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K I S E B B KÖZLÉSEK. K L E I N E R E M I T T H E I L U N G E N . 

A verebek korlátozása Erdélyben a XVII. 
században. 

Szegény verebeket nem igen szerették soha
sem, az ember volt mindig legádázabb ellen
ségük. Sok jót. még több rosszat írtak már 
róluk, de a kérdés még ma is eldöntetlen. 
Minthogy azonban a kár többnyire igen szem-
melláthatú. a hasznot pedig a esak gondo
sabb, behatóbb vizsgálat tudja kideríteni, azért 
a régiek nem sokat fontolgattak, hanem 
törvényczikkeket hoztak a verebek fogyasz
tásáról és gondoskodtak azok szigorú végre
hajtásáról. Az ..Artieuli diaetates principatus 
Transsylvaniáé" több articulusa szól erről. 

Úgy látszik, hogy a verebek a XVII. szá
zad végén nagyim elszaporodtak Erdélyben, 
mert egymásután több törvényt is hoztak a 
fogyasztásukról. Az első. a melyről tudok. 
16SS. szeptember 27-én kelt Kadnóthon. 
Hivatkozik már egy régebbi dispositióra, a 
melynek azonban nem tudtam nyomára jutni. 
E szerint minden falu lakosa évenként 50 veréb
fejjel tartozott beszámolni, egyébként 12frt vagy 
kemény pálezázás a büntetése és még azon
felül is köteles beszállítani az illetéket. Ez a 
törvény nemcsak a jobbágyokra terjedt ki. 
hanem kimondottan a szabad embert is illette. 

1691. augusztus 1-én Tordán s ugyancsak 
ebben az évben deczember 1-én Kolozsváron 
megújították ezt az articulust, ..mivel a vere
bek elszenvedhetetlen károkat tesznek". 

lli'.lö-ben deczember 15-én Marosvásárhelyen 
újból szóba került s az V. articulusban egész 
részletesen állapították meg az eljárást. Mint
hogy az előző szoros végzéseknek némely he
lyen kevés effectnma volt. azért megerősítik 
ezeket és megállapítják, miképen menjen a 
dolog effectumban. A szolgabirák. kiki a 
maga processzusában falunként vegye át az 
egy személyre kivetett öli veréhfejet és 

Verminderung der Sperlinge in Erdély im 
XVII. .hihi hundert . 

Die armen Spatzen waren nie beliebt, der 
ärgste Feind der Sippe war imitier der 
Mensch. Viel Gutes und noch mehr S c h l e c h 

tes wurde schon von ihnen geschrieben, doch 
ist die Frage auch noch heute ungelöst. In
dem aber d e r Schaden meistens sehr augen
scheinlich ist. der Nutzen aber gewöhnlich 
erst durch sorgfältige eingehende Unter
suchungen an das Licht kommt, so zer
brachen sich auch die Alton nicht lange die 
Köpfe, sondern gaben Geset/.artikel über die 
Verminderung der Sperlinge heraus und sorg
ten für strenge Ausführung derselben. Die 
.. Artieuli diaetales principatus Transsylvaniáé" 
enthalten mehrere Artikel darüber. 

Wie es scheint, hatten sich die Sperlinge 
Ende des XVII. Jahrhunderts in Erdély stark 
vermehrt, da nacheinander mehrere Gesetz
artikel über die Verminderung derselben an
geführt werden. Der erste mir zugängliche 
datirt vom 27. September 1688 aus Radnótii. 
Derselbe beruft sich auf einen früheren Er-
lass. doch konnte ich denselben nicht auf
finden. Laut diesem musste .jeder Inwohner 
eines Dorfes 50 Sperlingköpfe einliefern, an
sonsten wurde er entweder mit 12 11. in 
Geld oder aber durch eine Tracht Prügel be
straft und musste obendrein die Sperling
köpfe doch noch abliefern. Der Erlass bezog 
sich nicht nur auf die Leibeigenen, sondern 
auch auf den freien Mann. 

Erneuert wurde derselbe am 1. August 
1691 in Torda und am 1. December dessel
ben Jahres in Kolozsvár. ..weil die S p e r l i n g e 

unerträglichen Schaden anrichten". 

Am 15. December 11)95 kam derselbe in 
Marosvásárhely wieder auf und wurde im 
V. Artikel die Ausführung desselben ganz 
ausführlich angegeben. Indem 'die früheren 
strengen Erlässe stellenweise nur geringen 
Effekt hatten, so werden dieselben hiemit 
erneut und bekräftigt, und wird angegeben, 
wie die Sache auszuführen sei. Die Stuhl-
richter haben jeder in seinem Bezirke die 
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Szentgyörgy napjára viczeispánjának adja 
s z á m b a ; és a mely falu vagy személy hátra
l ékban van. a falut 12 frt. a privatus sze
mélyt pedig ; l frt megbün te s se . 

A későbbi 1747-ig terjedő articultisok már 
nem foglalkoznak a kérdéssel, úgy látszik, 
elaludt a dolog. Valószínűleg igen nehéz volt 
a verébfejek behajtása, de egyébként is nem
sokára sokkal fontosaid) dolguk akadt az em
bereknek, már akkor nem a verebeket 
irtották 

SCHIÍNK JAKAB. 

Megfigyelések a verebek használói és 
károsságáról . 

Alább következő megfigyeléseim mutatják, 
hogy valamely madárfaj munkáját mennyire 
befolyásolják a körülmények és hogy vala
mely madárfaj gazdasági jelentőségét mindig 
a helyi körülmények tekintetbevételével kell 
megítélni. 

A székesfehérvári Vörösmarty-tér verebeit 
már évek óta figyelem. Május és júniusban 
az öregek szorgalmasan bogarásznak a séta 
kert fáin, azokat a hernyóktól alaposan meg
tisztogatják. Ezért a haszonért azonban, a mit 
ezek a verebek tesznek, nem szabad elfelej
teni azt a temérdek kárt. a mit más fajtár
saik, ugyancsak május és júniusban, a gaboná
ban tesznek, és pedig seregestől. 

A konyhakertünk végében levő kukoricza-
ültetvényben figyeltem meg. hogy augusztus 
közepétől kezdve temérdek veréb gyülekezik 
benne. Mindjárt feltűnt, hogy közeledésemre a 
különféle paréjokból álló aljnövényzet közül 
egymásután szállottak fél a verebek. A paréjok 
alatt pedig megtaláltam a verebek lakmáro-
zásának nyomait, elhullatott paréjszemeket, 
levélszárrészeket. A meglőtt és felbonczolt 
példányok begye tele volt paréjmaggal. 

