
Irodalmi ismertetések.

Háború és madárvédelem. Kérelem hölgyeinkhez. Irta gróf Ambrózy
István. — Malonya, 1916. 8° 1—14. l.

Az emberséges érzés és a meggyzdés bátor megnyilvánulásának

szokatlan mértéke sugárzik felénk abból a füzetkébl, amelyet Ambrózy
István gróf, a magyar frendiház tagja, az emberiség legnagyobbarányú

élet-halál harcának legfékeveszettebb tombolása közepette megírt és

abban az idpontban bocsátott nyilvánosság elé, amikor a harcban álló

milliók — egyébként a föld legmveltebb szervezetei — a humanizmus
és nemzetközi jog utolsó foszlányait is félrelökve, a legkíméletlenebb

eszközökhöz folyamodnak, hogy a végs leszámolást siettessék.

Fellobognak majd a pokol fortéiméi földön és föld alatt, vizén és

víz alatt meg a levegég magasában, hogy a már alig tetzhet pusz-

tulás nyomán eljöjjön a végs Ítélkezés napja, hogy azután az óriási

küzdelem vértengerébl végre kizöldüljön a béke olajága.

A mindent túlharsogó csatazaj vad lármájába kiáltja bele harsány

szavát Ambrózy István gróf: Védjük a madarakat!

Bizony merész hang a példátlan zsivaj közepette és mindenképpen
meglep.

És vájjon meghallják-e az ágyúdörgéstl szinte megsiketült fülek?

Mikor a legnagyobb emberi értékek semmisülnek meg, a nemzetek

színe-virágának milliói elvérzenek, akkor ki gondoljon a madarakra, kit

érdekelhet az sorsuk, oltalmuk?

Hiszen ez a legalsóbbrend kérdés a legtöbb ember szemében,

mely még a béke csendes, reáérs napjaiban is csak itt-ott részesült kell
figyelemben.

Hogyan ? hát most tördjünk vele, most tzzük napirendre szárnya-

saink sorsának rendezését?

Ambrózy István gróf jól meghányva-vetve elhatározását, azt

mondja: igen.

Élesen meglátta és megértette a megszállott Belgium német kor-

mányzójának, Bissino bárónak, a madárvédelem tárgyában kiadott ren-

deletét, levonta a látszatra jelentéktelen intézkedés valójában nyomós,

mélybevágó jelentségét. Ó is elre néz s a múlt tanulságait, miket a

madárvédelem ügyének — kivált a nemzetközi viszonylatokat értve —
Aquila. 24
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évtizedes vajúdásaiból leszrt, tudatosan a világkavarodás tetzése idején

ragadja meg, hogy a kérdés a nagy tusa után elkövetkezend nagy ren-

dezkedés alkalmával, egyszer s mindenkorra gyökeresen megoldassék.

Amellett kardoskodik, hogy a békekötés pontozatai közé majdan be kell

iktatni a madarak nemzetközi védelmét is, mely — miután a madarak

jórésze vonuló, tehát nem bizonyos ország területéhez kötött — közös

érdeke a nemzeteknek.

«A vonuló madarak nagyban való vadászata a közgazdaság kára s

a falánkság aljas ösztönébl ered. Szégyenfoltja korunknak, egyik fogya-

tékossága civilizációnknak. Orvoslása erkölcsi és kulturális becsületbeli

kötelességünk... Adonto szempont azonban még sem ebben a kifogás-

talan erkölcsi magyarázatban rejlik, hanem annak az anyagi kárnak tár-

gyilagos mérlegelésében, mely Európa mezgazdaságát már ma is sújtja

és a jövben szinte fel nem becsülhet mértékben sújtaná. A háború

után Európa a reásulyosodó terheket csakis gazdasági erinek végskig

való megfeszítésével, a termelés erszakolt fokozásával és minden számba

jöv tényez kihasználásával viselheti el.»

így ír Ambrózy István gróf s tökéletesen egyetértünk vele. A ma-

darak munkája a jövben még inkább latba fog esni, ingyen munkásaink

felszaporítása tehát még jelentsebb lesz, mint eleddig.

Füzetkéjében a szerz magvas vonásokban kidomborítja a madarak

jelentségét,azt a lelketlen pusztítást, mely különösen a délvidéken fogyasztja

az átvonuló madártömegeket és megsemmisíti az északibb vidékeken

fészkel madárállományt. Reámutat azután a nemzetközi madárvédelem

szabályozásának, évtizedeken keresztül húzódó, medd kísérletezéseire,

annak okaira és sürgeti, hogy ne halogassuk tovább a megoldást, hanem

a meginduló béketárgyalások idején, felkészülve, ragadjuk meg a kezdést,

nem várva az alulról induló fejldésre, a mveldéssel járó megismerésre

és belátásra, hanem úgy mint a vadászat ügyénél láttuk, felülrl lefelé

induljunk s törvénnyel rendezzük, nemzetközi elvek alapján, de a helyi

viszonyok szerint megfelel módosítást engedve, a különböz országok

közös érdekét és javát szolgáló madárvédelem ügyét. Hölgyeinkhez intézi

elssorban szózatát, mint akik ebben a nagy világzivatarban is legtisz-

tábban megrizték szivük érzéseit, kik emberséges voltuk legfényesebb

tanúságát adták, kik leginkább megértik a madár dalát és akik legava-

tottabb gyógyítói a sebeknek. Intézetünk, mely feladatának súlyát a

madárvédelem elméleti és gyakorlati eszközeinek országos megvalósítása

mellett, az e téren való nemzetközi viszonylatok éber ápolásában is látja,

a legmelegebben üdvözli Ambrózy István gróf lelkes és a jövbe mélyen

belemarkoló porondraszállását s a maga részérl a megfelel támoga-

tást eleve is biztosítja vállalkozásának.

Megnyugvással tudunk ügyünk szolgálatában oly férfiút, ki ter-
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mészettudományos törekvéseinknek nem egy téren régóta egyik legszívó-

sabb, legönzetlenebb bajnoka, aki — hogy egyebet ne említsek — mint

a külföldön is széltében ismert dendrologus, szinte a lehetetlent is meg-
valósította, mikor egyik birtokán, Malonyán, a világhir örökzöld parkot

megteremtette. És különösen nagyra tartjuk, hogy ügyünk támogatója

épen a politika berkeibl emelkedik ki oly személyiségben, kinek kemény-

akarata és a külügyi kérdésekben való jártassága a siker reményével

kecsegtethet.

Meggyzdésünk, hogy a madarak védelme igen is helyet kérhet

abban a megszerkesztend okiratban, melyen majdan világrészünk jövje

fölépül, mert nagy közgazdasági jelentsége mellett ott ragyog a kérdés

erkölcsi fényes sugara is: az emberi érzület nemesedésének megersödése.

Már pedig a világot renget háborúk csak akkor fognak meg-

sznni, ha az anyagi és erkölcsi érdekek egyensúlya kifogástalan a

komponán. '

.

'

Kszeg, 1Q17. február 3.
'

.

'

Chernél István.

