módja után nevezik, pl. a német zuun-

scldiefcr, nesselkönig, a sziléziai pedig meuse-

könig, a hollandi winterkoning néven s

ezekbl eredt a kevésbbé elterjedt sövény-

hujkáló, csaláncsattogtató ' neve.

Szürkebegy (Accentor Bechst.) jellegzetesen

színezett torka után nevezték el, mint az

olasz toloch griso-n-dk s a nemet halsband-

star-nak.

Poszáta (Sylvia Scop.) neve a Dunántúl hasz-

nált s nyomorékot, fejletlent jelent poszáta

szóból ered, mert a fülemüléhez hasonlít

ugyan, de hangja sokkal alábbvaló; régen

nyomorék-nak is hívták a mezei poszátát
;

a barátka poszáta vagy papfülemüle a né-

met mönchlein és pfaff nevekbl, a Kolozs-

vár vidéki fekete folt elnevezése pedig feje

tetejének a színérl a német schwarzplatte

' Ez más faj : Pratincola nil)icola. H. 0.
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analógiájára keletkezett ; sörényin'ijó nevük

életmódjukra vonatkozik, a német népnyelv

is heckenschliijifer, hec/censchmötzer-uek ne-

vezi ; vasnie.<;yei esádés.TÓ nevét a csádé,

csaté (bokros, bozótos liel\) után nóyrád-

iiii'iiyei csiyvánka nevét pedis kedvelt tanyá-

járól a fsalán (=csihán, csóván stb.) kapta.

Nádi risyó (Aerocephalus Naum.) lakása és

rii;ófornia teste után nevezték el épp liuy,

mint a németek rohrdrnssel-neV.

Sitke (Caiauiüdus Kaup.) talán a csipkebokor

után kapta e nevet, mert sok helyen a

csipkerózsát csitké-niík is mondják.

Tücsökmadár (Locustella K.\up.) nevét a tü-

csökéhez Inisonló pirregö, zerrej^ö hangja

után kapt 1
; egyik faját Dunántnl Inirrogó

inariárniik is nevezik érdekes jisur r-r-r

hangja után.

Füzike (Phylloscopus Bom) vagy fiizfamadár

lakása ntán kapta a nevét, mint a néme-

teknél a Weidensänger, a horvátoknál a vrhi-

kova (vrba =^ fzfa) nevet ; a fitiszfüzike nevet

Chernél hozta be a nyugati nyelvekbl, t. i.

a franczia is filis, a hollandus de fitis, a

nemet /i7/s-s(yri(/er-nek nevezi ; a csüpcsalp-

fzike név tisztán hangutánzó épp olyan,

mint a pnrosz ziljjztd}), a cseh-német tsilg-

tsalji, az angol chiffchaff, a holland tjifffjaff,

a finn tiltalU és az észt silksolk név.

Rigó (Tardus L.) régi név. talán a ri()g=^

iiaiigos szóval kiált-tljöl ered ; fajait, szí-

nük, tollazatúk, hangjuk s táplálékuk ntán

nevezik.

Kövi rigó (Monticola Buie) vagy Síiklarif/ó

lakása, tartózkodási helye után kapta ne-

vét, ezt jelenti tudományos neve is; a

boluár is skalon drozd, az angol rock-

fhrush, az olasz tordo sassatile, a tót

skolni vrahec, az orosz kamen noi drozd

s a német steindrossel néven ismeri.

Hantmadár (Bechst.) sziklás, dombos vidé-

keken lakó madár s innen eredt neve
;

Vas megyében elterjedt földi szarka el-

nevezését némileg a szarkáéhoz hasonló

színezetérl, fÖldi kalapács nevét pedig

jellegzetes csrcsapkodása után kapta.

Csiiláncsiics (Pratincola Koch.) kedvelt tanyája,

az árkok csaláno^ai ntán nevezték i;;\ el,

mint a bajor nesselfink-nek ; más nyelvek-

ben többnyire tudományos neve (pratim=-

mez és incolere= lakni) kapta nevét (pl.

a svájczi német wiesenschmätzer. a lu.xem-

burgi wisegimchen stb.).

Kozsdafarkú (Ruticilla Briss.) tollainak élénk

rozsdavörös szine után kapta nevét, mint

a németeknél a rotschwänzchen, az olaszok-

nál a codirosso, a spanyolban a cuarojo,

a dalmátoknál a cervenrepa. az angolok-

nál a redstart s a francziáknál a rouge

queue nevet ; ugyaninnen származik mas

triviális neve is, pl. füstfark, rörösfarkú,

vörös farczinkó stb.

Vörösbegy (Krithacus Cuv.) torka és melle

vöröses narancsszín tollazata után kapta

találó nevét; hasonló eredet a német

rotkehichen, rotbart, a tót cervienka, a d;in

rödhals, a franczia cid rousset és rouge

gorge, a holland roodborstje, az olasz barba

rouss, a svéd rödiiake és a spanyol barba

rója.

Kékbegy (Cyanecula Brehsi) jellegzö, fehér,

csill.igos, élénk kék begyének színezete

után kapta nevét, mint a német népnyelv-

ben a iilnukehlein, blaukröpfel, az olaszban

a advia a gola cei-ulea, a spanyolban a

garganti azid s a szláv nyelvekben a

modracek (uiodro= kék) nevet.

Fíilemüe (L.uscinia Breh.m). a tudományos faj

neve (philomela. görög niyihologiai alak.

Pandiou athéni király leánya, kit az istenek

csalogány nyá változtattak. Ovid. Meiamorph.

6. 424. s k. 1.) után maayarositott elneve-

zés ; csalogány nevét Kazinczy csinálta.

Vajda Péter pedig csattogány-nuk nevezte

el ; a nyelvújítás faragta zenér, bájdalú

zenér és dalabáj stb. uyelvszörnységek

szerencsére már mind véglegesen feledésbe

merüllek.

A(|uila .XXI.
27
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Biztos adatok madaraink táplál-

kozásáról.

— Kilenczedik közlemény. —

Irta : Csíki Ern.

Vizsgálataim eredményérl folytatásképen

ez alkalommal a dolmányos varjú gyomortar-

talmáról óhajtok beszámolni. '

Positive Daten über die Nahrung

unserer Vögel.

— Neunte .Mitteiluni;.

Von K. Cbiki.

Als Fortsetzung über die Ergebnisse mei-

ner Untersuchungen will ich diesmal über

den Maereninhalt der Nebeikrähe berichten. '

58. Corvus comix L.

A dolmányos varjú gazdasági szerepérl a

legújabb idig nagyon eltérek voltak a véle-

mények. Voltak, a kik károsnak és voltak a

kik hasznosnak mondták. Az igazság minden-

esetre az, hogy a dolmányos varjúra mind-

két tulajdonságot rá lehet olvasni, de ha

munkálkodását a szabad természetben figye-

lemmel kisérjük, arra az eredményre fogunk

jutni, hogy madarunk „inkább hasznos", a

hogy Herman Otto is megjelölte könyvének

legújabb kiadásában. ^

Mieltt szerepével részletesebben foglal-

koznék, lássuk mit találtam j;yom()rtart;il-

raában.'' hogy azután ennek kapcsán méltat-

hassam érdemileg munkálkodását.

A megvizsgált anyag a következ:

1. [268.] Zsögöd, 1913. I. 6. ~ Tengeri-

és l)úzaszemek és kalásztörmelék (Mais- und

Weizenkörner und Ährenfragmente).

' Az elbbi nyolcz közlemény az „Aquila" követ-

kezei köteteiben jelent meg : 1. XI, 1904, p. 270

—

317 : 2. XII, 1905, p. 312 - .330 ; 3. XllI, 1906, p.

148-161: 4. XIV, 1907, p. 188-202; 5. XV, 1908,

p. 183—206; 6. XVI, 1909, p. 139-1-14; 7. XVII,

1910, p. 205-218; 8. XX, 1913, p. 375-396.—
Azonkívül

;
„Újabb adatok a tiivisszúró gébics (La-

nius cullurio L.J táplálkozásáról' (Aquila. XVIII, 1911,

p. 179—187) és „k fogoly (PeidLx perdix L.) rovar-

tápláléka" (Aquila. XIX, 1912, p. 202—208).

- A madarak hasznáról és káráról. 4. kiadás. —
Budapest, 1914, 147. 1.

^ A folyószám után zárójelben
[ |

levíi szám a

leltári szám, utána következik a uyíijtés helye és

ideje és a gyomortartalomban talált állatok felsoro-

lása ; a nevek után ( ) lév számuk a példányok

számát jelentik.

Über die wirtschaftliche Bedeutung der

Nebelkrähe waren bis zur jüngsten Z it ver-

schiedene .\nsichten vertreten. Von vielen

wurde sie für schädlich, von anderen wieder

für nützlich angesprochen. Die Wahrheit ist

jedenfalls diejenige, dass auf die Nebelkrähe

beide Eigenschaften passen, aber wenn wir

ihr Wirken in der freien Natur beobachten,

werden wir auf jenen Schluss kommen, dass

unser Vogel „vielmehr nützlich" ist, so wie

ihn auch Ottó Herman in der neuesten .\uflage

seines Werkes bezeichnete. ^

Bevor ich ihre Rolle eingehender besprechen

möchte, sehen wir zuerst was sich in ihrem

Mageninhalt befand.^ um. daraiiknüpfend. ihr

Wirken die Hauptsache belrefiend würdigen

zu können.

Das untersuchte Material is folgendes:

2. [35.] Nagyczenk. 1904. I. 8. — Poczok

(Wühlmaus). Stenus sp.. (6), Pianorbis sp.

juv. (1). Succinea sp juv. (19).

' Die früheren aeht .Mitteilungen sind in den fol-

genden Bänden der „Aquila" erschienen : 1. XI.

1904, p. 270-317: 2. XII, 1905, p. 312—330; 3.

XIII, 1906. p. 148-161; 4. XIV, 1907, p. 188—202;

5, XV, 19IJ8, p 183-206; «. XVI, 1909, p. 139—
144; 7. XVII, 1910, p. 205—218, 8. XX, 1913, p.

375—396. — -Ausserdem : „Neuere Daten über die

Nahrung des Dorndrehers (Lanius coUurio L.)" (.\quila.