Ugyanezt a működést figyeltem meg egy 
másik, a határban levő kukoriczásban: a veréb
seregek a kukoriczában semmi kárt sem tettek. 
Természetes is. mert a dudvamaghoz könv-

50 Sperlingköpfe per Mann dörferweise ab
zunehmen und dieselben zum Sankt Georgi-
Tage an den Yieegespan abzuliefern und ab
zurechnen : sollte ein Dorf oder eine Person 
im Rückstände sein, so ist das Dorf mit 
12 tl.. die private Person aber mit il fl. zu 
bestrafen. 

Die späteren, bis 1747 reichenden Artikel 
befassen sich nicht mehr mit der Frage: 
wie es scheint, schlief die Sache ein. Wahr
scheinlich war die Abnahme der Sperling
köpfe zu schwierig, auch kamen sehr bald 
viel wichtigere Aufgaben man verminderte 
dabei nicht mehr die Sperlinge. 

JAKOB SCHKNK. 

Beachtungen über Nutzen und Schaden der 
Sperlinge. 

Meine unten folgenden Beobachtungen zei
gen, wie stark die Arbeit einer Vogelart 
durch die Umstände heeinflusst wird, dass 
daher die landwirthschaftliche Bedeutung einer 
Vogelart immer mir Berücksichtigung der 
localen Umstände beurtheilt werden muss. 

Die Sperlinge des Vürüsniarty-Platzos in 
Székesfehérvár beobachte ich nun schon seit 
Jahren. Im Mai und Juni sammeln die Alfen 
sehr tleissig Insekten an den Bäumen des 
Platzes und reinigen dieselben gänzlich von 
den Raupen. Wegen diesem Nutzen kann 
aber der ungeheure Schaden, wehdien andere 
Artsgenossen ebenfalls im Mai und .luni 
sidinarenweise in Getreidefeldern anrichten, 
nicht vergessen werden. 

In der Maissaat, welche sich am Hude un
seres Gemüsegartens befindet, beobachtete 
ich, dass sich darin gegen Ende August die 
Sperlinge massenhaft versammelten. Es fiel 
mir sofort auf. dass die Sperlinge bei mei
ner Annäherung nacheinander aus dem Un-
tergewächse - aus verschiedenen Unkraut
arten bestehend herausflogen. Nachsehend, 
fand ich auch die Spuren des Sperling
schmauses, verstreuten Unkrautsanien. Blät
ter- und Sleiigeltheile. Der Magen der erleg
ten und aufgebrochenen Exemplare war voll
gestopft mit Unkrautsanien. 

Dieselbe Thätigkeit beobachtete ich auch 
in einer anderen Maissaat draussen im Felde; 
die Sperlingsi haaren verursachten durchaus 
keinen Schaden, was auch sehr natürlich 
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nyeltben jutnak hozzá, mint a csövekbe zárt 
kukoriczaszemhez. 

Az idén azonban mást észleltem. 

Konyhakertünk kukoriczájában. nem tudom, 
a nagy szárazság vagy a szorgalmas művelés 
tette-e, teljesen kipusztult a dudva. A verébcsa
patok azonban megmaradtak és teljes erővel 
nekiestek, a kukoriczacs öveknek. A csöveket 
valósággal megfosztották es a kiszabadított sze
meket lecsipdesték. Augusztus második felé
ben már alig volt cp cső az egész területen, 
volt olyan is elég. a melyet teljesen elpusz
títottak. A szántóföldek gazos kukoriczáiban 
is láttam mindenfelé óriási verébcsapatokat, 
de azok a kuknriczában semmi kárt sem tet
tek, csak a dudvát pusztították, mint azelőtt 
kertünkben is. 

Ebből a néhány megfigyelésből is kitűnik 
tehát, hogy a helyi körülmények megvál
tozása vagy különfélesége mennyire befolyá
solja a madár életmódját és így a madár 
által okozott haszon és kár elbírálása is 
változik mind a természet nyújtotta, mind a 
gazdasági viszonyok különfélesége szerint. 

ifj. SZCTS ANDOR. 

A kakákról (C'uculus canorus L.) . 

Izabellaföld a Duna és három morotvája 
közé ékelve valóságos mentsvára pusztuló 
madárvilágunknak. A morotvákal környező 
erdőkben és facsoportokban különösen sok 
kakuk leli meg létfültételeit, úgy hogy az idei 
(1904) tavaszon nem kevesebb, mint 22 eset
ben akadtam tojásaim, és pedig kizárólag a 
nádi rigó (Acrocephalus arundiuaeeus L.) fész
keiben, a melyekből összesen 46-ot kutat
tam fel. 

A kakukleletek számával összehasonlítva, ez 
a szám elég magas százalékot mutat fel 
— 48% •— s értékét növeli még az a körül
mény, hogy az átvizsgált terület alig l/u ré
szét képezi a közeli környék nádas partsze-

Aqui la XI. 

war, indem dieselben den Unkrautsamen 
leichter erhalten konnten, als die Maiskör
ner, welche in den Kolben eingebettet und 
eingeschlossen sind. 

Heuer konnte ich es jedoch anders beob
achten. 

Aus der Maissaat unseres Gemüsegartens 
war — ob wegen der grossen Dürre oder 
der fleissigen Bearbeitung - das Unkraut 
vollständig verschwunden. Die Sperlingschaa-
ren aber waren dort - und gingen nach 
Kräften auf die Maiskolben los. Sie hüpf
ten die Kolben vollständig ab und pickten 
die Körner heraus. In der zweiten Hälfte 
des August noch waren kaum einige unver
sehrte Kolben zu sehen, dabei gab es viele, 
die vollständig abgelesen waren, üraussen 
im Felde sah ich auch ungeheure Sperling-
schaaren in den Maisfeldern, doch befanden 
sich in denselben überall Unkräuter als Un
tergewächs, weshalb auch die Sperlinge nur 
den Unkrautsamen vertilgten, im Mais aber 
keinerlei Schaden anrichteten, ebenso wie 
früher in unserem Garten. 

Auch diese wenigen Beobachtungen zeigen 
daher, dass die Veränderung oder Verschie
denheit der localen Verhältnisse die Lebens
weise des Vogels stark beeinfiusst, dass 
daher auch die Beurtheilung des Nutzens 
und Schadens einer Vogelart verschieden 
sein muss je nach den natürlichen oder den 
durch die Landwirthsehaft bedingten Ver
hältnissen. ANDOR V. SZÜTS jun. 

Über den Kukuk (Cncnlus canorus L.) . 

Izabellaföld, zwischen der Donau und 
deren drei todten Armen gelegen, ist eine 
wahre Kettungburg unserer schwindenden Vo
gelwelt, In den Wäldern und Baumgruppen 
in der Umgebung der todten Armen finden 
besonders viele Kukuke ihre Lebensbedin
gungen, so dass ich in dem heurigen (1904) 
Frühjahre nicht weniger als 22 Eier dessel
ben fand, it. zw. ausschliesslich in den Nestern 
der Kohrdrossel (Acrocephalus arundiuaeeus 
L.). von welchen ich in summa 46 auffand. 