Tschermak, A. v., Über Verfärbung von Hühnereiern durch Bastar-

dierung und über Nachdauer dieser Farbänderung. (Farbxenien und Fär-

bungstelegonie.) Biolog. Zentralblatt, Bd. 35, 1915.

Néhány évvel ezeltt sikerült a szerznek i kanári nstények és ken-

derike-, csicsörke-, csíz-, tengelic-, pirókhimek korcsosításával bebizo-

nyítania, hogy az állatvilágban is elfordulnak úgynevezett xéniák, azaz

«elváltozások, melyek az anyai szerveken vagy a magzat burkain (kor-

csosítás következtében) korrespondeáló, patroklin, azaz az apai typustól

megjelölt irányban végbemennek». Ezeket a patroklin elváltozásokat a

tojáshéj rajzolatán vette észre. Az elbb említett idegen fajok valamelyik

hímjével párosított kanárinöstény ugyanis a rendes homályos világos-

barna foltokkal tarkított tojások helyett olyanokat tojik, melyeken bizo-

nyos feketebarna rajzok láthatók. Ezek annyira hasonlítanak az illet

vadmadár tiszta tenyésztés tojásainak typikus rajzához, hogy belle

gyakorlott szem egyenesen a korcsosításban résztvett apai fajt meghatá-

rozhatja. Ezeknek az egészen specifikus rajzolatbeli xéniáknak a keletke-

zése a szerz szerint kétfélekép magyarázható: vagy a korcsosított tojás-

sárgája okozza a tojáshéj pigmentezettségét (intraovalis xeniareakció)^

1 Tschermak, A. v., Einfluss der Bastardierung auf Form, Farbe und Zeichnung

von Kanarieneiern. Umschau. 14. évf. 1910.

— Über den Einfluss der Bastardierung auf Form, Farbe und Zeichnung von

Kanarieneiern. Biolog. Zentralblatt. Bd. 30. 1910.

— Über Abänderung von Kanarieneiern durch Bastardierung. Urania (Wien).

5. évf. 1912.

— Über Veränderung der Form, Farbe und Zeichnung von Kanarieneiern durch

Bastardierung. Pflüg. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 148, 1912.

24*
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vagy az idegen mag valamilyen alkatrésze megváltoztatja az anyai tojás-

héjtképz szervet (extraovalis xeniareakcio). A két magyarázat közül az

felel meg a valóságnak, amelyet meddvé, de nem hatástalanná tett mag-

gal való impregnációs kisérletek támogatnak. Azonkívül megvizsgálható

e kérdés abból a szempontból is, van-e a színbeli eltérésnek utóhatása a

korcsosítás feladása és a tiszta tenyésztés visszaállítása után is. A kor-

csosítás utóhatását a magzat burkain vagy magán a magzaton «telego-

niá»-nak nevezzük. Ha sikerülne ilyen folyamatot kimutatni, akkor ez a

madártojás szin- és rajzolatbeli xéniáinak extraovális eredete mellett bizo-

nyítana. Minthogy a madártojások színbeli telegoniájáról eddig csak

KuTTERi kevésbbé biztos adatai állottak rendelkezésünkre, a szerz 1912

óta nagyszabású kísérleteket végzett annak a megállapítására, hogy milyen

hatása van a korcsosításnak a tyúktojások színbeli elváltozására s meny-

nyire marad meg továbbra ez a szinelváltozás. A kísérletsorozatok azt

mutatták, hogy a tyúktojások színbeli elváltozása korcsosítás követketében

(xeníodochia) csaknem minden esetben az apai rassz irányában állott be.

A korcsosítás fokozza a tojás színének változatosságát. A tiszta tenyésztés

és a korcsosítás gyakori váltakozása a korcsosítás elszinesít hatását mind-

inkább gyengítette. A telegoniára nézve az volt megállapítható, hogy

bizonyos esetekben a tojáshéj színének korcsosítás folytán bekövetkezett

elváltozása bizonyos fokig megmaradt a rákövetkez tiszta tenyészetben

is. Ennek következtében nagy a valószínség, hogy a xeniareakcio extra-

ovalis természet, a ni ivarkészüléket az idegen rassz- vagy fajbeli

sperma bizonyos alkatrészei jellemzen befolyásolják. Errl a befolyásról

még nem mondhatunk semmi biztosat, minthogy ma még a pigment-

képzdésnek sem a helyét, sem a módját nem ismerjük, de az az irány-

zata, hogy e két tényezt a korcsosító apafaj bélyegének megfelelen

átalakítsa. r^ r- tDr. Greschik Jen.

Hahn, E., Über den Farbensinn der Tagvögel und die Zapfenöl-

kugeln. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Bd. Ilo. IQlö.

Hess2 vizsgálatai óta általában azt hitték, hogy a nappali madarak

«relatív kékvakságban» szenvednek, azaz a kék sugaraknak e madarak

számára nincsen szinértékük. A szerz új kísérleteket végzett tyúkokon

és nagyobbrészt kéktollazatú madarakon, amilyenek az Ara araraiina L,

Melopsittacus iindulatus Sc/iaw., Bolborli^nchus nionacus Bodd., Urocissa

erythrorhyncha Gm., Uraegintlius bengalis L. és Cyanospiza cyanea L. Az

^ KUTTER, Betrachtungen über Systematik und Oologie vom Standpunkte der

Selektionstheorie. I. Teil. Journal F. Ornithologie. Bd. 25, 1877. II. Teil. Bd. 26, 1878.

2 Hess, v., Untersuchungen über Licht- und Farbensinn der Tagvögel. — Arch.

f. Augenheilkunde. Bd. 57, 1907.
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utóbbi madarakkal való kísérletezés ugyanis azért vált szükségessé, mert

Hess éppen a madarak kékvaksága miatt valószíntlennek tartotta, hogy

a kéktollazat a madarak díszszinezésénél szerepet játszhat. Sajnos, a spek-

trumban és a színes üvegeken átszrdött fényben végzett etetési kísér-

letek ezeknél a madaraknál nem voltak alkalmasak színérzékük megálla-

pítására. A kísérletek folyamán ugyanis kiderült, hogy ezeknél a mada-

raknál más tényezket, mint a szokatlan környezetet, a kék, idegen ele-

delt nem oly könny a látóérzék melll kikapcsolni, mint a tyúkoknál.

Magam még egy különösen zavaró körülményt szeretnék fölemlíteni,

azt t. i., hogy egy Ararauna, miután hozzászokott, hogy napraforgó mag-

ból álló eledelét nyelvével tapogatva megkeresse, teljesen elsötétített

szobában is, nyelvével végig tapogatván az asztalt, ráakadt erre az ele-

delre. A tapintóérzéknek tehát e természetellenes föltételek között nagy

szerep jutott. Ennélfogva a díszszinelmélet számára sem sikerült kísérleti

alapot teremteni.