XVllI, 1911, p. 179—187) und „Die Insektennahrung

des Rebhuhns (Perdi.x perdix L.)" (Aquila. XIX,

1912, p. 202—208).

^ Über den Nutzen und Schaden der Vögel. 4.

Auflage. Budapest, 1914, p. 147.

^ Die in der Klammer
[ ] stehende Zahl hinter der

laufenden Nummer ist die Inventamummer, dann folgt

der Sammelort, die Sammelzeit und .\ufzählimg der im

Mageninhalt gefundenen Tiere ; eine Zahl in der

Klammer ( ) nach den Tiernamen bezeigt die Zahl

der Exemplare.
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3. [170.] Szigetcsép. 1907. I. 9. — Kisebb

madár (kleinerer Vogel), teiigeriszeinek (Mais-

körner) és iiagj'obb csont részei (und Teile

eines grösseren Knoci:ens).

4. 136) Nagyczenk, 1904. I. 10. — F.4-

ismerlietetlen növényi részek és kisebb-

nagyobb kövecskék (nicht erkennbare vege-

tabilische^ Keste und kleinere-grössere Stein-

chen).

5. [61.] Nagyczenk, 1904. I. 10. — Árpa-

szemek (Gerstekörner), kavicsszemek (Kie-

.
selchend, Harpalus sp. (1), Lasius sp. (3),

pók (Spinne) (1).

6. [204.] Sárospatak. 1908 1. l-l. — Rozs-

szemek, kalásztörmelék, kavicsszeniek és

földrészek (Roggenkörner, Ährent'rauinente,

Kieselcheii und Erdteilchen).

7. [57.1 Érsekújvár, 1909. 1. 15 — Ten-

geriszemek (Maiskörner), Neritiiia Huvia-

tUis L. (1)

8. [265.] Szigetcsép, 1912. I. 20. — Apró

növénytörmelék hússal összeragadva (kleine

vegetabilische Reste mit Fleisch znsaniinen-

getrocknet).

9. [266.] Szigetcsép, 1912. I. 20. - Kevés

növényi törmelék (wenig vegetabilische Frag-

mente.

10. [219.] Óverhász, 1908. I. 22. - Árpa-

és kavicsszemek (Gerstekörncruud Kieselclun .

11. [229.] Óverhász, 1909. I. 25. — Disznó-

köröm részei és kevés tengeritörmelék (1 eile

einer Schweinezehe und wenig Maist'rag-

mente).

12. [81.] Iharosherény, 1905. 1. 27. —
Sok tengeri- és kevés á ipaszem (viele Mais-

und wenig Gerstekörner).

13. 137.) Szászrégen. 1904. II. 2. — Árpa-

és zabszemek, szalmatörmelék, tégla- és

mészhabarcs darabkák (Gerste- und Hafer-

körner. Sirohíragniente. Ziegel- umi Malter-

stückchen).

14. [181.] Greovácz, 1907. II. 2. — Fel-

ismerhetetlen növényi törmelék és kavics-

szemek (nicht erkennbare vegetabilische Reste

und Kieselchen).

15. [238.] Arad, 1910. II. ». — Tengeri-

törmelék és gyotninagvak (Maisfragmente und

Doldensamen).

16. [239.] Arad. 1910.11. 9. — Tengeri-

szemek, törmelékük és kavicsszemek (Mais-

körner, Fragmente und Kieselchen).

17. [62] Görgéngszentimre. 1904. II. 10.

— Sok tengeris/.em (viele Maiskörner).

IS. |i):)2.] Szcnt Mihály. 1911 II. 10. —
Poczok csontocskái, gyoinmagvak és sok a])ró

csiga (Helix, Buliminus. Limnaea) háza. (Kno-

chen einer Wühlmaus. Üoldensamen und

viele kleine Schneckengehäuse von Helix.

Buliminus und Limnaea).

19. [82.] Iharosheréng. II. 12 — Tengeri-

szemek, légladarabkák kavicsszemecskék és

nagyobb csont részei (Maiskörner, Ziegel-

teilchen, Kieselchen und Teile eines grösseren

Knochens).

20. [193.] Krakova, 1907. 11. 16. — Ten-

geri- és kavicsszemek és nagyobb csont részei

(Maiskörner, Kieselchen und Teile eines grös-

seren Knochen.s).

21. [156.] Keszegfalu, 1906. II. 18. —
Silpha obscura L. (2), Opatrum sabulosuin

L. (2) és növényi törmelék (und vegetabilische

Fragmente).

22. [166.[ Bakitova, 1906. II. 18 — Árpa-

szemek, zabtörmelék, Buliminus sp. (1) (Gerste-

körner, Haferfragmente und Buliminus sp.)

23. [199] Szigetcsép. 1907. II. 18. —
Biízaszemek és növényi törmelék (Waizen-

körner und vegetabilische Fragmente).

24. [231.] Sárospatak, 1909. II. 18. -

Tengeriszeniek, növényi t'irmelék- és kavics-

szemek (Maiskörner, vegetabilische Fraiíinente

und Kieselciien).

25. [83.] Komárom. 1905. II. 19. — Zab-

szemek, nagyobb csont részei és tyiíktojás

hejdarabkái (Haferkörner, Teile eines grösseren

Knochens und Schalenfragmente eines Hüh-

iiereie).

26. [200.] Szigetcsép, 1907. II. 19. -
Rozsszemek és egy nagyobb csont része (Rog-

genkörner und ein Stückchen eines grösseren

Knochens).

27. [;58.] Óverbász, 1904. III. I. - Madár-

tollak (VogeU'edern), Helix sp. (3), Buliminus

sp. (1).

28. [157] Ztibereez, 1906. IH. 2. — Ten-

geriszemek (Maiskörner).

29. [206] Koììop, 1908 III. 14. — Ten-

geriszemek (Maiskörner), jioczok csontocskái

(Knochen einer Wühlmaus), Cleonus cinereus

Schenk. (1), Gryllus campestris L. (1).

30 [84.1 Iharosherény, 1905. III. 20.

Poczok (Wühlmaus). Aphodius prodrouius

Brhm. (1), sük zab- és kevés tengeri- és árpa-

27*
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szem (viele Hafer- und wenig Mais- nnd

Gerstekörner).

31. [39.1 Szigetcsép, 1904. III. Ü. - Árpa-,

búza- és tengeriszeniek törmeléke (Frag-

mente von Gerste-, Weizen- uiifl Miiiskornern),

Harpalus aeneus F. (1), Cleonus nigrosutu-

ratus GôEZE (1).

32. [26.] Kszeg, 1908. III. i. — Árpa-

szemek, szalniatörmelck, kös/.éndarabkák

(Gerstekörner, Strohfragniente und Stein-

kohlenstückchen).

33. [13.] Molnaszecsöd, 1902. III. tití. —
Búza- és árpatörnielék (Weizen- und Gersle-

fragmente), poczok csontja (Knochen einer

Wühlmaus), Aphodius timetarius L. (1), Rhizo-

trogus aequinoctalis Hböt. (1).

34. [205.] Sárospatak, 1908. III. 28. —
Tengeri- és árpaszemek, növényi törmelék

(Mais- und Gerstekörner und vegetabilische

Fragmente).

35. [3.] Liptóújvár, 1901. IV. 1.— Növényi

részek, zab- és árpaszemek (vegetabilische

Reste, Hafi^r- und Gerstekörner), Elaphrus

riparius L. (5), Harpalus aeneus F. (2), Opho-

nus pubescens Panz. (3), Pterostichus nig-

rita F. (4), Pt. strenuus Panz. (1), Agonuin

sexpunctatum L. (1), Phyllobius sp. (1), Campo-

notus ligniperdus L. (1).

36. [4.] Liptöújvár, 1901. lY. 4. — Növényi

részek, árpa- és tengeriszemek, kavicsszemek

(vegetabilische Fragmente, Gerste- und Mais-

körner, Kieselchen), Elaphrus riparius L. (1),

Amara enrynota Panz. (4), Silpha (Thanato-

philus) rugosa L. (1), Cantharis-larva 1 1),

Polydrosus mollis Stroem (2).

37. 1182.] Lasztomér, 1907. IV. 4. —
Poczok (Wühlmaus), Gryllus caiiipestris L. (1).

38. [203-1 Szigetcsép, 1907. IV. 4. Árpa-

szemek (Gerstekörner), halpikkelyek (Fisch-

schiippen), Hydrous piceus L. (1).

39. [40.1 Nagyczenk, 1904. IV. 7. — Zab-

törmelék (Haferfragmente), kövecskék (Stein-

chen), békacsontok (Froschknöchcheu), Har-

palus aeneus F. (1), H. picipes Pz. (1), Agriotes-

larva (8).

40. [63.) Nagyczenk, 1904. IV. 7. Zab- és

rozsszemek és törmelékük (Hafer- und Roggen-

körner und deren Fragmente), Harpalus sp.

(2), lepkebáb (Schmetterlingspuppe) (4), Julus

sp. (1).

41. [5.] Fertö: Bozi határ, 1901. IV. 9.

— Carabus cancellatus IlIíIg. (1), Harpalus

aeneus F. (1), Limonius aeruginosus Ol. (1).

i'salidium maxillosum F. (1), Gryllus cani-

jiestris L. (2). Aelia acuminata L. (10).

42. [41.] Szigetcsép, 1904. IV. 10. - Hal-

csontok (Fischknochen). Ütiorrhyiichus ini-

tans HnKBST (3), Colcoptera-lárva (3). durva-

szemü homok (grob körniger Sand).

43 [42.] Szigetcsép. 1904. IV. 10. - Árpa-

szemek (Gerstenkörner), finom növényi rost

(feine Pflanzenfasern), halpikkelyek (Fisch-

schu[)pen), Dorcadion aeihiops Scop. (1), Otior-

rhynchus initans Herbst (2). Helix poiiiatia L.

(ház része ~ Gehäusestückchen).

44. [43.] Szigetcsép, 1904. IV. 10. — Árpa-

szemek és törmelékük (Gerstekörner und ilirc

Fragmente), halcsontrészei (Fischknochen-

fragmente), Melolontha vulgaris L. (2 larva;,

Rhizotrogus sp. (2 larva), Phyllobius sp. (5),

Buliminus obscurus Mt)LL. (2).