Mit der Anzahl der Kukukseier verglichen, 
ergibt diese Zahl ein ziemlich hohes Procent 

•i ,s°/o — dessen Werth durch den Um-
stand, dass das durchforschte Gebiet nur den 
1 T h e i l des Köhriehtes der Umgebung atts-

48 
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gé lyze tének . és hogy éppen a kaJkukköltésre 
legalkalmasabb terü le teket nem tudtam meg
figyelni. 

A fészkek megvá la sz t á sáná l fel tűnő, á m b á r 
a kakttk életmódjából é r the tő je lenség, hogy. 
egyetlen eset kivételével , mindig csak oly he
lyeken ta lá l tam kakuk tojásokat, a hol a kör
nyező e rdő közvetlenül a nádas ig ért . vagy 
a hol l ega l ább néhány fa volt. .Másik figye
lemreméltó körü lmény, hogy oly fészkekben, 
a melyeket üresen fedeztem fel. később igen 
sok esetben leltem kakuk to jás t , ellenben olya
nokban, a melybe a nádi r igó fészekalját 
már lerakta, egyetlenegyszer sem. E z a meg
figyelés, valamint 4 drb egyedül lelt kakuk
tojás a mellett lá tszanak bizonyítani , hogy 
a szemfüles m a d á r l ehe tő leg a nevedőszülök 
to jás rakása előtt csempészi be övéit. Hogy 
aztán a nagy s ie t ségben n é h a tú lkorán végzi 
műveleteit, arra igen t anu l s ágos példa az idei 
gyűjtésem a lka lmából egy. a korábbiakból 
pedig két lelet, a midőn a kakuktojások a 
fészekfenékbe be voltak épí tve . A gazdama
dár nagy phlegmájá t bizonyít ják ezen esetek. 
A h idegvérűség szerepéből azonban kiesik 
madarunk, a midőn saját tojásait már lerakta 
Így egy esetben félredült á l lapotban elha
gyott fészkel talál tam kakuk to jássa l . Lehet
s é g e s azonban, hogy a nádi r igó csak azért 
nem folytatta a köl tés t , mert a kakuktnama 
ügye t l enkedéséve l egy tojást összetör t . Más 
esetben három nádir igó tojást találtam, a mi
dőn a fészek r agadós nedves sége vi lágosan 
mutatta egy lefolyt küzdelem nyomát . Itt a 
kakuk to jás pusztulhatott el, mert a fészek 
nem volt elhagyott, mint az előbbi esetben. 

A megfigyelések nagy száma mellett fel
tűnő, hogy csak egyetlen esetben volt ugyan
azon fészekal jban két kakuk to j á s . 

A leletek idejét i l letőleg pedig megemlítem, 
hog\ az elsőt május 12-én, az utolsót május 
31-én ta lá l tam. Kgyik sem vehető azonban 
szélső h a t á r n a p n a k , a mennyiben május 22-én 
egy kb. 15— 8 napos fiókát talál tam az egyik 
fészekben egyedül. Minthogy pedig a kakuk 
nálunk ápri l is 2S-ika körül érkezet t meg. ez 

macht und eben die für den Kukuk geeig
netsten Gebiete nicht in meinen Beobach-
tungskreis gezogen werden konnten, noch 
erhöht wird. 

Bei der Auswald der Nester war es auf
fallend. (d)zwar durch die Lebensweise des 
Kukuks begründe t , dass icdi nur mit Aus
nahme eines einzigen Falles dort Kukukseier 
vorfand, wo der umgebende W a l d unmittel
bar bis an das Röhricht heranreichte, oder 
wo wenigstens einige Bäume waren. E r -
w ü h n e n s w e r t h finde ich ausserdem den Um
stand, dass früher leer befundene Nester 
spä te r sehr oft Kukukseier enthielten, wäh
rend in solchen Nestern, welche schon volle 
Gelege der liohrdrossel enthielten, niemals 
Kukuseier zu linden waren. Diese Beob
achtung und vier einzeln gefundene Kukuks
eier scheinen dafür zu sprechen, dass der 
listige Voge l bestrebt ist. seine Eier wo
möglich vor dem Legen der Pflegeeltern in 
deren Nestern zu unterschieben. Dass er dann 
in der grossen Ei le dieses Geschäft manch
mal al lzu früh besorgt, dafür geben ein Fa l l 
in meiner heurigen und zwei Fä l le aus mei
ner f rüheren S a m m e l t ä t i g k e i t beredtes Zeug-
niss ; die Kukukseier waren in den Boden 
des Nestes eingebaut. Jedenfalls Zeuginsse 
des grossen Phlegmas der Pflegeeltern. Die
selben verlieren jedoch ihre Kaltblüt igkei t , 
wenn sie ihre eigenen Eier schon abgelegt 
haben. So fand ich einmal ein Nest mit 
einein Kukukse i verlassen und in schiefer 
Lage . Es ist zwar möglich, dass die liohr
drossel das Brüten dann nicht fortsetzte, 
wei l infolge der Ungeschicklichkeit der K u 
kuksmutter ein E i zerbrochen war. In einem 
anderen Fal le verrieth die klebrige Nässe 
des drei E i e r enthaltenden Nestes, dass hier 
ein Kampf stall fand, doch ging hier, wie es 
scheint, das Kukukse i zugrunde, weil das 
Nest nicht verlassen war. 

Bei der grossen Anzahl der Funde ist es 
auffallend, dass ich nur ein einzigesmal zwei 
Kukukseier in einem Neste vorfand. 

Bezügl ich der Fundzeit kann ich erwäh
nen, dass ich das erste am 1:!.. das letzte 
am 31. Mai fand. Beide können .jedoch nicht 
als extreme Zeitpunkte gelten, da ich am 
g2. Mai einen ca. 6—8 Tage alten Kukuk 
fand, welcher ganz allein in dem Neste war. 
Indem der Kukuk ca. am 28. A p r i l ankam. 
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esetben tehát valószínűnek látszik, hogy a 
kakukszülők porosodása még a vonulás folya
mán esett meg. GÉBELL JÓZSEF. 

Harkály mimicry. 