A kísérletek a tyukokkalazonban ÜESS-szel szemben arra az eredményre

vezették a szerzt, «hogy a tyúkok színérzéke hasonló vagy megegyez
a normálisan színérzékeny emberével». Hess eredményei psychikai jelen-

ségek zavaró hatására vezethetk vissza. Az idegen környezet és a ma-

daraknak szokatlan kék eledel annyira befolyásolja ezeknek az állatok-

nak a viselkedését, hogy úgy tnik föl, mintha a kék sugarak a nappali

madárszemre nem volnának színhatással. A szerznek sikerült lassanként a

tyúkokat kékre festett eledelhez szoktatni. Ebbl és kék és szürke magvak-

kal való kísérleteibl kitnt, «hogy a spektrum rövid hullámhosszú sugarai

nemcsak világossági értékkkel, hanem színértékükkel is hatnak». A tyúkok-

kal való további kísérleteivel (színtelen magvak színes környezetben) azt

is sikerült kimutatnia, hogy e madarak a kék szint nemcsak más színek-

tl, hanem a szürkének a fekete és fehér szín között fekv árnyalataitól

is meg tudják különböztetni.

A munka második része systematikai és embryologíai vizsgálatokat

tartalmaz a madárretina színes olajgolyóiról. Közeli rokon nappali mada-

rak recehártyája csapocskáinak olajgolyóí szinre és eloszlásra nézve meg-
egyeznek. A megvizsgált ragadozó madaraknak három, a tyúkoknak öt

különféle fajtájú olajgolyójuk volt. Kor- és nembeli különbségek felntt

állatokban nem voltak észlelhetk. Az olajgolyók mködésérl az eddigi

vizsgálatok alapján még nem mondható határozott vélemény. Ez a m-
ködés valószínleg a madarak színtmegkülönböztet képességével függ

össze. Halavány zöldes olajgolyókat a szerz tyúkembryókban már a 10.

költési napon észlelhetett, míg Schultze M. ezeket csak a 17., 18.

napon mutathatta ki ; a különféle színekre való differenciálódás a 17.

napon következett be. De fölemlítend, hogy az olasz- és wyandotte-

rassz tyúkjai megfelel költési fokozataínak összehasonlításánál az olaj-
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golyók színbeli differenciálódásának idpontjában bizonyos csekély kü-

lönbségek mutatkoztak. Lehetséges, hogy ez a test pigmentezettségével

korrelációban álló rasszbeli különbséget fog szolgáltatni.

Dr. Qreschik Jen.

Reinecke, 0., Über den Wandungsbau der Arterien, insbesondere

die Struktur des elastischen Gewebes bei Ananinien und Sauropsiden-

Die Arterienwandungen bei Vögeln. Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 89. 1916.

Minthogy Argaudi dolgozatán kívül más közlemény nem tágyalja

a madárartériák szövettanát, a szerz jelen dolgozatában más gerincesek

artériái mellett a kacsa, lúd, galamb, szajkó, szárcsa és zöldike artériáit

is megvizsgálta. Azt találta, hogy a truncus arteriosus, 2cl aorta egészen

az a. coeliaca utánig, az a. anonynia, a. subclavia, a. axillaris, továbbá

a truncus caroticus proximális részei és a tüdn kívüli a. pulnionalis a

rugalmas typushoz tartoznak. Az uralkodó rugalmas szövetet ers rugal-

mas hártyák alkotják. Az aorta az a. mesenterica superior leválása után

egészen az a. pudenda conini. leválásáig, a zsiger artériák legnagyobb

része, a nyak- és alsó végtagartériák és a fels végtagartériák az a. radia-

//5-tól kezdve a kevert typushoz számítandók, amelynél az izomzat és a

rugalmas szövet meglehets egyenletesen van elosztva. Itt és a lejebb

említett kevert typusnál a rugalmas szövet fleg körkörös gyrsrostok
és lemezek alakjában található. Az a. coronaria cordis, az agyartériák,

az a. pulnionalis a tüdn belül és a kevert typusú edények folytatásai

az izmos typushoz tartoznak. A médiában itt sima izomzat az uralkodó

és az elastica interná-n kívül rugalmas szövet csak gyéren található. Hir-

telen átmenetet mutat a rugalmastól az izmos typushoz az a. coronaria

cordis a kezdetén és az a. coeliaca, kevésbbé hirtelen az átmenet az aortá-

ban az a. coeliaca és az a mesenterica superior elágazása között. Rövid
szakaszokon itt a kevert typus található, azaz a médiának van egy bels
izmos és egy küls rugalmas része. A többi átmenet fokozatos. Majdnem
mindenütt található jól fejlett körkörösen haladó elastica externa. Fino-

mabb rugalmas rostok nagy mennyiségben fordulnak el.

Dr. Qreschik Jen
Reisinger, L., Das Kleinhirn der Hausvögel. Zoolog. Anz. Bd. 47, 1916^

A szerz megvizsgálta a galambot, tyúkot, kacsát és ludat. A mada-
rakban a kisagyból csak a középs rész (paläocerebellum Edinger, Co-
MOLLi) van meg. A felszíni haránttekervények egyénenként változnak.

Oldalt egy-egy flocculus található. BROUv.ER-rel szemben velállomány
magjáig nyúló barázdákat nem talált. A madárkisagy szövettana velejében

megegyezik az emlskisagy szövettanával. Megkülönböztethet egy mole-

' Argaud, Structure des artères chez les oiseaux. C. R. des Anatomistes.

Toulouse, 1904.
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kularéteg, réteg és velállomány. A PuRKiNjE-féle sejtek a madarakban ki-

sebbek, magvas mint az emlsökben. Nissi.-féle testek durva rögök és pálci-

kák alakjában láthatók. A kisagy már fetalis korban olyan felépítés, mint fel-

ntt korban, csak a sejtelemek kisebbek Ha a szerz a kisagyat a galambban

és a tyúkban elpusztította, e madarak elvesztették egyensúlyukat és kény-

szerállást vettek föl, mint az emlsök. Arra a végeredményre jut, hogy

a madaraknak velejében csak a féregbl álló kisagya épen úgy szerve

a statotonus-nak (Edinger), mint az emlsöknek nagy féltekékkel fölru-

házott kisagya. Amibl tovább arra következtet, hogy a féreg ennek az

agynak a legfontosabb része, amit ennek a szervnek a fejldése a ge-

rincesek során is bizonyítani látszik. Dr. Qreschik Jen.

Boetticher, H. v., Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen

Klima und Körpergrösse der homöothermen Tiere. — Zoolog. Jahrbücher

Abt. f. Syst. Oeogr. u. Biolog. Bd. 40, 1915.