45. [64]. Nagyczenk, 1904. IV. IC — Mus

rattus (L. (1), Aphodius fimetarius L. (1),

A. prodromus Brhm. (2), A. sticticus Pz. (16).

Oiithophagus ovatus L. (1), Eristalis tenax L.

(1 larva), Arachnidae sp. (1).

46. [14.] Komárom, 1902. IV. 11. — Sok

árpaszem és növényi törmelék (viele Gersten-

körner und vegetabilische Fragmente), poczok-

csontok (Wühlmausknocheu). Bledius sp. (1)

47. [165.] Löcse, 1906. IV. 11. — Árpa

szemek (Gerstekörner), Cleonus pedestris

PODA (3).

48. [183.[ Sárospatak. 1907. IV. 12. —
Tengeri- és búzaszemek (Mais- und Waizen-

körner), poczok (Wühlmaus), Carabus cancel-

latus Ilug. (1), Silpha (Xylodrepa) quadripunc-

tata Schreb. (1).

49. 1184.] Sárospatak, 1907. IV. 14. —
Árpaszemek és növénytörmelék (Gerstekörner

und vegetabilische Fragmente). Harpalus

aeneus F. (1), Cleonus cinereus Schrnk. (8).

50. [44.] Szigetcsép, 1904. IV. 15. — Byrrhus

pilula L. (12) és lárvája (40).

51. [45.] Nagyczenk, 1904. IV. U'>.
—

Árpaszemek (Gerstekörner), Harpalus distin-

guendus Dft. (1), Rhaphigaster nebulosa

PoDA. (1), Julus sp. (1).

52. [66.] Nagyczenk, 1904. IV. 16. —
Spermophilus citillus L. (1), Platus calceatus

Dkt. (1), Rhizotrogus aequinoctialis Hbst. (17).

53. [197.] Szigetcsép. 1907. IV. 1«. —
Növényi törmelék (vegetabilische Fragmente),
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li;il|)ikkolyek és csontok (Fisclischuppen und

Knochen).

54. [46.] Naqyez(mk, 1904. IV. 17. —
Békacsontok (Froscliknochen '. Necrophonis

vespillo L. (4).

55. [47.] Nagyczerá, 1904. IV. 18. —
Mezei nyi'il (Feldhase).

56. [85.] Thnroshcráuj. 1905. TV. lì). —
Poczok iWiihlniaus).

57. [86.] Iharosberénij, 1905. IV. 20. —
l'oczok (Wühlmaus).

58. [185.] SárosjMtak, 1907. IV. 20. —
Növényi törmelék (vegetabilische Fragmente),

Geotrupes vernalis L. (1), Otiorrhynchus sp.

(1), Cleonus piger Scoi'. i2).

59. [87.] Szigetcsép, 1905. IV. 21. — Sok

tengeri törmelék (viel Mais fragm en te), Hister

timetarius Hbst. (2), Dorcadion Scopolii Hbst.

(10), Melanotus castanipes P.íyk. (1).

60. [187.] Bábaszék, 1907. IV. 21. — Har-

palus aeneus F. (1), Staphylinus edentulus

ÜLOCK (1), Geotrupes silvaticus Pz. (1), .\thous

niijer L. (1), Cleonus ciiiereus Schrnk. (1),

Julus sp. (1).

61. [65.] Kolozsvár. 1909. IV. 22. — Poczok

(Wühlmaus) és tyúktojás héjának részecskéi

(und Fragmente einer Hühnereischale).

62. [48.] Nagyczenk, 1904. IV. 23. —
.\rpa- és kavicsszeinek (Gerstenkörner und

Kieselchen), Carabus cancellatus Illig. (1),

Cleonus cinereus Schenk. (1).

63. [49.] Szigetcsép, 1904. IV. 23. - Hister

4 Miaculatus L. (4), Cleonus pedestris Poda (2).

64 [67.] Nagyczenk. 1904. IV. 2:{. [:{ drb.J.

— Carabus cancellatus Illig. (1), Harpalus

aenens F. (1), Cleonus cinereus Schrnk. (2),

Cl. piger Scop. (1).

65. [88] Iharosberény. 1905. IV. 25. —
Tengeriszemek (Maiskörner), poczok (Wühl-

maus).

66. [186] Sárospatak, 1907. IV. 2«. -
Sok árpaszem (viele Gerstenkörner).

67. [194.] -Sárospatak, 1907. IV. 2fi. -

Növényi törmelék (vegetabilische Fragmente),

Melolontha vulgaris F. (2 larva), Coleoptera

sp. (6 larva).

68. [240.] Kszeg. 1910. IV. 2«. - Árpa-

szemek (Gerstenkörner), Carabus Ullrichi

Germ. (1), Staphylinus erythropterus L. (3),

Callidium sanguineum L. (1), Oiiorrliynchus

mastix Oliv. 1), Liophloeus tesselatus Müll.

(7), Cleonus cinereus Schrnk. (1), CI. fasciatus

Müll. (1), .Alophns triguttatus F. (1), I^epyrus

capucinus Sch.^ll. (1), Gryllotalpa vulgaris

L. (1).

69. 1241.] Kszeg, 1910. IV. 26. — J'oczok

(Wühlmaus), halpikkelyek (Fischschuppen),

Cleonus pedestris Pöu.\. (2), Cl. cinereus

Schrnk. (2).

70. [267.] Vukovar. 1912. IV. 26. — Nö-

vényi törmelék (vegetabilische Fragmente),

Harpalus aeneus F. (1), Otiorrhynchus ligu-

stici L. (1), Cleonus cinereus Schrnk. (8).

71. [167.] Keszegfalu, 1906. IV. 27. —
Tengeritörmelék (.Maisfragmente), Necrophorus

vespillo L. (1), Athous niger L. (1), Cleonus

cinereus Schenk. (1).

72 [168] Keszegfalu, 1906. IV. 27. —
Ophonus pubescens Müll. (1), Harpalus distin-

guendus Dkt. (1), Otiorrhynchus irritans Hbst.

(1), Sphenophorus abbreviatus F. (1) és apró

felismerhetetlen rovartörmelék (und kleine

nicht erkennbare Insektenreste).

73. [169.] Keszegfalu. 1906. IV. 27. —
Tengeritörmelék (Maisfragmente), Harpalus

aeneus F. (1), Otiorrhynchus irritans Hrst. (1).

74. [232.1 Tátraháza, 1909. IV. 27. —
Árpaszemek (Gerstenkörner), Carabus cancel-

latus Illiq. (1), Pterostichus (Poecilus) cupreus

L. (1).

75 [242.] Kszeg, 1910. IV. 27. - Cara-

bus üllrichi Germ. (1). Staphylinus edentulus

Block (2), Ludius aeneus L. (5), Eurygaster

hottentota L. (1).

76. [89.] Keszegfalu. 1905. IV. 28. — Melo-

lontha vulgaris F. (12).

77. [170.] Keszegfalu. 1906 IV. 2». -
Tengeritörmelék (.Vlaisfragmente), Rhizotrogus

aequinoctialis Hbst (1).

78. [171.] Keszegfalu, 1906. IV. 29. —
Kalaptüröl való befoglalt üvegkristály (einge-

fasstes Glaskristall von eiuer Damenhutnadei).

79. [50.] Szigetcsép, 1904. IV. 30. - Me-

lolontha hippocastani F. (4), Melolontha-larva

(1), Dorcadion aethiops .Srop. (1). Cleonus cine-

reus Schrnk. (2). Eurygaster hottentota L. (1).

80. [230.) Tiszasalamon, 1909. IV. - Béka-

csoHtok (Froschknochen), Helix sp. (1).

81. [15.] Komárom. 1902. V. 1. — Egér-

csont (Mauskiiochen), Melolontha hippocastani

F. (8).

82. [16.] Komárom. 1902. V. 1. — Melo-

lontha hippocastani F. (5), Psalidium maxil-

losum F. (2).
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88. [207.] Tismsalamon, 1 908 V. 1 . 2 árpa-

szem (2 Gerstenkörner), Melolontha-larva (8).

84. [68.] Némel-FAemér, 1904. V. 2. —
Tengeriszemek (Maiskörner), HisttM- 4 macu-

latiis L. (6), Minyops variolosns F ( l), Dor-

cadion pedestre Pod.^ (40), 1). Scopnlii Hbht.

(5), lepkehernvó (Sclunetterlinf;sraupe) (l)

85. [215.] Német-Elemér, 1904. V. 3. [köpet |.

— Poczok (Wülilmaus) (2). Atlious liaemor-

rhoidalis F. (1).

86. [275. 1 Német-Elemér, 1904. V. 2.
|
kö-

petek]. — A 14 köpet közül 8 tVileg- poczok-

niaradványokat tartalmaz, van bennük niéí;

egy lyukas diii, kevés árpa és sok rovartör-

melék (Von den 14 Gewöllen bestanden 8

hauptsächlich aus Wühlmäusen, ausserdem

befand sich darin eine löcherige Nuss, wenig

Gerste, und viele Iiisektenreste): Cicindela

canipestris L., Amara aenea Deo.. Zabrus

bbipoides Ceeutz.. Dytiscus marginális L.,

Meioloiitha vulgaris F.. Cleo'ius cimreus

Schenk., Cl. piger Scop., Limnaea sp (,juv.). sib.

87. 16.) Zilah. 1901. V. :{. — Carabus

cancellaius Iixig. (1). Sla|)liyliiius macroce-

phalus Grw. (2). Rliizotrogus aestivus Ol. (6),

Cleonus pedestris Poda (1), Dorcadion aethiops

Scop. (4), D. pedestre Poda (12).

88. [172.] Keszeg faht, 1906. V. 3. - Pte-

rostichus cupreus L. (1), Silpha obscura L.

(1), Allions iiigerL. (1). poczok (Wühlmaus) (1).

89. [173.] Keszegfalu. 1906. V. :{. — Ten-

geris/.eiiiok (Maiskörner), Silpha obscura L
(1). Meloloutlia vulgaris L. (1). Dorcadion

f'ulvuni Scop. (1).