A béllyei uradalom erdeiben a tarka har
kálynak mindhárom faja meglehetősen kö
zönséges j e l e n s é g . Minden erdőrészletben 
ismertem néhány fészket, a melyeket sétáim 
alkalmával rendesen megkopogtattam. A nagy 
tarka harkály i Hendrocopus maior) minden 
legkisebb ütésre rögtön kívül termett és élénk 
rikácsolással fejezte k i méltatlankodását. Nem 
úgy a közép (D. medius) és a kis harkály 
(D. minor). Az előbbit a legerősebb k o p o g 

tatással sem tudtam kiugrasztani és midőn 
két fészkét kifaragtam, mindkét esetben benne 
találtam a madarat. Sőt egy ízben oly f é s z e k 

ben is beiinfogtain a madarat, a melybe t o j á s t 

még nem rakott. A legkülönösebb a dologban 
pedig az, hogy a szomszédban ácsolt új odú
jában épp olyan nemtörődést tanúsított. Leg
eredetibb viselkedést azonban a kis harkály 
mutatta. Egykönnyen őkelme sem ugrasztható 
ki , de ha az ijedelem mégis felserkentené, 
úgy csak a lyuk szájához emelkedik és féltestét 
k' dugva mereven állva marad, mintegy ág-
csonkot utánozva, hogg így vaczkának nyílá
sát födözze. 

Egy ugyanazon fészeknél háromszor figyel
tem meg ez alakoskodást, későbbi háborga
tásaimra azonban valószínűleg a költés (dőre-
haladottsága miatt nem reagált. 

GÉBELL JÓZSEF. 

Vonulás és időjárás. 

Legérdekesebb napja az idei (1904) vonu
lásnak niárczius 10-ike volt. E napon dél
nyugati széllel 17° C-ra emelkedett délben a 
hőmérséklet, repdestek az első pillangók, a 
legyek ellepték a napos falakat s íme! a ma
dárvonulás úgy indult meg. mint akár a víz. 
Blikor a zsilipet kitárják. E napon jelentkezik 
először: Vanellus. Motacilla alba, Phyllosco-
pus acredida. Falco subbuteo, Turdus musicus, 

erscheint es nur sehr wahrscheinlich, dass 
die Paarung der Kukitke schon während des 
Zuges vor sich geht. Jos. GEBELL. 

Specht-Mimicry. 
In den Wäldern der Herrschaft von Béllye 

sind alle drei Arten des Buntspechtes ziem
lich gemein. In jedem Reviere wusste ich 
einige Nester, welche ich während meiner 
Spaziergänge gewöhnlich beklopfte. Der grosse 
líuntspcchl (Dcndrocojnis maiur) flog bei dein 
kleinsten Schlage sofort heraus und bekun
dete seine Unzufriedenheit durch lebhaftes 
Schreien. Nicht so der mittlere und kleine 
Buntspecht (Deudrocupus medius und minor). 
Ersterer war selbst durch die kräftigsten 
Schläge nicht herauszubringen, und als ich 
zwei Nester desselben aufschnitt, fand ich 
ihn sogar auch in einem solchen Neste, 
welches uoch keine Eier enthielt. Das Son
derbarste an der Sache bleibt dabei noch 
in dem Umstände, dass er sich in einem in der 
Nachbarschaft gezimmerten neuen Neste um 
derlei Sachen ebensowenig kümmerte. Das 
originellste Benehmen zeigte aber jedenfalls 
der Buntspecht. So leicht ist auch er nicht 
zum Ausfluge zu bewegen, erfasst ihn aber 
der Schreck doch einmal, so erhebt er sich 
in die Öffnung seiner Höhle, streckt die 
lliilfte seines Köders heraus und bleibt, hier 
unbeweglich ; er ahmt dadurch einen Ast-
stumpf nach und rerdeekt die Öffnung sei
ner Höhle. 

An einem und demselben Neste beobach
tete ich diesen Täuschungsversuch dreimal, 
auf meine späteren Störungsversin he reagirte 
er alier nicht mehr, wahrscheinlich infolge 
des fortgeschrittenen Brutgeschäftes. 

Jos GEBELL. 

Zug und Wetter. 

Der interessanteste Zugstag war heuer 
(1904) der 10. März. An diesem Tage erhob 
sich die Temperatur Mittags bei Südwest
wind bis 17° C.; es erschienen die ersten 
Schmetterlinge, die Fliegen bedeckten die 
sonnenbeschienenen Wände, und siehe! der 
Zug kam in Fluss. wie das Wasser, wenn 
die Schleusen geötfnet werden. An diesem 
läge erschienen zuerst: Vanellus. Motacilla 
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li'iilicilla Ullii/s, Ami* crecca é s Scolopax ru-
sticula. Hanem rosszkor j ö t t ek s z e g é n y e k ! 
Márczius 13-ikán északi szél kerekedett és 
meghozta a havat, a mely 10 cm. magasság -
ságban borítja a földeket. 

CHERNELHÁZI CHERNÉL ISTVÁN. 

* 

Tömeges éjjeli vonulás ez idén (1904) igen 
gyakori vol t ; így különösen a márczius 10., 
ápri l is 4. é s 8-át követő é j szakákon, rende
sen eső előtt vagy után. 

MEDRECZKY ISTVÁN. 
* 

A z idő elég enyhe volt már . de a fecske 
csak nem akart megjönni, nem volt jól kifej
lett légnyomási depressz ió Eu rópa nyugati 
részén. Tegnap ilyen képződmény tűnt föl 
Anglia körül; meleg déli szél t ámad t s meg 
melegebb lett az idő, az angolországi de-
presszó közeledet t felénk s ina délelőt t tény
leg megjelent a fecske. A szél dé lnyuga t ró l 
3—4 fokkal fújt, a hőmérsék l e t pedig d. e. 
18'8 C fokon állt. Lestem is már tegnap, 
de m á r a csaknem biztosra vettem a meg
je l enésé t . 

T ú r k e v e , 1904. ápr . 14. 

HEGYFOKY KABOS. 

Igen é r d e k e s mozzanat e megfigyelésekben 
a kőszegi és ungvár i t ömeges vonulás egyidejű
sége márcz ius 10-én. A z időjárás RÓNA ZSIG
MOND (Természet tud . Közlöny 1904. pag. 350) 
szerint a köve tkezőképen a lakul t : 6- ikán a 
depressz ió a franczia tengerparton van. a ma
gas légnyomás megmaradt keleten és ná lunk 
e helyzeten többnyi re felhős, hűvös idő ural
kodott sok helyütt apró (havas) esővel . 10-ikén 
a depresszió a kontinensre hatolt, a hőmér
séklet emelkedett é s az idő á l ta lános c sapadé 
kos jellemet öltött, kivált 1 3 - á n . . . " A de
presszió tehát éppen úgy helyezkedett el . mint 
a mikor HEGYFOKY KABOS a meteorológiai napi 
t é rképek a lapján ápri l is 14-ére biztosan vár ta 
a fecskét , t. i . a nyugati depresszió közeledett 
felénk. E tények közvet lenül bizonyít ják kiváló 
me teo ro lógusunknak , HEGYFOKY KABos-nak az 
Aquila X p. 193. kimondott t é t e l é t : hogy 
a megjelenés adatai akkor érik el tetőpontju-

alha, Phylloscqpus acredulu, Falco snbbuteo, 
Turdus miisicns, Ruticilla tithgs, Anas crecca 
und Scolopax rusticula. Die Armen kom tuen 
aber schlecht a n ! A m 13. März stieg Nord
wind auf und brachte Schnee, welcher 10 cm 
dick den Hoden bedeckte. 