Bergmann K. 1849-ben «Az állatok melegszabályozásának viszonya

nagyságukhoz» cím értekezésében egy elméletet állított föl, mely sze-

rint a nagyobb melegvér állatok, az emlsök és madarak a hidegebb,

a kisebbek ellenben a melegebb tájakon találják meg jobban életfölté-

íeleiket. Mert bár az emlsök és madarak önhmérsékletük következté-

ben nem függnek annyira a küls hmérséklettl, mint a változó h-
mérséklet állatok, mégis a küls hmérséklet reájuk is van bizonyos

hatással. Magasabb hmérséklet emelheti a belhmérsékletet, alacsonyabb

ellenben sülyesztheti. Túlságos melegvesztés ellen az állatokat sr szr-

vagy toUruhájukon vagy zsírpárnájukon kívül még testük nagyob-

bodása is védi. Mert nagyobb testnek aránylag kisebb a felszíne, mint

egyébként egyforma kisebb testé. Ennélfogva nagyobb test hideg kör-

nyezetben önhmérsékletét könnyebben tarthatja meg, mint kicsiny. Ezen

elmélet szerint tehát közeli rokon emls- és madárfajok közül a na-

gyobbaknak hideg, a kisebbeknek meleg vidékeken kellene jobban

tenyészniök. Azonban a melegveszteség ellen a testnagyságon kívül még
máskép is védekezhetik az állat, azért összehasonlításra csak nagyon közeli

rokon állatfajok lehetleg egyforma életmóddal alkalmasak. Minthogy

ezt az elméletet újabb idben több oldalról megtámadták, a szerz a

berlini királyi természetrajzi múzeum anyagán végzett saját méréseivel

újból megvizsgálta. Bennünket itt elssorban a madarakon tett vizsgá-

latai érdekelnek. Minthogy a vonuló madarak valójában más klimatikus

viszonyok között élnek, mint ugyanazon vidék állandó madarai, azért

csak utóbbiak alkalmasak a vizsgálatra.

A szerz számos példát említ munkájában, mi csak néhányra ter-

jeszkedünk ki. «A szakállas saskesely SdiXaxniahdiW (öypaetus subalpinus

Br.) és az Atlas-ban (Q. atlantis Erl.) kisebb, mint a Pyrenäusokban, a
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Tengeri Alpok-ban, az Appenninek-en, a Balkánon és Ázsia magas hegy-

ségeiben Chináig (O. barbatns [L.])». «Az uhu Szibériában (Bubo
Sibiriens Schlegel) nagyobb, mint Európában (Bubo bubo L.), Észak-

Afrikában (B. ascalaphus Sav.) és Indiában (B. bengalensis [Franki.])

ellenben kisebb. Éppen így nagyobb a B. areticus Sw. az arktikus Észak-

amerikából mint a B. virginiamis (Gm.), mely a keleti Északamerikát

Costa Ricá-ig lakja». A holló (Corvus eorax L.) északi képviseli mind
nagyobbak. «Az rgébics a Lappföldön és Szibériában (Lanius major Páll.)

nagyobb, mint Észak- és Középeurópában (L. excubitor L. és rokonai)».

De vannak kivételek is, így a Himalaya keresztcsrje (Loxia himalayensis

Blyth.) állítólag «valóságos törpe». Említésre méltó, hogy a forró Dél-

Somaliföld madarai a szomszédos hvösebb vidékeken él rokonaiktól

nagyobb részben föltn kicsinységükkel ütnek el. Neumann O. szerint

ezek csenevészalakok volnának, mert a Dél-Somaliföld kiszáradófélben

van. Ez a nézet nem ellenkezik egyenesen a BERGMANN-féle elmélettel-

Mert a szerz szerint nagyon is lehetséges, hogy a kiszáradással együtt

járó fölmelegedéssel a madarak olyan módon váltak mindig kisebbé,

hogy csak a kisebb egyének akadtak a forróságban még elviselhet élet-

föltételekre, míg a nagyobbak lassanként kihaltak, úgy hogy selectióval,

alkalmazkodva a mindinkább melegebbé váló éghajlathoz, a különféle

fajok új, kisebb alakokká változtak át.

A vonuló madaraknál a viszonyok nem oly szembeszökk és ha a

különböz fajok összehasonlításánál csak a költterületet vesszük figye-

lembe, olyan eredményekhez jutunk, melyek a BERGMANN-féle elmélet

helyességének els pillanatra ellentmondani látszanak. Ezeknél a téli szál-

lás éghajlati viszonyait is tekintetbe kell vennünk. Sajnos, errl ma még
keveset tudunk. Ennek következtében a vonuló madarakat az elmélet

szempontjából még nem vehetjük tekintetbe. A szerz arra az eredményre
jut, hogy éppen a röghöz oly kevéssé kötött madárvilágból való sok példa

ers bizonyíték a BERMANN-féle elmélet helyessége mellett.

Dr. Greschik Jen^

Eckardt, W. R., Einbürgerungsversuche als Möglichkeiten zur Er-

forschung des Vogelzuges. Naturwiss. Wochenschrift N. F. Bd. 13, 1914.

— 2. Mitteilung und Nachtrag. Ibid. Bd. 14, 1915.

A szerz 1913-ban «A vándormadarak vonulási útjainak kérdése» i

cim referátumában kifejtette, hogy nagyobb számú jelölt idegen (exota)

madárnak alkalmas helyen való kihelyezésével új alapot nyernénk a

madárvonulás exakt kutatásához. Ha ezek ugyanis sszel elvonulnának

és a következ tavasszal ismét visszajönnének, positiv eredményekhez
jutnánk. A fenti dolgozataiban idegen földrészek kacsáival végzett kisér-

1 Die Naturwissenschaften, 30. füzet, 1913.
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léteit ismerteti. Egy a Hagenbeck Károly cégtl 1Q13. februárjában fris-

sen behozott mandarinkacsapár ugyanabban az esztendben a Werra-

folyó egyik félrees helyén, Thüringiában, Hildburghausen város alatt

költött. A fiatal kacsákat még 1914 január végén megfigyelhették, ez a

kísérlet tehát negatív eredménnyel végzdött. Lehet, hogy ez az eset a

vadludakon tapasztaltakkal egyezik meg, melyeknek az állatkertek és

parkok vizein neveldött fiatalja nem vonul el, ha a szülk szárnyai

csonkák. A gyrzési kísérlet azonban ezt a kérdést még 1914-ben egy

lépéssel a megfejtéshez közelebb hozta. Heinroth O.i ugyanis arról érte-

sült, hogy Dönnerhof-ban, Elley tartományban (Kurland, Oroszország)

két idegen kacsát (Aix galericulata és Aix sponsa) fogtak, melyeket

1913-ban a berlini állatkertben gyrztek meg. A Berlinben kiköltött

említett kacsákat más alkalommal sszel mindig dél és délnyugati irány-

ban találták. Az itt említett eset azt mutatja, hogy ezek a madarak tavasz-

szal északkeleti irányban haladtak. A szerz ennélfogva leszögezi azt a tényt,

hogy ezek az idegen kacsák épen úgy viselkedtek, mint a németországi

vonulók. A már említett mandarinkacsák a Werra folyóról 1914 márciusá-

ban eltntek, amint a folyó ismét megszabadult jégpáncéljától. Azt hiszi^

hogy más európai kacsákkal elvonultak és ez az eset 1913 szén azért

nem következett be, mert akkor más vizi madarakkal nem jutottak érint-

kezésbe s így ezek nem vezethették ket. Késbb azonban kiderült,

hogy a kacsák egy része mégis visszamaradt és a nyár folyamán ered-

ményesen költött. Úgy látszik, hogy ott hazájukhoz hasonló életfölté-

telekre akadtak.
^j^ Greschik Jen.

Haecker V., Reizphysiologisches über Vogelzug und Frühgesang,

Biolog. Zentralblatt, Bd. 36. 1916.