90. [69.] Német-Elemér, 1904 V. 5. —
Árpaszemek (Gerstekörner), Dorcadion pe-

destre Poda (50), D. ScopolüHBBT. (10),Campo-

notus pubescens F. (1).

91. [17.] Komárom. 1902. V. «, - Melo-

loutlia hippocastani F. (6).

92. [18.] Komárom, 1902, V. 6. — Poczok

(Wühlmaus) (1), Melolontha hippocastani F. (5).

93. [90.] Szigetcsép, 1905. V. ö. — Poc/.ok

(Wühlmau.-i) (1), Melolontha vulgaris F. (II)

94. [158.] Tura, 1906. V. i\. — Cleonus

punciiventris Germ. (50).

95. [159.] Tura, 1906. V. tí. — Árpaszemek

(Gerstekörner), kendermag (Hanfkörner), ma-

dárfióka (junger Vogel) (1), Tropinota hina

Poda (1), Athous niger L. (1), Phytouomus

variabilis Hebt. (2), Dorcadion pedestre Poda (1).

96. [160.] Tura, 19ü6. V. fi. - Madár-

I

ti(Ska (junger Vogel) (1), Staphylinus macro-

cephalus Grav. (1), Tropinota hirta Poda (20).

Dorcadion Scopolii Hbst. (1).

97. [161.] Tara, 1906. V. 6. — Árpaszemek

(Gerstekörner), kendermag (Hanfkörner), ma-

dártióka (junger Vogel), Cleonus cinereus

SCHRNK. (1).

98. [162.] Tura, 1906. V. 6. — Madár

fióka (junger Vogel), Staphylinus uiacroce-

phalus Grav. (4), Hister quadrimaculatus L.

(1), Byrrhus pilula L. (1), Onthophagus sp.

(1). Tropinota hirta Poda (3), Cardiophorus

ruiipes GoEZE (1), Omophlus sp. (1).

99. [163.] Tura, 1906. V. G. — Madár-

tìóka (junger Vogel), Carabus cancellatus

IixiG. (1), Tropinota hirta Poda (1), Athous

niger L. (4). Phytonomus variabilis Hebt. (3),

Dorcadion Scopolii Hbst. (2).

100. [164] Tura, 1906. V. 6. — Madàr-

fióua (junger Vogel). Dorcadion Scopolii

Hbst. (8).

101. [202.] Szigetcsép 1907. V. 6. - Hal-

pikkelyek (Fischschuppen), Melolontha vul-

garis F. (1), Cleonus pedestris Poda (Ij.

102. [243.] Szamossziget, 1910. V. 7. —
Madárláb (Vogelfuss), Lacerta agilis L. (1),

(»phonus griseus Panz. (1). Staphvlinus ery-

thropierus L. (3), Khizotrogus aestivus Ol.

(2), Melolontha vulgaris L. (8 larva), Oiior-

rhynchus ligustici L. (1). Phyllobius oblongus

L. (10), Polydrosns sp. (1), Cleonus cinereus

Schenk. (5), Dorcadion Scopolii Hbst (1).

103. [51.] Szigetcsép, 1904. V. 8. - Har-

palus aeneus F. (2), Zibrus lenebrioides Gobze

(1), Cleonus cinereus Schrnk. (2), Agrotis se-

getuni L. (36 hernyó. — 36 Raupen).

104. [52.] Szigetcsép, 1904. V. 8. — Tengeri-

szem (1 .Maiskorn), poczok (Wühlmaus), Amara

aenea Deq. (3), Cleonus pedestris Poda (4),

Agrotis segetum L. (60 hernyó. — 60 Raupen).

Julus sp. (1).

105. [53.] Szigetcsép, 1904. V. 8. - 1 ten-

geriszeni (1 Maiskorn), Agonuin Mülleri Hbst.

(1). Corymbites insitivus Germ. (1). Cleonus

pedestris Poda (2), Cl. cinereus Schenk. (2),

Coleoptera larva (3), Agrotis segetum L. (66

hernyó. 66 Raupen), Julus sp. (1).

106. [54.] Német-Elemér, 1904. . 9. —
Poczok (Wühlmaus), Taiiymecus palliatus F.

(6), Helix sp. (juv.) (1).
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107. [244.) Kszeg, 1910. V. 10. - Cleo-

nus pifíer Scop, fi), Phytononius punctatus

F. (1), Gryllus campestris L. (2), kevés hosz-

sz:il)b szr, disznószr? (wenig längeres Haar,

Schweinsborsten ?).

108. [245.) Kszeg, 1910. V. 10.— Zabszemek

(Haferkörner), növényi törmelék (vegetabilische

Fragmente), tojáshéjdarabkák (Eischalenfrag-

mente), Rhizotrogus aestivus Ol. (1), Otior-

rhynchus ligustici L. (1).

109. [253.] Peszér, 1911. V. 11. — Sok

apró felismerhetetlen rovartörmelék és közte

(Viele kleine nicht erkennbare lusektenreste

und darunter): Hister quadrimaculatus L. (1),

Rhizotrogus aestivus Ol. (1). Lepyrus capu-

cinus Schall. (1), Hylobiiis fatuus Ro.s8i (1).

110. [19.] Görgényszentimre, 1902. V. 2. —
Melolontha vulgaris F. (8), Hypera sp. (1).

111. [70.] Német-Elemér, 1904. V. 13. —
Arpa- és tengeriszemek (Gerste- und Mais-

körner), Dorcadioii aethiops Scop. (1), hernyó

(Raupe) (1).

112. [hh]Nagyczenh. 1904. V. 14. — Mezei

nyúl (Feldhase).

113. [91.] Keszegfalu, 1905. V. 14. — Melo-

lontha vulgaris F. (18).

114. [98.] Iharosberény, 1905. V. 14.— Apró

csontdarabkák (kleine Kiiochenfragmente),

Rhizotrogus aestivus Ol. (3). Cetonia aurata L.

(1), Vespa sp. (2).

115. [56.] Német-Elemér, 1904. V. 16. —
Agriotes pilosus Pz. (1).

116. [20.] <)szny, 1902. V. 17. — Melo-

lontha hippocastani F. (18).

117. [58.] Német-Elemér. 1904. V. 17. -
Poczok (Wühlmaus), Melolontha vulgaris F.

(2 larva), Copris lunaris L. (1), Cleonus piger

Scop. (2).

118. [218.] Megyeres, 1908. V. 18. - Csibe

(Hühnchen), Melolontha vulgaris F. (1).

119. [246.] Mindszent (Csoiìgriìà m), 1910.

V. 18. — Tengeriszeuiek (Maiskörner), Har-

palus aeneus F. (1), Rhizotrogus aestivus Ol.

(1), Pedinus femoralis L. (1), Phytononius

punctatus F. (2), Cleonus cinereus Schrnk. (3).

120. [71.] Nagyhecskerek. 1904. V. 23. —
Limonius aeruginosus Ol. (1). Cleonus cine-

reus Schenk. (1), Minyops variolosus F. (12),

Dorcadion Scopolii Hbbt. (1).

121. [92.] Arad-Csála, 1909. V. 22. —
Növényi törmelék (vegelaDilische Fragmente),

Copris lunaris L. (D, Rhizotrogus aestivus

Ol. (10), Cetonia aurata L. (1), Cleonus cine-

reus Schrnk. (2).

122. [110.] Iharosberény, 1905. V. 23. —
Poczok (Wühlmaus) (3), halpikkelyek (Fisch-

schuppen), Carabus hortensis L. (1), Aphodius

rufus MoLL. (1), Elater pomonae Steph. (1),

Ludius aeneus L. (1), Chiloneus asperatus

BoNSD. (1), Formica sp. (6).

123. [59.] Német-Elemér, 1904. V. 24. —
Tengeriszemek (Maiskörner), Serica holosericea

Scop. (1), Agriotes sputator L. (2), Cleonus

cinereus Schrnk. (5), Helix pomatia L. ház-

töredékei (Gehäuse-Fragmente).

124. [72.] Német-Elemér, 1904. V. 24. —
Sok búza- és kevés tengeriszem (viele Weizen-

und wenig Maiskörner). Silpha obscura L. (2).

' 125. [73.] Német-Elemér, 1904. V. 24. —
Dorcadion [jedestre Poda (8), Vivipara sp.

(juv. - 1).

126. [103.] Iharosberény, 1905. V. 24. —
Madárfióka (junger Vogel), Hydrous piceus

L. (1).

127. [104.] Iharosberény, 1905. V. 24. —
Madárfióka (junger Vogel). Cytilus sericeus

Forst. (1), jMelolontha vulgaris F. (2 larva).

128. [111.] Iharosberény, 1905. V. 24. —
Poczok (Wühlmaus) (3), Gryilotalpa vulgaris

L. (1).

129. [112] Iharosberény, 1905. V. 24. —
Poczok (Wühlmaus) (1), Gryilotalpa vulgaris

L. (1), tengeriszeniek (Maiskörner).

130. [189.] Sárospatak, 1907. V. 26. -
Tengeri- és kavicsszemek (Maiskörner und

Kieselcheii), Cleonus cinereus Schenk. (1), Cl.

Scop. (1), Gryllus campestris L. (3).

131. [216.] Oppovai rét (Torontál vm.).

1908. V. 26. — Tengeriszemek (Maiskörner).

Copris lunaris L. (1), Rhizotrogus aestivus

Ol. (2), Athous niger L. (1), Gryllus cam-

pestris L. (1).

132. [7.] Komárom. 1901. V. 28. - Poczok

(Wühlmaus) Onthophagus taurus Schreb. (2),

Lepyrus palustris Scop. (3) és tengeriszemek

törmeléke (Maiskörner- Fragmente).

133. [105,] Rndolfsgnad. 1905, V. 28. —
Madárfióka (junger Vogel), Spheiiophorus ab-

breviatus F. (3), Formica rufa L. és Lasius

sp. (sok — viele).

134. [217,] Pancsova, 1908. V. 28. —
Cseresznyemag (Hirschkern), Carabus granu-
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la'iis L. (1), Rhizotrogiis aestiviis Oi,. (1).

Coleoptera larva (I).

135. [60.] Izsák, 1904. V. 29. — Csibe

(Hühnchen).