CHERNELHÁZI CHERNÉL ISTVÁN. 

* 

Xäehlliehe Massen :iigr gab es heiter (1904) 
ziemlich viele, besonders in den Nächten auf 
den 10. März. 4. und S. A p r i l , gewöhnl ich 
vor oder nach Hegen 

MEIUIECZKY ISTVÁN. 
* 

Das Wetter war schon ziemlich milde, 
doch wollte die Scliivalhe noch initiier nicht 
erscheinen : es gab noch keine gut entwickelte 
Luftdruckdepression im westlichen Europa 
Gestern zeigte sich ein derartiges Gebilde 
über England ; es entstand ein warmer Süd 
wind, die Temperatur wurde noch höher, 
die englische Depression näher te viel, uns. 
und heute Vormittags kam die Schwalbe 
richtig an. Der Wind ging mit 3—4 Grad 
S t ä r k e von S ü d w e s t und das Thermometer 
stand auf 18"8 Grad C . Ich jiasste schon 
gestern auf und erwartete sie für heute fast 
ganz sicher. 

Túrkeve, den 14. April 1904. 
HEGYFOKY KABOS. 

Einen sehr interessanten Moment ergibt 
die Gleichzeitigkeit der Massenwegzüge am 
10. März in Kőszeg und Ungvár . Das Wetter 
gestaltete sich nach RÓNA ZSIGMOND (Terme
szen. Közlöny 1904, p. 350) folgender-
massen : ..Am (1. liegt die Depression über 
den französischen Ufern, hoher Luftdruck blieb 
im Osten, in welcher Situation bei uns haupt
sächlich küh le - WCtter herrschte mit starker 
Bewölkung und kleinen Regenschauern, oft 
mit Schnee. Am 10. überging die Depression 
auf den Kontinent, die Temperatur wurde 
höher, was allgemeinen Niederschlag zur 
Folge hatte, besonders am 13." . . . Die De
pression lagerte sich daher ganz in dersel
ben Weise, wie am 14. A p r i l , an welchem 
Tage Hegyfoky Kabos an der Hand der 
meteorologischen Tageskarten die Schwalbe 
sicher erwartete, nämlich : die westliche De
pression näherte sich uns. Diese Thatsaehen 
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kat, midőn légnyomási depressziók vannak 
országunk nyugati részén-, vagy pedig tőlenyu-
gátra vagy északnyugatra. 

M. 0. K . 

Ampelis garrulus (L.) az elmúlt télen a 
rendesnél nagyobb mennyiségben érkezett hoz
zánk s különösen hazánk északi részén for-
dult meg sűrűbben és nagy számban. 

Tavarnán (SZÍTS BÉLA) már 1903 nov. 11-én 
jelentkeztek az elsők; számuk folytonosan na
gyobbodott, úgy hogy 1904 január elején már 
óriási csapatokban jártak. Februártól kezdve 
folytonosan gyérült és márczius 19-én teljesen 
eltűntek, de nem véglegesen, mert április 
27-én újra nagy csapatokban jött a 
vidékre, a melyek közül néhány még május 
11-én se vonult vissza hazájába. Mindenesetre 
érdekes ez a második nagyfokú beözünlés, a 
melylyel azonban csak más vidékek adatai 
kapcsán lehetne behatóbban foglalkozni. 

Ungvárra (MEDRECZKY) nov. 14-én nagy csa
patokban érkezett. 

Liptóujváron (ERTL 0.) 1903 őszén is „eddig 
még nem észlelt számban" jelentkeztek s még 
ápr. 5-én is akadt egy 30 drbból álló társa
ság. Elesszetnű megfigyelőnk azonban a Faleo 
merillust is a rendesnél jóval nagyobb meny-
nyiségben látta s megállapította, hogy a két 
jelenség között szoros kapcsolat van. a meny
nyiben folytonosan üldözte és öldöste ezeket 
a szép és hasznos madarakat, a melyeket a 
puskások is mindenképen ritkítottak. 

Kisszeben és Pécsujfalu (SCHENK J.) környé
kén is egész télen át voltak százas csapatok, 
a melyek április elején tűntek el. 

Bükszádon (ALBERTINI D . ) 1 9 0 3 nov. 26-án 
jelentkezett nagy csapatokban; Salgótarján, 
Szászrégen és Oörgényszentimre környékén 
(HEGYMEGHV D . ) november ós deczember be

liefern einen unmittelbaren Beweis für den 
Satz unseres ausgezeichneten Meteorologen 
IIEUYFOKV KABOS. welcher in Aquila X . p. 193 
wie folgt ausgesprochen wurde: die An
kunftsdaten erreichen ihre Cultnination dann, 
wenn die Depressionen im westlichen Teile 
Ungarns sind, oder aber in westlicher oder 
nordwestlicher Richtung von demselben lagern. 

U. 0. c. 

Ampelis garrulus (L.) kam vergangenen 
Winter in grosser Menge zu uns, als ge
wöhnlich, und wurde besonders im Norden 
Ungarns zahlreich und oft beobachtet. 

In Tavarna (BÉLA V. SZCTS) erschienen die 
ersten schon am 11. November 1903; ihre 
Zahl vergrösserte sich fortwährend, so dass 
sie Anfangs Januar 1ÍI04 schon in grossen 
Schaaren herumschwärmten. Anfangs Februar 
verminderte sich langsam ihre Zahl und 
waren um den 19. März schon alle fort, aber 
nicht endgiltíg, indem am 27. April wieder 
grosse Schaaren erschienen, welche 
selbst am 11. Mai noch nicht alle heim
zogen. Diese zweite grosse Einwanderung ist 
jedenfalls sehr interessant, doch könnte man 
den Fall nur in Verbindung mit aus anderen 
Gegenden stammenden Beobachtungen ein
gehender behandeln. 

Nach Ungvár (v. MEDRECZKY) kamen sie am 
14. November in Schaaren. 

Auch in Liptóujvár (G. ERTL) wurden sie 
im Herbst 1903 „in einer bisher nie gesehe
nen Anzahl" beobachtet und war auch noch 
am 5. April eine aus 30 Stück bestehende 
Gesellschaft zu sehen. Unser scharfsichtiger 
Beobachter constatirte aber auch Falco meril-
lus in viel grösserer Anzahl, als gewöhnlich, 
und stellte fest, dass zwischen den beiden 
Erscheinungen ein inniger Zusammenhang be
steht, indem derselbe diese schönen und 
nützlichen Vögel fortwährend verfolgte und 
würgte, deren Reihen ausserdem auch von 
den Bratenjägern stark gelichtet wurden. 