A szerz régóta tanulmányozza azokat az állati életnyilvánulásokat,

melyekben a reflex- és ösztönszer alapot a magasabbrend psychikai

elemek már-már elhomályosítják. Jelen dolgozatában a madarak tavaszi

és szi vonulását, továbbá a reggeli éneket vonta vizsgálódásai körébe.

A kísérlet ezekben a kérdésekben csak korlátolt mértékben alkalmazható.

A gyrzési kísérletek, fleg a madárvonulás irányára és gyorsaságára

vetettek fényt, míg a vonulást és a vonulásnak irányát elidéz okok egy-

elre csak puszta megfigyelésére vagyunk utalva. Ismeretes, hogy a szerz

1904-ben a tübingai zoológiai gylésen tartott eladásában egy hypo-

thezist állított föl, mely szerint bizonyos madarak számára, Fels-Olasz-

országból a vonuláshoz az ingert a «föhn» adja és ugyancsak ez a vehi-

culum az alpesi szorosok átrepülésénél. Vagyis azt gondolta, hogy a föhn

beálltával az Alpok déli lejtjén mindjobban fellép levegoszlopokat az

' Journal f. Ornitologie. 63. évf. 1915.
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Afrikából érkez madarak megérzik s a továbbutazásra jel gyanánt hasz-

nálják. A késbbi évek is megersítették megfigyeléseit.

Rátér a föltevés ellen fölhozott ellenvetésekre s arra a következtetésre

jut, hogy a föhn bizonyos fajok számára tényleg jel, továbbá hajtóer,

azonban a madarak által választott utak nem mindig ugyanazok, hanem

valószínleg különböz tényezktl befolyásoltatnak. Sok fajnál a fiatalok

és az öregek különböz idben vonulnak. Ezeknél a fiataloknál az öre-

gek példája, vagy a saját tapasztalat nem játszhat szerepet, ennek követ-

keztében vonulásuk sokkal inkább ösztönszer, meteorológiai tényezktl

befolyásolt jelenség, mint az öregeké, vagyis els vonulásuk alkalmával

a szél és id passiv hajtja ket, míg az öregek inkább aktiv találják meg
az utat. Ennélfogva a fiatal madarak útjai még bizonytalanok s els

visszatérésük alkalmával talán csak ritka esetekben találnak szkebb ha-

zájukba vissza. Visszatérésükkor nagyobb területeken oszlanak meg, a

fajt egyenletesen elterjesztik, vagy Schenk szerint tartós vérkeverdést

idéznek el, míg az öregek — hek lévén szülföldjükhez — egy kör-

nyék madárállományának biztos alapkövéül szolgálnak.

Az öregeknél az ösztönön fölül álló magasabb psychikai tényezk

játszanak szerepet, legalább jó helyi emlékeztehetséget, talán a szül-

föld iránti szeretet nyomait is tulajdoníthatjuk nekik. Thienemann, Szeöts,

TsCHUSi gyrzési kísérleteibl kitnt, hogy a füsti fecske, molnárfecske

és a sarlósfecske öreg példányai visszatérnek múlt évi fészkükhöz. Ez

alig magyarázható máskép, mint úgy, hogy az öreg egyének helyiemlé-

kezetük (látás) alapján találják meg az utat. A szerz a továbbiakban föl-

veti azt a kérdést, vájjon ezen már az állatpsychologiába tartozó terüle-

ten a kísérlettel tovább juthatunk-e? Vájjon az öregek nemcsak hek
szülföldjükhöz, hanem utazásaik alkalmával mindig ugyanazt az utat

használják-e? A gyrzés csak különös kedvez véletlenek találkozása

folytán adhatna biztos eredményt, pl, ha sikerülne ugyanazt a példányt

vagy egy pár egyéneit többször vonulásuk közben megfogni. Indirekt

utón azonban megközelíthetjük a kérdést, ha az emlékeztehetséget, kü-

lönösen pedig a helyi emlékeztehetséget más módon vizsgáljuk. Ezért

szerz a madár emlékezképességét kísérletileg óhajtotta tanulmányozni.

A kísérletek közül a háború miatt csak egyet tudott befejezni. Egy Grus colla-

rís párt a haliéi zoológiai kertben etetéssel annyira magához szoktatott, hogy

közeledtére s késbb többszöri füttyentésére egy bizonyos sarokhoz jött.

21 1/2 hónapi szünet után a szerz füttyentésére ismét a régi sarokhoz

jött a daru pár. Ennélfogva bebizonyította, hogy bizonyos tapasztalalokra

a madár emlékeztehetsége csaknem két évig tartott, tehát sokkal hosz-

szabb ideig, mint két egyirányú vonulás idköze. Az emlékeztehetségen

kivül még számos más folyamat is van, mely túllépi a tulajdonképpeni

ingerphysiologiai határt. Ilyen a fészkelhely és fészekanyag megválasztása»
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vagy rossz idjárás következtében megkésett vagy többször megszakított

megtelepedés egy a környéken kimagasló hegyen. Itt magasabb psychikai

tényezk játszanak közbe. Figyelembe ajánlja, hogy egy magas, erdvel

be nem fásított hegykúp különösen alkalmas volna különböz kísérle-

tekre, így a gyrzésen kívül, a múlt évi költhelyek maszkirozására, hó-

tól mentes helyek készítésére.

A szerz azután áttér a madarak reggeli énekére. Ez sokkal inkább

mondható ingerpsychologiai jelenségnek. A kísérletez szerepét itt maga
a természet vállalta magára, amennyiben a különböz, ingerként számba-

jöhet physikai tényezket, mérhet fokozatokban bocsátja a szervezetre

•és az erre bekövetkezhet reakciók is mérhetk.

Az ornithologusok már régóta tudják, hogy az énekl madarak

reggel bizonyos meghatározott órákban kezdik éneküket. A. Voigt «Ex-

kursionsbuch))-jában egész sereg adatot közöl, melyekbl kitnik, hogy

minden madár faj határozott idpontban kezdi el reggeli énekét. Azon-

ban sem Voigt, sem más szerz nem foglalkozott azzal a kérdéssel,

hogy melyik tulajdonképpen az a küls vagy bels tényez, mely a ma-

dárének kezdetét kiváltja. Más szóval, még senki sem igyekezett ezt a

tárgyat az ingerphysiologia szempontjából megvizsgálni. A szerz a házi

veréb csiripelését Halléban naponként megfigyelte s arra a következtetésre

jutott, hogy ez teljesen felhtlen ég mellett télen 10, nyáron 20 perccel

napkelte eltt következik be. Ennélfogva Halléban (51 1/2° É., 12° K) június

közepén és végén — minthogy a nap ekkor 3 óra 39—40 perckor föl-

kel — a verébkoncert tiszta idben 3 óra 20 perckor (középeurópai id)

kezddik. A fekete rigó és az énekl rigó ebben az évszakban tiszta

idben 2 óra 50 perckor kezdi énekét.