13(j. [74.] hsak: 19(14. V. 2». — Csibe

(Hühnchen), Scariies arenarius Bon. (2). Pte-

rostichu!« nigrita F. (1), Melanotus niger F. (1).

137. [l]. Cs.-Somorja, 1897. V. 30. —
Tengeriszemek (Maiskörner), Rana sp. (csont.

— Knochen), Tropinota hirta Poda. (2), Ludiiis

latus F. (1). Dorcadion fulvum Scop. (9), D.

pedestre Poüa. (2).

138. [233.] Keszegfalva, 1909. V. 31. —
Minyops variolosns F. (25).

139. [94.] Iharosherény, 1905. V. — Poczok

(Wühlmaus), tojáshéjdarabkák (Eischalen frag-

mente), Melolontha vulgaris F. (sok lárva-

mandibuhi. — Viele Larven-Mandibeln).

140. [95.] Iharosherény. 1905. V. — Poczok

(Wühlmaus), tojáshéjdarabkák (Eischalenfrag-

mente). Melolontha vulgaris F. (14 larva).

141. [96.] Iharosherény, 1905. V. — Poczok

(Wühlmaus), Ophonus pubescens Müll. (1),

Onthopliagus sp. (1), Melolontha vulgaris F.

(6 larva).

142. [97.] Iharosherény, 1905. V. — Poczok

(Wühlmaus), Melolontha vulgaris F. (1 larva).

143. [98.] Iharosherény, 1905. V, — Poczok

(Wühlmaus), Meloh)ntha vulgaris F. (5 larva).

144 [99.] Iharosherény, 1905. V. — Béka-

csontok (Froschknochen), Melolontha vulgaris

F. (4 larva), felismerhetetlen hernyó (nicht

erkennbare Raupe) (1).

145. [100.] Iharosherény, 1905, T. — Béka-

csont (Froschknochen), Melolontha vulgaris

F. (6 larva).

146. [101.] Iharosherény, 1905. V. — Poczok

(Wühlmaus), Melolontha vulgaris F. (6 larva).

Cetonia aurata L. (1).

147. [102.] Iharosherény, 1905. V. — Poczok

(Wühlmaus), Melolontha vulgaris F. (4).

148. [106.] Iharosherény, 1905. V. — Melo-

lontha vulgaris F. (25 larva), Cleonus puncti-

ventris Geem. (1).

149. [107.] Iharosherény, 1905. V. — Ten-

geriszemek (Maiskörner), Ophonus pubescens

Müll. (1). Copris lunaris L. (1), Melolontha

vulgaris F. (51 larva), Tropinota hirta Poda (1).

150. [108.] Iharosherény, 1905. V. - Poczok

(Wühlmaus), Ophonus pubescens Müll. (1),

Melolontha vulgaris F. (20 larva). Oryllus

campestris L. (1).

1 51. 1 109.] Iharosherény, 1 905. V.— .\gonum

sexpunctatum L. (1), Melolontha vulgaris F.

(31 larva), Tropinota liiria Poda. (1).

152. [113.] Rxrhlfsgnad, 1905. VI. 1. —
Tropinota hirta Poda (7), Gryllus campestris

L. (4).

153. [188.] Arad, 1907. VI. 2. — Tengeri-

szem (Maiskorn). Cleonus cinereus Schrnk.

(1), Gryllus campestris L. (5).

154. [234.] Keszegfalva, 1909. VI. 7. -
Pentodon idiota Hbst. (2), Rhizotrosus solsti-

tialis L.(l)éssok kisebb-nagyobb Planorbis(und

viele kleinere-grössere Planorbis-Gehäuse).

155. [198.] Szigeteséi), 1907. Tl. i>.
-

Tengeri törmelék (Maisfragmente), gyom-

niagvak (Doldeusamen), Rliizotrogus solsii-

tialis L. (1), Cetonia aurata L. (1), Helix

obvia Hartm. (1).

156. [201.] Szigetcsép, 1907. VI. 9. -
Növényi törmelék (vegetabilische Fragmente),

Carabus sp. (1 larva), Silpha laevigata F. (1),

S. carinata Hbst. (1), S. obscura L. (1), Libel-

lula depressa L. (1).

157. [254.] Szigetcsép, 1911. VI. IO. -
Tengeriszemek (Maiskörner), Cleonus piger

Scop. (2), Phytonomus punctatus F. (1), Psa-

lidium maxillosum F. (1).

158. [114] Bndolfsgnad 1905. VI. II. —
Gyommagvak (Doldensamen), 2 cseresznyemag

(2 Kirschkerne), Cleonus cinereus Schenk. (1).

159. [255.] Szigetcsép. 1911. VI. II. -
Halcsontok (Fischknochen), Tropinota hirta

Poda (1), Otiorrhynchus ligustici L. (1), Cleo-

nus cinereus Schenk. (1), Dorcadion aethiops

Seop. (1), hangyatojások (Ameisenpuppen) (15).

160. [116.] Iharosherény, 1905. VI. 16. —
9 darab cseresznyemag (9 Stück Kirschkerne)

és nagyon sok (und sehr viele) Camponotus

pubescens V.

161. [195.J Bdhaszék. 1907. VI. hi. -

Növényi törmelék (vegetabilische Fragmente;,

Staphylinusedentulus Block (1), Bvrrhus pilula

L. (1).

162. [115.] Rudolfsgnad, 1905. VI. 19. -
Zabkalászok törmeléke (Fraiimetite von Hafer-

ähren), Pterostichus cupreus L. (3), Dorca-

dion decipiens Ger.m. (2).

163 [117.] Keszeyfalu, 1905. VI. ll». - Melo-

lontha hippocastaniF. (4), Libellula sp. (larvae).
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164. 1190.1 Bdhassrk, 1907. VI. 20. -

Növényi törmelék (veíretabilische Fragmente).

— Stai)liylinus eílentulus Hi.ock. (1), Gryllns

Ciunpestris L. (1).

165. [256.] Szigetcsép. 1911. VI. 20. —
Halpikkelyek és csontok (Fischscliuppen uiui

Knochen), Dytiscus marginális L. (1), Dorca-

(lion aethiops Scüi-. (1).

166. [257]. Szigetcsép, 1911. VI. 20. —
Tengeriszemek és törmelékük (Maiskörner

und deren Fragmente), Pedinus tenioralis L.

(1), Cleonus cinerens Schenk. (2).

167. [8.] Szigetcsép, 1901. VI. 25. —
Melolontlia liippocastani F. (1), Hymenoptera

sp. (2).

168. [190.] Keszegfalu, 1907. VI. 25. —
Tengeriszeniek (Maiskörner), Hydrous piceus

L. (1).

169. [21] Komárom, 1902. VI. 27. —
Teiigeritörmelék (Maistragmente), Hister

qiiadrimaculatus L. (1). Cleonus cinereus

ScHRNK. (6), Dorcadion fulvuni Scop. (2).

170 |22.] Ószöny (Herkály-erdo), 1902.

VI. 27. — Zabtörinelék (Haferfragmeiite),

Cicindela canipestrius L. (1), Carabus hunga-

ricus F. (2), Harpalus vubripes Duft. (33),

Silpha obscura L, (5) 8. (Ablattaria) laevi-

gata F. (1), Hister fimetarius Hbst. (1), Mela-

notus sp. (1). Blaps lethifera Marsh. (1), Psali-

dium maxillosuin F. (1). Cleonus cinereus

ScHRNK. (2), Buliininus tridens Müll. (1).

171. [23.] Ószöny (Herkályerd), 1902.

VI. 27. — Cicindela germanica L. (1), Har-

palus serripes Quens (15). Elaphrus sp. (1),

Sifpha obscura L. il), S. (Ablattaiia) laevi-

gata F. (1), Melolontha liippocastani F. (1),

Gryllus campestris L. (1). békacsontok (Frosch-

knochen)

172. [118.] Rnclolfsgnad, 1905. VII. 2. —
Biiza- és árpaszemek (Weizen- und Gerste-

körner), Decticus veirucivorus L. (2).

173. [174.] Kcszeyfalu. 1906. VII. 2. -
Gyommagvak (Doldensainen), Cleonus cine-

reus ScBRSK. (1), Lepyrus palustris Scop. (D,

Decticus verrucivorus L. (1).

174. [175.] Keszcgfahi, 1906. VII. 2.

Növényi és zabtönnelék (vegetabilische uud

llaferfragmente), Hydrophilus caraboides L.(l).

175. [258.] Kszeg, 1911. VII. 2. - 17

cseresznyemag (17 Kirschkerne), Ophonus

pubesceus Müll. (1), Silpha oijscura L. (1).

.\quila XXI.

176. [235] Mikes (Torda-.\ranyos vni.).

1909. VII. 4. — Carabus cancellatus Illk;.

(3), Cleonus cinereus Schrnk. (2). Gryllotalpa

vukaris L. (9).

177. 1 119.1 Ru4oífsgnad,m)7i. VII. 5. —
Bii/.as/.einek (Weizenkörner) (150), Dernies-

tes ustulatus Brahm (1), Gryllus campestris

L. (l).

178. [274.] Kszeg, 1908. VII. 7. -~ [Kö-

pet] : Cseresznye- és gyommagvak és más

növényi törmelék (Kirschkerne, Doldensa-

men und andere vegetabilische Reste), Cicin-

dela germanica L. (1), Cleonus cinereus

ScHRNK. (1)

179. [191.] Keszegfalu, 1907. VII. S. —
Cicindela germanica L. (1), Piiyllobius urticae

Deg. (2), eperfa gyümölcse (Maulbeeren).

i80. [247] Pest vm , 1910. VII. 12. —
Tengeri- és árpaszemek (Mais- und Gerste-

körner), Phyllobius sp. (2), Cleonus cinereus

SoHRNK. (1), Acridiidae sp. (2).

181. |269.] Gyergyószentmiklós, 1913. VII.

13. — Gyommagvak (Doldensainen), Lacerta

agilis L. (1), Staphylinus erytliropterus

L. (1)

182. [120.] Iharosherény . 1905. VII. 10.

— Biizaszemek (Weizenkörner), cseresznye-

mag (Kirschkern), Ocypus edentulus Boock (1).

183. [259.] Szigetcsép, 1911. VII. 16. --

Teiigeriszeinek (Maiskörner), csibe (llühn-

clieii), Silpha obscura L. (1).