In der Umgebung von Kis-Szeben und 
Pécsujfalu (J. SCHENK) waren den ganzen 
Winter hindurch lOOStück zählende Schwärme, 
welche Anfangs April verschwanden. 

In Bükszád (I). ALBERTINI) erschienen die 
ersten am 26. November: in Salgótarján, 
Szászrégen und Görgéngszcntimre (1). H E U Y -

MEGHY) wurden dieselben im November und 
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napokban érkezett; Budapesten (PAYKERT A . ) 

deezeinber 24-én 50 ti() főnyi <sapat mutat
kozott a városligetben; Doroszlón — Vasin. — 
(CHEKNEL J.) január 14-én. Zo7 / / om/ jn»(BoRosKAY) 

márczius 9-én fordultak meg az utolsók. 

S. „muszka reréh"-nvk — igy hivja a három-
széki székely az Ampelist — ebből a tömeges 
meg jelenéséből általánosan korai és szigorú 
telet jósoltak, a mi azonban nem következett 
be, ki tudja, hogy mi indíthatta őket ily nagy 
mennyiségben hozzánk. Mi csak konstatálhatjuk 
a tényt, az okot a hazájában kell keresni. 

M. 0. K . 

A bábosbanka (Upupa epops L.) helyi 
károssága. 

Hogy mennyire óvatosaknak kell lennünk 
még a tisztán rovarevő madarak gazdasági 
szerepének megítélésénél is. bizonyítsa azt az 
alábbi e s e t . 

Izsáki szölötelepemen óriási károkat okoz 
a szölőmoly [Cochylis ambiguella HORNER) her
nyója. Madár, tudtommal, egy se szedi: de a 
l e h u l l ó hernyókat a tőkék közt szaladgáló 
futóbogarak (Carabus, Cieindela) rögtön fel
falják. S íme a búbos banka, e különben hasz
nos és kedves madár, szőlőmben éppen a Ci-
cindeldkat, ('arabusokai s a Forficula auricu-
lariát szedi: ezekkel volt tömve a gyomra. 
Ez egy esetben tehát, hasznos rovarok pusz
títása által, kétségtelenül kárt okozott. 

KOSTKA LÁSZLÓ. 

Falco subbuteo L. Az idei tavaszszal (19041 
Kalocsa és Kis-Körös közt utaztomban láttam, 
hogy a kabasólyom folyton a vonatot kiséri. 
hol egyik, hol másik oldalra átcsapva, mind
addig, mig a vonattól felvert kis madarak 
közül egyet el nem fogott. De rövid idö múlva 
megint csak ott láttam a sólymot s a haj
szának megint egy kis madár lett áldozatává. 
Ez az eset harmadszor is ismétlődött, miért 
is azt hiszem, hogy nem egy és ugyanaz a 
sólyom volt a tettes, hanem mindig más. 

ERTL GUSZTÁV. 

December beobachtet: in fiudu/iest (A. l \ v -
KEKT) erschien ein 50—60 Stück zählender 
Schwann am 24. December im Stadtwäldchen: 
in Doroszló, Com. Vas (v. CHERNÉL), zeigten 
sich die letzten am 14. Januar, in Zólyom 
(v. BOROSKAY) am 9. März. 

Aus dem massenhaften Erscheinen des 
..muszka veréb" ( = „rassischer Sperling" -
wie die S z ő k e k o r von Háromszék unseren V o 

gel nennen - wurden allgemein ein früher und 
strenger Winter prophezeit, der aber nicht ein
getroffen ist: wer weiss, was dieselben in s o 
grosser Menge zu uns getrieben hat. Wir 
können nur den Thatbestand constatiren, die 
Ursache muss in der Heimath des Vogels 
gesucht werden. U . 0. C. 

Loeale Schädlichkeit des Wiedehopfes 
(Upupa epops L.). 

Wie vorsichtig man die ökonomische Be
deutung selbst der rein insektenfressenden 
Vogelarten beurtheilen muss. beweist folgen
der Fall : 

In meinem Weingarten zu Izsák verursacht 
der Sauerwurm (Cochylis ambiguella HÍ 'BN.) 
bedeutenden Schaden. So viel ich weiss, 
wird derselbe von keinem Vogel gefressen : 
die zwischen den Stöcken lauernden Lauf
käfer (Carabus Cieindela) fressen aber die 
herabfallenden Baupen sofort auf. Nun nährt 
sich aber der Wiedehopf, dieser sonst so 
nützliche und liebe Vogel, in meinem Wein
garten elten von Carabiden. Cicindelidcn und 
von Forficula auricularia: sein Magen war 
vollgestopft mit diesen. In diesem Falle ver
ursachte er daher durch Vertilgung nützlicher 
Insekten unbedingt Schaden. 

LADISLAUS v. KOSTKA. 

Falco subbuteo (L.). Während einer Ibise 
nach Kalocsa im heurigen (l'.KIJi Frühjahre 
beobachtete ich einen Baumfalken, welcher 
d e n Zug fortwährend begleitete, abwechselnd 
die eine und die andere Seite besichtigend. 
Iiis er einen Kleinvogel, welchen der Zug 
aufjagte, abgefangen hatte. Kurz danach 
sah ich den Falken aber wieder, und 
wiederum tiel ein Kleinvogel zum Opfer. Der 
Fall wiederholte sich auch zum dritten Male, 
so dass ich annehme, dass es nicht immer 
ein und derselbe Vogel war. sondern jedes
mal ein anderer. GUST. ERTL. 



Ciconia ciconia L . 1903 deczember 27-én 
Petneházán (Szabolcsin.) csaknem 10 fokos 
hidegben egy fehér gólyát láttam a mezőn, 
a mely az odavalók állítása szerint otl telel. 

MEDRECZKY ISTVÁN. 
:JJPAOSÍI J •mii. :i • 

Hirundo rustica L . 
1904 június első felében egy fecskepár a 

a Gyapa-pusztán (Tolnám.) szabad ég alatt, 
faágon rakta meg fészkét. Az első zápor 
elmoshatta volna. Az idei rendkiviili szárazság 
folytán azonban zavartalanul nevelhette fel 
fiókáit. Augusztus 9-én kaptuk az első esőt, 
egy héttel a fiókák kiröpülése után. A fecské
nek fákon való fészkeléséből tehát szárazsá
got jósolhatunk. 

HORVÁTH GIZELLA. 

Ez idén (1904) a fogarasmegyei Földvár köz
ségben egy fecskepár kétízben költött s 5—5 
fiókát nevelt föl. Az első fészekaljból ',). a 
másikból pedig 2 fióka fehér tollazatú, a többi 
rendes színezetű. OREND JÁNOS. 