Ha az égbolt tiszta, a horizont azonban ersen párás, vagy ha az

ég napkeltekor vékony felhtakaróval borított, az ének 5— 10 perccel

késbb következik be. Ha az égbolt még borúsabb, ess, vagy ha esik,

akkor az ének kezdete még tovább késhet, azonban ez a késés a leg-

korábbi terminustól napkeltéig számított 15—20—22 percet túl nem ha-

ladhatja. A fekete rigót például még egy reggeli zápor vagy mennydörgés

sem készteti arra, hogy ezt a legszélsbb terminust túllépje. Az ersen

világító hajnalpír is késlelteti az éneket, mert nagy párával jár. A hó-

takaró és a teli hold fénye nem gyakorol észrevehet befolyást. Általá-

ban a hmérsékletnek és a szél erejének csak igen csekély szerepe van.

Csak néhány madár, így elssorban a széncinege némul el ersebb szél-

ben. Rendszertelen zörejek sincsenek hatással az ének kezdésére. A ma-

dárének általában független idegen zajtól, ezt mutatja az a számos harc-

téri megfigyelés, hogy sok madár a leghevesebb ágyú- és fegyvertzben

is folytatja dalát. Viszont a fogságban tartott kanári hangos beszédre s

€gyéb zajra még hangosabban énekel. Ebbl arra következtet, hogy a
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napfény az az inger, amely a reggeli éneket kiváltja, még pedig nem a
felkel nap egyenes sugarai, hanem a reflektált, diffus világítás jön

tekintetbe. Az itt elmondottak ersítésére több táblázatot közöl, melyek

különféle madarak évi görbéinek részeit tartalmazzák.

Kérdés, vájjon a fény mellett nincsen-e még más a nap járásával

összefügg periodikus jelenségnek is valamilyen hatása, nevezetesen

a levegnyomás, — nedvesség, — elektromosság nappali ingadozásának?

Lehet, hogy behatóbb vizsgálatok a levegnyomásnak és a levegned-

vességnek még valamilyen módosító hatását fogják kideríteni, mert isme-

retes, hogy bizonyos madarak hangjukat ess idben sajátságosan meg-
változtatják, pl. erdei pinty, szürke varjú, kakuk, Charadrius, páva. A lég-

köri elektromosság ingadozása hatásának megítélésére a szerznek eddig

még kevés adat áll rendelkezésére. Az utóbb említett tényezknek azon-

ban legfeljebb másodlagos hatása lehet. A dönt ingert a reggeli fény

tömege és minségbeli összetétele szolgáltatja.

Érdekes, hogy közelebbi rokonfajok általában egyidben vagy nem
nagyon távoli idközökben kezdik dalukat, vagyis körülbelül ugyanolyan

érzékenyek. Érdekes továbbá, hogy épen a koránéneklk csoportjába még
sok éjjelénekl tartozik. Ezek úgylátszik, mintha kivételek volnának az

általános törvény alól. Azonban sok jel arra vall, hogy itt két különböz
jelenség kapcsolódik egybe. Nevezetesen ezeknél a madaraknál egy ere-

detileg bizonyos fényingerekhez kötött reggeli éneket és az éjszakába

nyúló esti éneket kell megkülönböztetni. Vagyis néhány igen korán kezd
énekes kezdi magát mentesíteni a fényinger befolyásától s ugyanez áll az

esti énekre is, úgy hogy az éneket éjszaka is folytatják. Itt nyilvánvalóan

psychikai tényezk is közremködnek. Legalább a költési idszakon túl

egészen a vedlésig tartó «nyári ének»-nél és az «szi ének))-nél játsza-

nak magasabb psychikai tényezk közre, mint ezt a szerz már egy másik

munkájában! kifejtette. Minden valószínség szerint ugyanígy áll a

dolog az éjjeli ének esetére is. «így tehát a madarak reggeli éneke azokra

a határterületekre vezet, melyek a tiszta physiologiai és az állatpsycho-

logiai jelenségek között fekszenek. Mieltt azonban az itt fölbukkanó

psychologiai kérdéseket a siker némi reményével megközelíthetnk, a

közelebb es ingerphysiologiai feladatokat, melyekre ez a dolgozat rá-

mutatott, tökéletesebben kialakult módszerekkel kell a megoldáshoz kö-

zelebb hozni». Dr Greschik Jen.

Lowe, Percy, R. Studies on the Charadríiformes. — /. On the Syste-

matic Position of tlie Ruff (Machetes pugiiax) and the Seniipalniated

Sandpiper (Ereunetes pusillus), together with a Review of some Osteo-

' Haecker, v., Dei- Gesang der Vögel. Jena, 1900, 59. old.
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logical characters which differentiate the Eroliinae (Dunlin group) from
tlie Tringinae (Redshank group.) — //. On the Osteology of the Cha-

tham Island Snipe (Coenocorypha pusilla Böller/ — Ibis 1915. 609

—

616, 690—716. Tab. 1. fig. 5.

Szerznek a pajzsos cankó (Machetes = Pavoncella pugnax) és az ame-

rikai apró partfutó (Ereunetes = Tringa pusilla) rendszertani helyét vizsgáló

tanulmánya teljesen a Pycraft W. P. által a Proceedings of the Zoolo-

gical Society-ben oly szerencsésen megkezdett módszere szellemében

•oldja meg kitzött célját.

A hsbibicet eleddig a cankók (Totaninae, a brit nomenclatura sze-

rint Tringinae) alcsaládjához tartozónak vették a systematikusok, az ame-

rikai apró partfutót pedig a partfutók (Tringinae, az új nomenclatura

szerint Eroliinae) alcsaládjához sorolták. Szerz a British Museum és a

Royal College of Surgeons gazdag anyaga alapján • behatóan vizsgálta

meg mindkét fajt és a koponya felépítése alapján arra az eredményre

Jut, hogy úgy a hsbibic, mint az amerikai apró partfutó a partfutók

(Eroliinae, Tringinae olim) alcsaládjához tartozik, hogy tehát a partfutók

(Eroliinae) alcsaládja (Erolia = Tringa alpina, Erolia = T. minuta, Arqua-

tella = T. maritima, Ereunetes = Erolia pusillus, Ancylochilus = T.

subarquatus, Calidris arenaria, Heteropygia = T. maculata, Micropalama

himantopus, Canutus = Tringa canutus, Eurynorchynchus pygmaeus és

a hsbibic) élesen megkülönböztethetk a cankók (Tringinae, Totaninae

olim) alcsaládjától (Tringa = Totanus ochropus).

Kár, hogy a szerz gazdag anyaga vázrendszerének többi csontját

(a végtagokat és mellcsontot) nem vette figyelembe vizsgálatainál, holott —
különösen a hátsó végtag — nagyon jellegzetes.

Szerz tanulmányainak második részében a Chatham szigetek re-

pül képességét elvesztett sárszalonkájának (Coenocorypha pusilla Bul-

ler = Gallinago aucklandica subsp. [1 Qallinago pusilla) vázrend-

szerét írja le. Lowe a madártipusok persiscentiáját vallja és ebbl in-

dulva ki, a ma él, primitiv szervezet alakokat találó jelzvel «él
fossiliák»-nak («living fossils») nevezi. A vázrendszer leírása alapján szerz

arra a következtetésre jut, hogy a Chatham szigetek repülni nem tudó

sárszalonkája sem nem tipikus erdei szalonka (Woodcock), sem nem ti-

pikus sárszalonka (Snipe), jóllehet sokkal inkább szalonkaszer, mint

sárszalonkaszer. Lowe primitiv szalonkaszer alaknak tartja, amely ma-

radványa lehet egy régi törzsnek; ez a törzs régente északabbra is ki-

terjedt és ebbl alakultak ki a specializált erdei szalonkák és sárszalon-

kák. Tanulmánya végén érdekes megjegyzéseket füz a szalonkák, sársza-

lonkák és a guvatszalonka (Rhynchaea) rendszertani vitás kérdéseihez,

valamint földrajzi elterjedésükhöz. Dr. Lambrecht Kálmán.
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Palaeontologiai közlemények.