1S4. [260.] Szigetcsép, 1911 VII. 16. -
Árpaszemek (Gerstekörner), epert'agyüinölcs

(Maulbeeren) (13), Polyphylla tulio L. (1).

185. [9.] Os^wí/ (Herkályerdö), 1901. VII.

18. — Növényi részek és gyommagvak (vege-

tabili-iche Fragmente und Doldensainen),

Cicindela germanica L. (1). Pterostichus

(Poecilus) punctulatiis Schall (1), Pt. cu-

preus L. (2), Erirrhiniis sp. (1), Stenoiioilirus

sp. (20).

186. [10.| Oszùiiy. (Herkályerd), lUOl.

VII. CO. — Növényi részek, gyoniinakvak,

cseresznye (vegetabilische Beste. Dolden-

sMiiieii, Kirschen), Chloroplianus viridis L (4).

Dipieia sp. (1), Acridiidae .sp. (4), Peniaiomi-

dae sp. (1)

187. [121.] liudolfsgnad, lí)05. VII. 20.

— Búzaszemek (Weizenkörner), Dolycoris

baccaruiii L. (16j.

28
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188. [2G1.] Csíkcsatószeg, l'Jll. VII. ','(>.

— Poczok (Wiililmaus) (2), Carabus sp. (1),

Stapliyliiius enthr()])teriis L. (3), Rhizotrogus

solstitialis L ('!). Melolontha vulgaris F. (1

larva). Phyllubius sp. (1). Cleonus ciiiereus

ScHRNK. (1).

189. [270] Csikszentkirdly. 1913. VII. '20.

— Árpas/eiiiek (Girsiekörner), Carabus can-

celiatus Illiq (1).

190. [262.] Csíkcsatószeg, 191 J. VII. 23.

— Carabus clathratus L. (1), Pliylloperiha

liorticola L. (2).

191. [248.] Kszeg, 1910. VII. 28. -
Búzaszeniek (Weizeiikörner). poczok (Wühl-

luaus), Meloloiiilia vulgaris F. (1 larva).

192 [122.] Szigetcsép, 1905. VII. 29. —
Cseresznye (4) és eperfagyüniölcs (4 Kir-

schen und Maulbeeren), GrvHus canipestris

L. (1).

193. [123.] Iharosherény, 1905. VII. 29.

— Tengeri és árpaszemek (Mais- und Gerste-

körner).

191. [249.] Kszeg, 1910. VII. 29. - Búza-

és kavicsszemek (Weizenkörner und Kiesel-

clien), Hai-palus aeneus F. (1), Melolontlia

vulgaris F. (4 larva), Helix poniatia L. (1).

195. [11.] Komárom, 1901. VIII. 11. —
Búzaszeniek (Weizenkörner), hernyó (Raup^').

196. [192.] AradCsála, 1907." VIII. 21.

— Növénvi részek és búzaszemek (vegeta-

bilische Röste und Weizenkörner)

197. [271.] Csiktapolcza, 1913. VII. 22.

— Árpaszemek és kalásztörmelék (Gerste-

körner und Älirenfragmente), Carabus clath-

ratus L. (1).

198. [224.] Bozi (Fert), 1905 VIII. 23.

— Gryllus campestris L. (1), Aranearuni sp.

(1), Planorbis sp. juv. (1).

199. [220.] Lasztomér, 1908. VIII. 26. —
Búzaszemek (Weizenkönier), Carabus viola-

ceus L. (2), Ophonus pubescens Mcll. (1).

Harpalus aeneus F. (1), Pterostichus niger

Schall. (1), Mclolonrha vulgaris F. (1 larva).

200. [12.] Szigetcsép IDOL VIII. 27. —
Szedergyümölcs (Brombeeren), kavicsszemek

(Kieselchen), békacsontok (Froschknochen).

Otiorrliynchus laevigatus F. (1), Camponotus

pubescens F. (1) Acridiidae sp. (1).

201- [221.) Lasztomér. 1908. Vili. 27. -
Tökmag (Kiirbiskerne), Pterostichus niger

L. (2).

202. [75.] Kanak, 1904. IX. 10. Kavics-

szemek (Kieselchen), poczok (Wühlmaus),

Cleonus sp. (5).

203. [236.] Leihicz. 1909. IX. 12. .irpa

szemek és törmelékük (Gersrekörner und deren

I'Vagmente).

204. [222.] Lasztomér. 1908. IX. 25. —
Sok tengeriszem és kendermag (viele Mais-

körner und Hanfsamen) Grvllus campestris

L. (2).

205 [125.] Keszegfalu, 1905. IX. 29. -
Cleonus cinereus Schenk. (1), Gryllus cam-

pestris L. (5), Helix pomatia L. (1).

206. I126.J Iharosherény, 1905. IX. 29.

— Sok tengeriszem (viele Maiskörner) és 1

poczok (und 1 Wühlmaus).

207. [127.] Iharosherény. 1905. X. 4. -
To.jáshéjdarabkák (Eischalenteilchen), Cara-

bus scabriusculus Ol. (1), Amara aenea

Deo. (1).

208. [250.] Szigetcsép. 1910. X. 6. — Ten-

geri- és búzaszemek (Mais und Weizen-

körner).

209. [272.1 Csíkzsögöd. 1913. X. 7. -
Poczok (Wühlmaus), Carabus granulatus L.

var. rufofemoratus Letzn. (1), Zabrus tene-

brioides Goeze (1 larva).

210. [76.] Ólécz (Torontál m.), 1904. X. 9.

— Növényi törmelék, búza- és kavicsszeinek

(vegetabilische Fragmente, Weizenkörner und

Kieselchen), poczok (Wühlmaus) (2). Gryllus

campestris L. (30).

211. [77.] Ólécz (Torontál m.), 1904. X. 9.

— Növényi törmelék, búza-, tengeri- és

kavicsszemek (vegetabilische l'ragmente, Wei-

zen- und Maiskörner, Kieselchen), poczok

(Wühlmaus), Phytonomus murinus F. (2).

Buliminus tridens Müll. (4)

.

212. [223.] Törökhecse. 1908. X. 15. —
Sok búza- és kevés tengeriszem (viele Weizen-

und wenig Maiskörner).

213. [273.] Csíkzsögöd. 1913. X. 15. —
Árpa- és búzaszemek (Gerste- und Weizen-

körner), poczok (Wühlmaus), .'^teuohothnis

sp. (1).

214. [128] Keszegfalu. 1905. X. 19. —
Tengeriszemek (Maiskörner), poczok (Wühl-

maus), Cleonus cinereus Schrnk. (1), Gryllus

campestris L. (6).
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215. [129.] Ki'S-e;/(nlu. I!H)r>. X. li».

'rengeriszeiii (Maisl<örtier), Fterosticlius iiiger

Schall. (1), Aphodius proflroinus Hr. (6),

Gryllus campesiris i>. (1).

216. [180]. Kexzenfalu. 1905. X. 19. —
Árpaszemek (Ger.stekörner), poczok (Wühl-

maus), Lasius alieniis Fobst. (14).

217. [131] Keszegfalu, 1905. X. 19. -
NöV(-nyi föriiielék és közte iicliáiiy árpaszem

(vegetabilische Fragmente, (laniiiler einige

Gerstekörncr). Cleonus cinereus Schrnk. (1),

Gryllus campestris L. (10).

218. [132.] Keszegfalu. 1905. X. 19. —
Sok búzaszem (viele Weizeiikönier), Gryllus

caiiipesfris L. (6).

219. [133.] Keszegfalu, 1905. X. 19. ~
Teiigeriszemek (Maiskörner), Gryllus cam-

pestris L. (25).

220. [134] Keszegfalu, 1905. X. 19. —
Búza- és teiigeriszemek (Wci/,cii- und Mais-

körner), Pterostichus (Poecilus) cupreus L. (1),

Gryllus campestris L. (30).

221. [135.] Keszegfalu, 1905. X. 19. —
Sok büzaszeni (viele Weizenkörner), Gryllus

campestris L. (1).

222. 1136] Keszegfalu 1905. X. 19. -

Sok tengeriszem (viele Maiskörner), Pterosii-

chus niger Schai,l, (1). Grvllus campestris

L. (20).

223. [137. Keszegfalu, 1905. X. 19. —
Búza- (sok) és kavicsszeniek (viele Wci/.en-

körner und Kieselchen), Planorbis umbilicatus

Moll. (6).

224. [138 ] Keszegfalu, 1905. X. 19. -
Sok búzaszem (viele Weizenkörner), Gryllus

campestris L. (4).

225. [139.] Keszegfalu, 1905, X. 19. —
>ok búzaszem (viele Weizenköruer), Gryllus

campestris L. (3), Hclix sp. (1), Liinnaea sp.

juv. (2).

226. [140-1 Keszegfalu, 1905. X. 19. —
riMi!.reri- és liú/.aszoniek (.Mais- und Weizen-

körner), 2 poczok (2 Wühlmäuse). Cleonus

cinereus Schrnk. (1), Gryllus campestris L

(1). Limiiaea sp. (3).

227. [224.] TöriMecse, 1908. X. ii).

Gyomiuagvak es p.czol; (üoldensamen und

Wiililmaus)

228. [27.] Német-Elemér, 1903. X. 2Í. —
Teugeriszeniek (.Maiskörner), poczok (Wühl-

maus), Carabida sp. (1).

229. [28.] Német- Ehiiiuh; 1903. X. 22. -

Bú/.aszemek (Weizenkörner), poczok (Wühl-

maus).

230. [29.] Német-Elemér, 1903. X. 22. —
Búzaszemek (Weizenkörner), poczok (Wnlil-

m lus), Ophonus (Piatus) calceatus Duft. (I),

H:irpalus aeneus F. (1), H. distinguendus

Dft. (1).

231. [30.] Német-Elemér, 1903. X. 22. —
Tengeriszemek (Maiskörner), 3 mezei poczok

[3 Wühlmäuse), Helix pomatia L.

232. [225.] Törökbecse, 1908. X. 22. —
Tengeriszemek (Jíaiskörner), |)oczok (Wühl-

maus), 4 hernyó (4 Raupen).