1903 júniusában a Miklósfalun (Mosonm.) 
kiköltött fecskék között egy teljesen fehér 
tollú példányt észleltem. A fészekalj többi 
fiókája rendes szinű. 

BIKKESSY GUIDO. 

Az idei nagy szárazság, mely a réteket 
kopárrá égette, annyira mégapasztotta a rova
rok számát, hogy Izsákon (Pestm.) a fecskék 
a földről fölszedett hangyákkal voltak kény
telenek fiaikat etetni. 

KOSTKA LÁSZLÓ. 

Lanius collurio L . 1902 szeptember 8-án 
egy tövisszúró gébics Békéscsabán szemem 
láttára fogott el s ölt meg egy lintieilla phoeni-
cará-X. Füle táján nyomban ki is kezdte. 

Dr. LINDER KÁROLY. 

Kongresszus. Angol barátaink és különö
sen SHARPÉ R. BOWDLER, a P. I. O. C. jelen
legi elnökének közlései szerint a IV. nemzet
közi madártani kongresszus 1905 jún. 12—17. 
Londonban ül össze. A maga nemében ez az 
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Ciconia ciconia (L.). Am 27. December 
1903 sah ich bei Petneháza (Com. Szabolcs) 
bei 10 Grad C. Kälte einen weissen Storch, 
webdier nach Aussage der dortigen Bewoh
ner dort überwintert, 

STEPH. v. MEDRECZKY. 

Hirundo rustica L . 
Auf dem Gyapa-Gut (Com. Tolna) baute in 

der ersten Hälfte des Juni 1904 ein Schwal-
benpaar sein Nest auf einen Baumast unter 
freiem Himmel. Der erste Platzregen hätte 
es weggeschwemmt. Infolge der heurigen 
ausserordentlichen Dürre aber konnte das 

selbe seine Jungen ganz ungestört erziehen. 
Am 9. August regnete es zum ersten Male, 
eine Woche nach dem Ausfliegen d e r Jungen, 
Wenn a l so die Schwalbe ihr Nest a u f Bäume 
baut, so könnte man daraus Dürre prophezeien. 

GIZELLA V. HORVÁTH. 

In Földvár (Com. Fogaras) brütete heuer 
(1904) ein Schwalbenpaar zweimal und erzog 
jedesmal je 5 Junge. Unter der ersten Brut 
befanden sich 3, unter der zweiten 2 weiss -
befiederte Junge, die anderen waren normal 
gefärbt. JOHANN OREND. 

Im Juni 1903 beobachtete ich in Miklós
falu (Com. Moson) unter den Jungen eines 
Sehwalbenpaares ein rein we i s s e s Exemplar. 
Die anderen waren normal gefärbt. 

GUIDO v. BIKKESSY. 

Infolge der grossen Dürre brannten heuer 
.die Wiesen gänzlich aus und verminderten 
sich die Insekten derartig, dass in Izsák (Com. 
l'est) die Schwalben genöthigl waren, ihre 
.1 iiiigen mit Ameiseri, welche sie von dem 
Erdboden auflasen, zu ernähren. 

LÁSZLÓ V. KOSTKA. 

Lanius collurio L. Am S. September 1902 
beobachtete ich in Békéscsaba einen roth-
riickigrn Würger, webdier vor meinen A u g e n 

einen Ruticilla phoenicura ergriff und tödtete. 
In der Ohrgegend beginnend, ging er dann 
auch sofort an das Verspeisen. 

Dr. LINDER KÁROLY. 

Congress. Laut Mittheilung unserer engli
schen Freunde und besonders des gegenwär
tigen Präsidenten des P. I. 0. C , R. BOWDLER 

SHARPE, findet der IV. internationale Ornitho-
logische Congress vom 12. bis 17. Juni 1905 
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első i lynemű kongresszus Angl iában. Feszül t 
é r d e k l ő d é s s e l várjuk az e redményei t . Tudjuk, 
hogy ennek a kongresszusnak számot kell 
a d i d a egy az elődjétől — Paris 1000 — 
rászállott ö r ö k s é g r ő l : á t kell vennie azokat 
a j e l en t é seke t , a melyek azóta a madarak 
t áp lá lkozásá ra nézve készül tek . Azonkívül a 
volt e lnöknek OISTALET EMILÉ úrnak - Paris 
arról kell j e l en t é s t tenni, mely á l lamok kap
tak felszólítást a madarak táp lá lkozásának 
t anu lmányoz ta t á sá ra és milyen e r e d m é n y e volt 
ennek a fö l szó l í t á snak? A P. I. (I. ('. számos 
tagja erre vonatkozólag, sajnos, nem tudhatott 
meg semmit, mivel ez a már L'O eve fönnálló 
fölötte t i sz te le t remél tó Bizot tság sohasem tu
dott találkozni kél egymást követő kongres 
szus közben, és eddige lé a kongresszusok 
egyetlenegy ha tá roza tának sem tudott érvényt 
szerezni. Úgy látszik, hogy a volt e lnök min
den továbbit az utódjától vár, ez pedig az 
elődjétől, úgy hogy aztán semmi se tör te ink. 
Ehhez j á ru l még az a körü lmény is. hogy 
az e l n ö k s é g á t adása csak évek múlva tör ténik 
meg. a mikor már a következő kongresszust 
kellene előkészí teni . Ta l án mégis csak meg 
kellene gondolni azt, hogy az olyan ü n n e p é 
lyesen hozott ha tároza tok , a melyek azontúl 
soha többé szóba nem ke rü lnek , csak á r tha t 
nak egy ..permanens" in tézménynek , mert 
ké t sége t t ámasz tanak a komolysága i ránt . 
E miatt az tán sok tagná l nem éppen kedvező 
a hangulat és sokan úgy vé lekednek , hogy a 
P. I. O . C . á l lása t a r tha ta t l anná vált. A M . < >. K . 
arra az á l láspontra helyezkedik, hogy a madár
tan müveléséhez nincs s zükség külön nemzet
közi á l landó bizot tságra : föladata ez minden 
kul tu rá l tamnak , a mennyire tudományos nívója 
emelkedett. Magától ér tetődik azért , hogy 
daczára ennek, helyes dolog időről-időre össze
jönni, vé leményeke t kicserélni stb.. de erre 
a czélra sem kell külön permanens intézmény. 
Erre csak egy szempontból van szükségünk : 
a madárvonu lásnak nemzetközi leg szervezett 
megfigyelésére és füldolgozására, a mit egy
öntetűen kell végezni, a mihez tehát tényleg 
szükséges egy permanens központ . H a ezt 
keresztül tudja vinni a IV. kongresszus, úgy 
a madár t an körül nagy é rdemet szerez .magának. 