Miller, L. H. : Rancho la Brea pleístocaen madarairól.

Irodalom :

1. Miller L. H.: Pavo californiens, a fossil Peacock from the

quaternary asphalt beds of Rancho la Brea. —
Univ. California Public. Bull. Dep. Geology. V.

No. 19, 1909, 285—289. Tab. XXV.
2. — Teratornis, a new avian genus from Rancho la

Brea. — Ibid. V. No. 21, 1909, 305—317, fig. 11.

3. — Wading birds from the quaternary asphalt beds of

Rancho la Brea. — Ibid. V. No. 30, 1910, 439—
448, fig. 8.

4. — The Condor-like Vultures of Rancho la Brea. —
Ibid. VI. No. 1. 1910, 1— 19, fig. 5.

5. — A series of Eagle Tarsi from the pleistocene of

Rancho la Brea.— ibid VI. No. 12, 1911, 305—
311, fig.

6. — Contributions to avian palaeontology from the

Pacific Coast of North-America. — Ibid. VII

No. 5, 1912, 61— 115.

7. — A review of the Species Pavo californiens. —
Ibid. IX. No 7, 1916, 89—96, fig. 2.

8. — The owl remains from Branche la Brea. —
Ibid. IX. No. 8, 1916, 97—104, fig. 1.

9. — Two vulturid raptors from the pleistocene of

Rancho la Brea. — Ibid. IX. No. 9, 1916, 105—
109, fig. 3.

azonkívül: Merriam J. C, Taylor W. P., Kellogg L. és Stock Ch
tanulmányai ugyané lelleg emlseirl, valamint Stoner R. C. beszá-

molója magáról a lelhelyrl ugyané folyóiratban.

A Los Angeles-i Normal School, High School és a Southern California

Academy of Sciences, fleg pedig a californiai egyetem 1906—1913 között

rendszeres ásatásokat végeztek Rancho la Brea pleistocaen asphalt beds-ében

Az egyes lelhelyeken a csontok bizonyos pontokon igen nagy tömeg-

ben voltak összehalmozva; az elfordulásról Stoner R. C. számolt be

a californiai egyetem geológiai közleményeiben (Vol. VII. No. 20). A
gazdag lelhelyek érdekes emlsfaunárjáól Merriam J. C, Taylor W. P.,

Kellogg L. és Stock Ch., a madárfaunáról Miller L. H. számoltak

be számos becses tanulmányban.

Rancho la Brea pleistocaen asphaltjának madárfaunája oly gazdag
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kihalt fajokban, annyira sajátságos összetétel és újszer, hogy indokolt-

nak tartom összefoglaló referátumban ismertetni.

A vízimadarak közül három ma is él fajt határozott meg Miller

innen:

Chaulelasmus streperus L.

Anser albifrons Gambeli Hartl.?

Branta canadensis L.

A gázlók közül :

Jabiru mycteria Licht.

Mycteria americana L.

Ardea herodias L.

Orus canadensis L.

és leírt két kihalt fajt : . .
^

-

Ciconia maltha Miller és

Grus minor Miller.

A tyúkfélék közül meghatározta egy

Lophortyx sp. és egy

Meleagris sp. maradványait;

továbbá leírt egy kihalt fajt Pavo californicus néven, melyet késbb új

genusként is különválasztott:

Parapavo californicus Miller, amely szerinte összekötkapocs a

Yucatan-páva (Agriocharis ocellatus) és a keleti pávák (Pavo) között.

A ragadozók között feltnen nagy számban vannak kihalt fajok.

Ma is él nappali ragadozók közül meghatározta a következ fajok ma-

radványait :

Gymnogyps californianus Shaw. 11 példány.

Cathartes aura L. 20 példány.

Elanus leucurus Vieil.

Circus hudsonius L.

Circus sp. "
.

Buteo borealis Gm.
Buteo sp.

Aquila chrysaëtus L.

Haliaëtus leucocephalus L. .

Falco sparverius L.

Falco sp.

Falco peregrinus Tunst.

Polyborus tharus Auct.;

az éjjeli ragadozók sorából pedig:

Aluco pratincola Bonap.

Asio Wilsonianus Less.

Asio flammeus Pontop.
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Otus asio L.

Bubo virginianus Gm.
Speotyto cunictilaria hypogaea Bonap.

Igen nagy számban fordulnak el a rancho la brea-i faunában kihalt

ragadozók, u. m. :

Sarcorhamphus Clarki Miller
,

Cathartornis gracilis «

Pleistogyps rex «

Neogyps errans «

Neophrontopsamericanus «

Catharista occidentalis c 21 példány

Teratornis Merriami a

Morphnus Woodwardi «

Geranoaëtus Grinnelli «

Geranoaëtus fragilis «

A verébféléket:

Neomorpha sp.

Colaptes cafer Gm.
Otocoris alpestris L.

Corvus corax L.

Corvus sp.

Corvus brachyrhynchos Brehm.

Xantocephalus xanthocephalus Bonap.

Agelaius gubernátor Wagl.
Sturnella neglecta Audub.
Pipilo sp. és

Lanius ludovicianus L. képviselik.

Ujabbkori, pleistocaen faunáink között példátlanul áll, hogy egy 52

fajból álló faunában 3 kihalt fajon kívül 7 kihalt genus is elforduljon.

A Miller által Rancho la Brea pleistocaen asphaltjából leírt 7 kihalt

genus közül hat ragadozó és egy tyúkféle akad. Egyáltalában szembe-

ötl ebben a faunában a ragadozó madarak nagy száma. Miller az 52

fajból álló faunában 29 ragadozó madárfajt határozott meg és írt le, köz-

tük hat kihalt genust és tiz kihalt fajt, három faj pedig egyenesen meg-
lep példányszámban került el, nevezetesen

;

Gymnogyps californianus 11 példányban.

Cathartes aura 20 «

Catharista occidentalis 21 «

Hasonlóan aránylag nagyszámú ragadozó madárral jellegzett fauná-

kat említ Miller . számú dolgozatában a Potter Creek és Samwel-
barlangokból.

Miller a rancho la brea-i faunát Osborn Megalonyx-zonájának
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középs és fels részébe, tehát a középs pleistocaenba (glaciális id-

szakba) helyezi. Ez Osborn szerint erds és réti faunára mutat.

A középeurópai pleistocaen faunák alapján mi a rancho la brea-i

pleistocaen faunát nagyszámú kihalt genusai és számos trópusi vonat-

kozású faja (Parapavo, Morphnus, Geranoaëtus Grinnelli) alapján prae-

glaciálisnak minsítenk, amiben az emls fauna is támogatna (Mastodon).