233. [226.) Szigetcsép, 1908. X. 25. —
Sok tökmag, tengeriszemek és törmeléke (viele

Kürbiskerne, Maiskörner und deren Frag-

mente), Vespa gallica L. (1).

234. [31.] Német-Elemér, 1903. X. 26. -

Mezei poczok (Wüiilmaus), árpaszemek (Gersie-

körner).

235 [141.] Iharosherény. 1905. X. 29. --

Tengeriszeniek és faszéndarabkák (Maiskörner

und Holzkohlenstückchen).

23(). [208.] Sárospatak, 1907. X. 29. —
Búza- és tengeriszemek (Weizen- und M;iis-

körner), Gryllus campestris L. (2).

2;í7. [142.] Keszegfalu, 1905. X.' 3«. —
Tengeriszeniek (Maiskörner).

238. [143.] Keszegfalu, 1905. X. 30. —
Búzaszemek és felismerheteilen fekete anyag

(Weizonkörner und nicht erkennbare schwarze

Masse).

239 [144.] Keszegfalu, 1905. X. 30. —
Tengeri- és búzaszeuiek (Mais- und Wci/cii-

körner), poczok (Wühlmaus).

240. [145.] Keszegfalu, 1905. X. 30. -
Sok búzaszem és kevés kavics (viele Wei/.i'u-

körner und vpenig Kieselchen), poczok (Wühl-

maus), Gryllus campestris L. (1).

241 [146.] Keszegfalu, 1905. X. 3(K -

Sok növényi törmelék (viele vegetabilische

Fragmente), poczok (Wühlmaus).

242. [147.] Keszegfala, 1905. X. 30. —
Búzaszemek (Weizenkörner), Oplionus pube.s-

cens MiíLL. (1), Gryllus campestris L. (2).

243. [148]. Keszegfalu, 1905. X. 30. —
Tengeri- és búzaszemek (Mais- und Weizen-

körner), 2 poczok (2 Wühlmäuse).

28*
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244. |14íl.| Kiszegfalu, 1905. X. M). -

Sok tengeriszeni (viele Maiskörner). I iliót-

fórej; (I Kornwuriii).

245. [150.] KeszPíif'úu. 1905. X. :{(>. —
Sok búzaszein és egy nagyobb csont (ImiíiIi-

l<ája (viele Weizenkörner und ein kleines

Sriickchen eines grösseren Knochens).

246. [151.1 Keszenfalu, 1905. X. 30. —
Tengeri- és kavicsszemek és 3 poczok ( Mais-

körner. Kieselchen und Ò Wühlmäuse).

247. [209.1 Sárospatak. 1907. XI. 5, —
Növényi törmelék, búza- és kavicsszemek

(vegetabilische Fragmente, Weizenkönier mid

Kiesclchen)

248. [32.] Görfféni/-Szent-Imre. 1903. XI.

7. — 35 biizaszem (35 W^eizenkörner).

249. [152.] Iharosberémj, 1905. XI. 7. —
Sok tengeriszem és közte néhány kavics-

szemecske (viele Maiskörner und darunter

einige Kieselchen)

250. [176.] Kakova, 1906. XI. 10. — Öok

tökmag és 2 poczok (viele Kürbiskerner und

2 Wühlmäuse).

251. [264.] Csikesekefalva, 1911. XI. 11. —
Teugerlszemek (.Maiskörner).

252. [78.] Komárom, 1904. XI. 13. —
Tengeriszeinek (Maiskörner), Helix obvia

Harmt.m. (1).

253. [210] Sárospatak, 1907. XI. I<>.
—

Tengeriszeinek (Maiskörner), Harpaliis aeiieiis

F. (2), Cleonus pedestris Poda (1).

254. [2lL] Sárospatak, 1907. XI. 1Î. -
Biizaszumek, tégiadarabka és 1 pockok (Wei-

zenkönier, Ziegelsiückcheii und 1 Wühl-

maus).

255. [227.J Budaped. 1908. XI. 17. —
Tengeriszemek és gyomtnagvak (Maiskörner

und Doldensameii).

256. [228.J Budapest, 1908. XI. 17. -
Poczok, növényi törmelék, kavicsszemek es

sárszerü anyag (Wühlmaus, vegetabilische

Fragmente, Kieselchen und Erde)

257. [33.] ^zázrégen, 1903 XI. 19. -
Kevés árpa- és kendermag és egy ernysvirág

sok magva (wenig Gerstekörner und Hanf-

samen und viele Samen einer Umbelliferae),

(Jarabus sp. (1 larva).

258. [263.] Csikesekefalva, 1911. XI. 19.

— Sok bi'izaszem és 1 poczok (viele Weizen-

körner und 1 Wiihlniau-i).

259. [34.] Szászréfjen, 1903. XI. -'(». —
Sok biizaszem (viele Weizenkörner), Ophonns

griseus Pz. (3), 0. pubescens Müix (2l, Melo-

lontlia vulgaris F. (1 larva). Aphodius prod-

romus Uli. (ö), A. fimetarius L. (1), A. mela-

nosiicius ScHMüT. (1), Cantharis t'iisca L. (2

larva), .\lophus triguttatus F. (1), Lepyrus

palustris Scop. (2), Cleonus sp. (1), Juins

sp. (D-

260. [79.J Komárom. 1904. XI. 20. —
Árpaszemek (Gerstekörner), nagyobb csont

3 részecskéje (3 Stückchen eines grösseren

Knochens), Geotrupes sp. (1).

261. [80.] Komárom. 1904. XL '20, — Sok

árpaszem és egy nagyobb csont részecskéi

(viele Gerstekörnchen und Teile eines grös-

seren Knochens).

262. [212.] Sárospatak, 1907. XI. 24. —
Biizaszemek, zabtörmelék, gyommagvak és

kavicsszemecskék (Weizenkörner, Haferfrag-

mente, Doldensamen und Kieselchen).

263. [251.] Reese {nyÖT m.), 1910. XI. 24.

— Növényi törmelék, k- es széndarabkák

(vegetabilische Fragmente, Kiesel- und Stein-

kohlenstückclien).

264 [178.] Szigetcsép. 1906. XI. 25. —
Árpaszemek és egy nagyobb csont részecskéi

(Gerstekörner und Teilchen eines grösseren

Knochens).

265. [237.] Szigetcsép, 1909. XI. 26. —
Hal (Fisch), Nepa cinerea L. (1).

266. [24] P.- Peres. 1902. XI. 28. —
Biizaszemek (Weizenkörner), 2 poczok (2

Wühlmäuse), Perdix perdix L. (tollak —
Federn).

267. [213.] Sárospatak, 1907. XII. 1- —
Növényi törmelélc, hosszabb szrszálak és

kavicsszemek (vegetabilische Fragmente, län-

gere Haare und Kieselchen).

268. [214.] Sárospatak, 1907. XII. 3. —
Gyom magvak (Doldensamen).

269. [153.] Keszegfalu. 1905. XII. 4. —
Tengeriszemek (Maiskörner).

270. [25.] P.-Peres. 1902. XII. 8. —
Biizaszemek (Weizenkörner), poczok (Wühl-

maus).

271. [2.] Liptóújvár, 1900. XU. 14. —
Növényi részek, köztük zabszemek (valószín-

leg trágyából valók) és nagyobb csout darabkái

(Vegetabilische Reste, darunter Haferkörner
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[wohl aus Pferdeniisil und Ti'ilchen eiiie^

grösseren Knocliens).

•112. [155.] Kes.:<yfalu. 1905. XII. 17. —
Zabszemek (Haferkürner), Helix sp. juv. ( I ).

27;i. 1180.] ÄYd-ova, 190Ü, Xll. 17. -
Sdk Ijiizaszeni és egy uagyobl) csont részei

(viele Weizenkörner und Teile eines grösseren

Knochens).

'274. [154.] Kes:rgfahi, 1905. XlI. 26. -
Tengeri törmelék (Maisfragmente).

J75. [177.1 Keszei/falu, 1906. XII. 30. -

Árpaszemek és egy nagyobb csoni részecskéi

(Oerstekörner und Teile eines grösseren

Knochens), Neriiina tíuviatiiis L. (1).

A temi megvizsgált 275 gyomortalom közül

tisztán növényi 36-baii és tisztán állati 86-ban.

a többi esetekben pedig kevert volt a táplálék.

A növényi táplálék leginkább tengeribl.

biízából és árpából került ki, mely anyagok

sok esetben a gyomrot egészen megtöltötték.

A tisztán növényi táplálék a hideg idszakra

esik, a mikor rovarra vagy poczokra alig

kerül a sor. A téli hónapokban a gyomorba

került rovarok mind téli rejtekükbl valók,

a honnan a varjii kikotorássza.

A növényi és állati táplálékról és azoknak

az egyes hónapokban való elosztódásáról a

következ kimutatás n.\ii.jt kell áttekintést.

Unier den obigen untersuchten 275 Magen-

inhalten enthielten 36 nur vegetabilische, 86

nur trerisclie und die übrigen alle geinisclne

Nahrung.

Die vegetabilische Nahrung besteht liaupi-

sächlich aus Mais, Weizen und Gerste, welche

den Magen oft ganz füllen. Die rein vege-

taliilische Nahrung fällt auf die kalte Jahres-

zeit, in welcher Insekten oder Wühlmäuse

kaum an die Reihe kommen können. Die in

den Wintermoiiaten in den Magen gelangten

Insekten stammen alle aus ihrem Winter-

quartier, aus welchem sie durch die Krähe

hervorgesucht werden.

Über die vegetabilische und tierische Nah-

rung und deren Verteilung auf die einzelnen

Monate, gibt folgende Übersicht ein klares

liild :
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A gyoinorlaitaloiiibaii talált táijjy

iiifgMcveüése

Benennung des im Mageninlialt

spfumlcncii ( ipf;-oiiMtan(l('s

.\v. esetek száma — An/.ahl der Fälle

lióiiapok szerint — nach Monaten

II. III. Í
IV I V I VI

! VII I VlII.l IX XI.- XII

Összesen

Ziisain

iiipii

1. Növényi anyagok (Vegetabilische

Stoffe) :

Tengeri (Mais)

Brtza (Weizen)

Árpa (Gerste)

Rozs (Roggen)

Zab (Hafer)

Tökmag (Kürbiskeine)

Kendermag (Hanfsamen)

Gyommag (üoldensamen)

Cseresznye (Kirsche)

Eperfagyümölcs (Maulbeere) . . . .