M . (>. K . 

in London statt, Es ist dies in Beiner Art 
de r erste Congress in England. Den Ergeb
nissen desselben sehen wir mit Spannung ent
gegen. Bekanntlich hat dieser Congress über 
die Erbsehaft seines Vorgängers Mino in 
Paris - in einer Beziehung Rechnung zu 
legen, u. zw. die Berichte über die seither 
betriebenen Untersuchungen über die Nah
rung der Vögel zu referieren. Auch hat 
der gewesene Präsiden! H e r r EMII.K OISTALET 

- Paris da rübe r zu berichten: welche 
Staaten und mit welchem Erfolge aufgefordert 
wurden, um die nöthigen Studien in Sachen 
der Nahrung der Vögel anstellen zu lassen ? 
Leider konnten die zahlreichen Mitglieder des 
P. I. 0. C. in dieser Beziehung nichts erfahren, 
da d ieses höchst ehrenwerte Oomité, welches 
nunmehr seit 20 Jahre besteht, in den Zeit
räumen zwischen zwei Congressen nie zusam
menkam und kein einziger, der von den 
Congressen erbrachten Beschlüsse zur Execu
tive gelangte. Es scheint, dass der gewesene 
Präsident alles Fernere von seinem Nachfol
ger, dieser aber A Vorgänger e rwar te t , und 

auf diese Art eigentlich nichts geschieht. Dazu 
kommt noch der Umstand, dass die Ubergabe 
des Präs id iums erst nach Jahren erfolgt, wo 
schon der nächs te Congress vorbereitet wer
den soll. Man sollte vielleicht d o c h bedenken, 
dass feierlich gefasste Beschlüsse , welche nie 
mehr zur Sprache gelangen, einer ..perma
nenten" Institution nur schaden können, weil 
sie ihrem Ernste Abbruch tlititi. Die Stimmung 
ist deswegen bei vielen Mitgliedern gerade 
nicht güns t ig und viele ineinen, dass «las 
P. I. 0. C. unhaltbar geworden ist. Die U . 0. C . 
vertritt den Standpunkt, dass die Pflege der 
Ornithologie keines besonderen permanenten 
internationalen Cotnités bedarf: sie ist Auf
gabe eines jeden Culturstaates in dem Grade 
s i á m s wissenschaftlichen Niveaus. D a s s es 
gut ist. von Zeit zu Zeit zusammenzukommen. 
Ideen auszutauschen u. s. W. versteht s i ch 

von selbst, das bedarf aber auch kidner per
manenten Institution. Diese ist nur in einet 
Hinsicht nö th ig : für die international organisierte 
Beobachtung und Bearbeitung des Vogelzuges, 
welch»' einheitlich erfolgen sollte, daher eines 
permanenten Centrums bedarf. Wenn der be
vorstehende IV. Congress dieses zustande bringt, 
erwirbt er sieh um die Ornithologie ein gros
ses Verdienst. U . 0. C. 
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Mutatványlapok. 
Madártani töredékek Petényi J . Salamon 

irataiból.* 

Feldolgozta CSÍÍRGBY TITUS, bevezette 
HERMAN OTTÓ. 

Négy színes, nyolcz fekete táblával, nyolcz szöveg
rajzzal. Budapest, 1904. 

Az illusztrácziók nincsenek a kézirattal 
szoros kapcsolatban. Csak arra lehetnek 
hivatva, hogy a szöveget élénkítsék és né
mileg pótolják azokat a képeket, melyeket 
PETÉNYI annak idején VIETORISZ barátjával fes
tetett, de melyek nyomtalanul eltűntek. 

I. kép. Cerchneis vespertinus (L.). Kék vércse. 

Petényi legkedvesebb és legnagyobb gond
dal ismertetett madarainak egyike. 

II. kép. Pastor roseus (L.). Pásztormadár. 

E fajról adja a szerző a legteljesebb képet 
az 1837-iki tömeges megjelenésekor gyűjtött 
észleletei alapján, sok új adattal bővítve ki 
e madárra vonatkozó, eddig nagyon hézagos 
ismereteinket. 

III. kép. Panurus biarmieus (L.). Szakállas 
czinege. 

Téli kép. A kéziratban megörökített jele
netet ábrázolja, úgy, a mint azt az illusztrá
tor a Fertőn is gyakran látta. 

IV. kép. Himantopus himantopus (L.). 
Tócsmadár. 

Hazánk szikes tavainak egyik jellemző 
madara. A kép hátteréül a Fertő, e faj ren
des fészkelőhelye, szolgált. 

* Megjelent 1903 d e c z e m b e r é b e n a M. 0. K . ki 

adványában. N é m e t k i a d á s a s a j t ó alatt, G e r á b a n , 

K ö h l e r Fr . E . k i a d á s á b a n . 

Aquila XI. 

Musterblätter 
aus Petényi's „Ornithologischen 

Fragmenten".* 

Bearbeitet von TITUS CSÖRC.EY. eingeleitet von 
OTTO HERMAN. 

Mit vier farbigen Tafeln und Iii Schwarzbildern. 
Budapest, 1904. 

Die Illustrationen stehen mit dem Manu-
scripte in keiner engeren Verbindung. Sie 
sollten blos zur Belebung des Textes beitra
gen und können gewissermassen jene Bilder 
ersetzen, welche PETÉNYI durch seinem Freunde 
VIETORISZ zeichnen liess, die aber spurlos ver
schwunden sind. 

Bild I. Cerchneis vespertinus (L.). Abendfalke. 

Einer der geliebtesten und mit grösster 
Sorgfalt beschriebenen Vögel Petényi's. 

Bi ld II. Pastor roseus (L.). Kosenstaar. 

Von dieser Art erhielten wir das vollkom
menste Bild, und zwar auf Grund jener 
Beobachtungen, welche der Verfasser im 
Jahre 1837 zur Zeit des massenhaften Auf
tretens der Rosenstaare sammelte. Diese Ab
handlung ist geeignet, viele Lücken unserer 
auf diesen Vogel bezüglichen Kenntnisse aus
zufüllen. 

Bild in. Panarus biarmieus (L.). Bartmeise. 

Ein Winterbild. Stellt eine im Manuscript 
verewigte Scene dar. wie dieselbe der Illu
strator auch am Fertö-See mehrmals beob
achtete. 

Bi ld IV. Himantopus himantopus (L.). 
Stehenläufer. 

Ein charakterischer Vogel der Salz-Seen 
Ungarns. Als Hintergrund des Bildes diente 
der Fertö-See, eine bekannte Brutstelle dieses 
Vogels. 

• Erschien in ungarischer Sprache, als Edition der 

V. 0. C. im Dezember 1903. Die deutsche Ausgabe 

bereits unter Presse, im Verlag F r . Eugen K ö h l e r ' s 

in Gera L'nteinihaus. 
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