Tudjuk azonban, hogy a Mastodon Amerikában még a fiatalabb pleisto

caenben is élt, de különben is Amerika negyedkori faunái a mieinktl

lényegesen különböznek s így elégséges, ha rámutatunk Amerika föld-

jének újabban ismertté vált madárpalaeontologiai anyagára, amelynek

avatott kez búvára Miller L. H. D^. Lambrecht Kálmán.

Rovereto, C. Los estratos araucanos y sus fósìles. — An. Mus. Nac.

Hist. Nat. Buenos Aires. XXV. 1914, pp. 249. Tab. 1—XXXI. Fig. 92.

Szerz vaskos kötetre rúgó tanulmányában a délamerikai araukáni

emelet fossilis állatmaradványait írja le. Az araukáni emeletet Ameghino

és Roth miocaen-nek, Iherikg alsó, Rovereto pedig egészében plio-

caen-nek veszik; a föléje települ pampeano Ameghino és Ihering

szerint pliocaen. Rovereto szerint pedig már negyedkori.

Rovereto az általa pliocaennek értelmezett araukáni emelet szaka-

szait a következképen különbözteti meg: a legfels Chapalmalense, a

második a Hermosense, a harmadik az Araucanense, a legalsó Rionegrense.

Ezekbl a rétegekbl szerz gazdag emls és egyéb gerinces-fau-

nán kívül néhány érdekes madármaradványt is leír.

Az alsó pliocaenbl (Araucanense), és pedig Santa Mariából (Prov.

Catamarca) leírja medence, humerus, femur, csüd, ulna, radius és coracoid

alapján a Cariama-k sét (Procanama simplex n. g. et sp.), mint az általa

fölállított Hennosiornidae nov. fam. tagját, p. (110— 114., Fig. 51. Tab

iX. Fig. 1—7.) és a sokat vitatott Phororhacos-ok rokonéX Proplwrorhaciis

incertus (n. g. et. sp.) néven, csüd és phal. alapján (p. 114. Tab. X.

Fig. 2.)

A Monte Hermoso fels pliocaenjébl (Hermosense) leír egy új

nandu-fajt Heterorhea (n. g.) Dabbenei néven csüd alapján, leírja a

tinamuk két sét pelvis, humerus, tibia és csüd, illetve humerus,

coracoid, metacarpus és csüd alapján Tinamisornis (n. g.) parvuliis és

intermedius néven (p, 160— 163. Tab. XXV. Fig. 1—2, 3), Moreno és

Mercerat, valamint Ameghino Mesembriornis, illetleg Phororhacos

Mllne-tdwardsí-jáiú] gQnus-néven(IiermosíorriisMil/íe-Edwardsi),Moreno
és Mercerat, valamint Ameghino Palaeociconia, illetleg Phororhacos

aiistralis-ii ugyancsak tiermosioniis aiistralis néven, végül megállapítja

a Moreno és Mercerat ragadozójának (Foetoptenis ambiguus) jelenlé-

tét, (p. 163—172. Tab. XXill—XXIV. Fig. 68.)

Aqiiiia. 25
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A hermosiomidae új családot Rovereto a Phororhacidae család

mellé állítja és törzsfejldésüket a következképen fogja fel:

A recens Cariama genus se a fels pliocaenben (Hermosense)

a Hennosioniis genus, az alsó pliocaenben (Araucanense) a Procariama

genus, az oligocaenben (Santacruzeno) pedig a Pelecyomis genus. Ezzel

egykorú a Plwrorliacos genus, fiatalabb pedig az alsó pliocaenben

(Araucanense) fellép Prophororliacus genus. dr. LaíMbrecht Kálmán.

' Jaekel, 0. Die Flügelbildung der Flugsaiirier und Vögel. — Anat.

Anz. Bd. 48. No. 1. 1915, p. 1— 19. 6 Abbild.

A kiváló palaeontologus tanulmánya els részében a Pterosauriusok

szárnyának, másodikában a madarak szárnyának morphologiáját tárgyalja.

A madarak szárnycsontjainak értékelését illetleg két nézet áll egymással

szemben. Az egyik nézet képviseli a mai madarak csökevényes ujjait I— 111.-

nak, a másik nézet hívei 11

—

IV.-nek vallják. Mindkét felfogás a repül Sau-

riusok kézvázából indul ki. Jaekel szerint azonban a madárszárnyat illet-

leg nem a Pterosaurius-ok, hanem a Dinosauriusok adhatnak felvilágo-

sítást. Szerinte a Sieglbauer által pisiforme-mk értelmezett kicsiny cson-

tocska a Dinosauriusok csökevényes utolsó ujjának felel meg.

Jaekel szembehelyezkedve a Humphry, Owen, Norsa, Leiqhton,

Mehnert, Hurst és Sieglbauer felfogásával — akik a mai madárszárny

ujjait 11

—

IV.-nek veszik — az ujjakat I

—

lll.-nak tekinti és a következ-

képen értelmezi : a legnagyobb ujj a második, a mells radiális az els,

a hátsó ulnaris a harmadik. A distalis kéztcsontok (carpalia) ezekkel a kéz-

középcsontokkal (metacarpalia) egybeolvadtak, mint az Archaeopteryxnél,

ahol az els és második metacarpalen túl egy nagy darabbá nttek össze.

A madarak eredetérl is szólva, szerinte a madarak csakis trias-

vagy jura-kori Dinosauriusokból indulhattak ki, amelyek a Sterosauriu-

sokhoz hasonlóan kistermet, fánlakó állatok voltak és szálló ernys

állatokká fejldtek. Dr. Lambrecht Kálmán.

Sciater, W. L. The (^Mauritius Heny> of Peter Mundy. — Ibis 1915.

316 319. Fig. 1.

Abból az alkalomból, hogy a Hakluyt Society kiadni készül Peter

Mundy XVII. századbeli világutazónak (1596—1667) kiadatlan útleírásait,

Sclater közli az utazónak a Mauritius sziget ornisát tárgyaló sorait.

P. Mundy 1633/4 és 1638-ban járt Mauritius szigetén és a madár-

világ tagjai közül megemlékezik mvében a dodoról (Didus ineptus) és

a sokat vitatott «Mauritius Henw-rl. Az utóbbit rajzban is közli, amely-

nek alapján kitnik, hogy Mundy a mauritiusi tyúk alatt az újabb idk-

ben kihalt Aphanapteryx Broekii ScHLEOEL-t érti.

Dr. Lambrecht Kálmán.
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Salvadori, T. Notizie storiche alla collezione ornitologica del Museo
di Torino. — Mem. R. Accad. Sci. Torino (2) LXV. 1915. No. 5, pp. 49.

Szerz a turini múzeum utolsó ötven évének gyarapodásáról számol
be, köztük néhány érdekes, a történeti idk folyamán kilialt alakról is,

u. m. Alca impennis, Coniiropsis (Conurus) carolinensis, Ectopistes migra-
torius, Fregilupus varius, Dromaeus ater, Meteralocha acutirostris.

Dr. Lambrecht Kálmán.
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