Szeder (Brombeere)

Dió (Nüsse)

Növényi törmelék(Vegetabilische Frag-

mente)

II. Allati anyagok (TlepiseheStoffe)

Mezei nyúl (I.epus timidus L.)^

Mezei poczok (Arvicdla arvalis L ) .

Egér (Mansi

Házi patkány (Mus rattus L.) . .

(irge (Spermophilus citillus L.) . .

Madár (löleg csibe — Vogel (bes.

Hünchen)

(5yik (Lacerta agilis)

Bóka (Frosch)

Hal (Fisch)

Nagyobb csont darabjai (Teile grös-

serer Knochen) . . . . . .

Hs, disznóküröm (Fleisch, Schwein-

zehe)

Tojáshéjdarabkák (Eischalenteile) . .

Bogarak (Coleoptera) :

Cicindela campestris L.

— germanica L

Carabus violaceus L. . .

— cancellatus Ii.l. . . .

— granulatus L. és var. .

- elathratus L

— hungaricus F

— scabriusculus ()i..

— UUrichi Germ. . . .

6

1

13

1

3

14

1

ij 2

~
I

"
2

2

2

2

19

1

12

1

3

2

21

21

4

19
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A rfyomortartalomban talált tárfjy

me^nevezrse

Beneiinun!,' des im Mageninhalt
gefundenen Gegenstandes

('arabus horton.sis L.

- sp

- — (larva) ....
Elaphrus riparius L.

— sp

Scarites arenarius Bon.

Uphonus griseus Pz.

— pubesoens MCll. . .

— (PlahisJ calceatus üt-r.

Harpahis aeneus F. . .

- distinguendus Dft. .

-- rubripes Du-. . . .

— serripes Quens. . .

— picipes Dft. . . .

— sp

Agonum sexpunctatum L

Amara eurynota Panz. .

— aenea Deq

Zabrus blaptoides Ckeutz.

tenebrioides Goeze .

— — (larva) ....
Pterostichus punctiilatns Schai,;

— cnpreus L

- stienuus Panz

— niger Schali

— nigrita F

Carabidae spec. . . .

Dytiscus marginális L. . .

Hydrous piceus L. . . .

Hydrophilus caraboides L.

Bledius .sp

Staphylinus erythropterus L.

— macrocephalus L. . .

— edentulus Block. . .

Stenus sp

Necrophorus vespillo L. .

Silpha carinata Hssr. . .

— obscura L

Tlianatophilus rugosiis L .

Xylodrepa quadripuuctata Si

Abiattaria laevigata F. . .

Hister quadrimaculatus I,.

— fimetarius Hilst. .

Byrrhus pillila L. ...
— — (larva)

Az esetek száma — Anzahl der Fälle

hónapok szerint — nach Monaten

'. II. m. IV. V. VI. VII. vili. IX. XI. XII.

1

8

q

Összesen

Zusam-
men

1

1

2

2

1

1

2

9

15

3

1

1

1

o

2

1

3

1

1

1

1

5

1

l

2

1

2

3

1

1

4

8

5

1

2

1

8

1

1

3

5

2

3

1
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A gyomortartaldiiiliiiii talált tárfry

mef,'ni've/.ésí!

Benennung: des im Mageninhalt

jfefundenen Gegenstandes
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A fiyomoitartiilomban talált láif>:y

megnevezése

lii'iieiiiiuii^' (les im Magoninliiilt

gef'umleiieM Gegenstandes
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A iíyomortartalomban talált táigy

megnevezése

Benennunfí des im Mageninhalt
írefundenen ( iegenstandes
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A frydiMortaitalombaii talált táifry

iiie^neveziise

Henpiiniiny; des im .Mageninhalt

setnndenen Gegenstandes
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ezek is leginkább ;i dolnuViiyos varjii fiáiiak

gyonirában voltak kimutathatók, anyjuk úgy

látszik az ilyen kövér falatot nekik szánja.

A többi niadármaradványról nem mondhatunk

sokat, mert ezek részben mint dög kerül-

hettek a varjú gyomrába, a mint az egy ki-

fejldött fogoly toUaiból is látható, melyek

egyik esetben kimutathatók voltak. A mezei

nyúl tiókájának maradványait csak két esetben

tudtam megtalálni. A gyümölcsösökben végzett

káráról csak 8 eset tanúskodik, a mikor

a cseresznye magvát találhattuk meg. Az

eperfa fogyasztott gyümölcse nem szerepelhet

kárként (3 eset). Más gyümölcspusztításról

nincs megfigyelésünk. A mi a különféle gabona-

nemeket illeti, melyek táplálékául szolgálnak,

arra nézve a megfigyelt esetek azt a felvilágo-

sítást adják, hogy itt sem lehet nagy kártékony-

ságról beszélni, mert az elejtett példányokban

talált anyag többnyire oly idpontból származik,

a mikor kártételrl nem lehet szó. A legtöbb

mag úgy látszik a gazdasági udvarról, a

szalmakazalról, a trágyából stb. kerül, kivétel

legfeljebb a tengeri, mert ebbl a legtöbbet

májusban és októberben találjuk, ugyanakkor

mikor a legtöbb cserebogár- pajor és poczok

is ott van mellette. A tengeriszemek májusban

talán a vetésbl kerülnek, a szántás-vetés

vagy boronáláskor, lehet azonban, hogy ezek

is csak a földön künnmaradt szemek.

A dolmányos varjú hasznát bizonyítja az

a sok rovar, mely valószínleg a szántás

alkalmával kerül a gyomrába, emellett ott a

sok mezei poczok, mely szemét nem kerüli

el. Ha végignézzük a táblázatos kimutatást,

egész sorát találjuk a kártevknek, melyek

rendszerint nagyobb mennyiségben is kerülnek

a dolmányos varjú gyomrába, mint pl. a növény-

ev Ophonus-ok, Harpalus-ok, Zabrus-ok és

Amara-k, Sil2)há-k, cserebogarak és pajorjaik,

drótférgek, a különféle ormányosok — köztük

a barkók — , a vetési bagolypille hernyóinak

százai, lótet, tücsök stb.

Nagy, tisztító munkájáról tesznek tanúságot

azok a nagy csontokról való darabok, melyek-

wovon 5 () Küchlein. Antchen sein konnten,

letztere sich aber im Mageninhalt von Jungen

Krähen befanden, ihre Eltern scheinen also

solche Leckerbissen den Kleinen zu reservieren.

Von den übrigen Vogelüberresten können wir

nicht vit'l sagen, da diese zum Teil schon

als Aas in den Magen der Krähe gelangen

konnten, wie das z. B. aus den in einem

Falle im Magen gefundenen Federn eines

ausgewachsenen Rebhuhns zu ersehen ist.

Die Reste von jungen Hasen konnte ich nur

in zwei Fällen vorfinden. Über den ï^chaden,

welchen die Krähe in Obstanlagen verursacht,

sprechen 8 Fälle, in welchen Kirschkerne

gefunden wurden. Maulbeeren fanden sich

dreimal vor, dies kann aber nicht als Schaden

gelten. Über andere Obstschäden lagen keine

Beweise vor. Was die verschiedenen Getreide-

arten anbelangt, welche ihr zur Nahrung

dienen, so kann nach den gemachten Be-

obachtungen von einem grossen Schaden eben-

falls keine Rede sein, da das vorgefundene

Material meist aus solcher Zeit stammt, wo

von Schaden keine Rede sein kann. Die

meisten Samen scheinen vom landwirtschaft-

lichen Hofe, vom Strohschober, vom Dünger-

haufen etc. zu stammen, Ausnahme macht

höchstens der Mais, von welchem der meiste

in den Monaten Mai und Oktober gefunden

wird, zu jener Zeit, wo daneben die meisten

Maikäferengerlinge und Wühlmäuse zu finden

sind. Im Mai können die Maiskörner wohl

aus der Saat stammen, zur Zeit des Ackerns-

Säens, aber möglich ist es auch, dass es

nur die auf dem Erdboden gebliebenen Kör-

ner sind.

Den Nutzen der Krähe bezeugen die vielen

Insekten, welche wohl wärend des Ackerns

in ihren Magen gelangen, ebenso wie die

vielen Wühlmäuse, welche ihrem Auge nicht

entgehen. Wenn wir die Liste der im Magen-

inhalt gefundenen Tiere durchsehen, so finden

wir darin eine ganze Serie von Schädlingen,

die meist in grösserer Anzahl in ihren Magen

wandern, wie die phytophagen Ophonus-,

Harpalus-, Zabrus-. Amara und Silpha- Arten.

Maikäfer und deren Engerlinge, Dratwürmer.

verschiedene Rüsselkäfer — darunter die

Cleonus-Arten — , hunderte von Raupen der

Saateide, Maulwurfsgrillen, Feldgrillen etc.

Von ihrer grossen, reinigenden Arbeit geben

jene Kuocheubruchstücke Zeugnis, welchen
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ki'l iiiiiulmitalaii tahilkozuiik gyoiuurtartaluiá-

ban. Ezek sokszor diónagyságú csonttöredékek,

melyek vagy a gazdasági udvarról vagy dög-

rl származnak.

A dolmányos varjú gyomrában talált állati

maradványok hosszú jegyzeke, valamint egyes

rovaroknak nagy számban való jelenléte is

csak amellett szól, hogy madarunk, ha okoz

is helyenként és idnként kárt, egészében

véve hasznos mködésével ezt nagyon is ellen-

siilvozza.

wir immer im Mageninhalt Ijegeguen. Diese

Knochenbruchstiicke sind oft von Nussgrösse

und stanmien vom Landhof oder von Aas.

Die lange Liste der im MagcMiinhalt ge-

fundenen tierischen Reste, wie die grosse

Individiienzahl einzelner Insekten bestätigen

nur jene Ansicht, dass dieser Vogel, wenn

er auch orts- und zeitweise Schaden anrichtet,

im ganzen genommen aber dies durch seim;

nützliche Wirkung sehr paralysiert.


