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C S A T ó J Á N O S - t Ó 1.

Ezen füzetek Il-ik kötetének ^-ik füzetében felemlítettem, hogy egy

Erdélyben elejtett Liinius major Pall.-nak jutottam birtokába, valamint azt

is, miszerint Erdélyben a Lanius excubitor csak téli vendég, s nyári hóna-

pokban egyszer sem észleltem, mely állításomhoz tisztelt barátom Herman
Ottó, ugyan ezen helyen saját tapasztalatai nyomán maga részérl is hozzá

járult.

Ezen ev június 20-án a nagy-enyedi határon, egy a Maros jobbpartján

lév s nagy cserfák által alkotott berekben, három darab nag^• gébicsre

bukkantam, melyek fcUeg a berek mellett elvonuló vasúti töltésen lév táv-

irdavonal sodronyain tartózkodtak, s ha azokról az elrobogó vonat által el

is zettek, rövid idö multával megint visszatértek.

]\Iásnap fegy\errel mentem ki a megjelölt helyre hol a gébicseket újból

feltaláltam ; sikerült közülök a kintt hímet és egy ifjú példányt elejtenem.

Mindkett Lanius excubitor L.

Ezen lelet által ösztönözve éreztem magamat fenn megnevezett gébi-

cseket újból vizsgálatom tárgyává tenni, s egyszersmind megszerezni a

<i Journal für Ornithologie» 1873-ik évi kötetét, melynek 75—79. lapjain

dr. Cabanis úr a Lanius excubitorhoz tartozó gébicsekrl értekezik.

Sajnálatomra azonban az ezen madarakra vonatkozó elkülönít jelle-

geket csak általánosságban találtam jelzett értekezésben felemlítve.

Azt írja ugyanis dr. Cabanis úr megjelölt helyen : Paij.as beschreibt

den alten Vogel von Lanius major durchaus kenntlich. Die ausserste Steuer-

feder fast ganz weiss. Unterseite fein grau quergewellt. Ein weisser Spiegel

an den Handschwingen.

Alább Raddenak összehasonlító táblájára, melynek a kérdéses madarat

nem ismer Iílasius által összeállított diagnosis szolgált alapul, utalva, azt

írja: untt-r Xro 3 der Tabelle wird der Hauptcharacter des major ^Lanius)

ganz treffend gegeben : nur die 2— Schwinge eine breite weisse Basis,

wodurch eine Spiegell)inde über die grossen Schwingen gebildet wird, dii'

mit der 10 begrenzt is.

Es ezzel a fi«mertetö jellegek ki vannak merítve, mert a mit azután

még a fehér színnek a tollazat különböz részein nagyobb terjedelemben

való fellépésérl felemlít, az a mad;ír kora s/crint ingadozó lobot.

Tcnni-nzrlrajz- fiizi-tek. u. kütrl IV. füzet. | V
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pK^szcmröl ;i íolhozott jellegiek közííl csakis azt tartom jflk'iuznblnit'k,

hogy a második osztályú szárnytollak fehéren szegélyezett végük kivételével

egészben fekete színek, minek következtében az összetett szárnyakon csak

egy-egy fehér tükör képzdik.

Ezen nézetemnek alaposságát úgy vélem bebizonyíthatni, ha a birto-

komban lév Lanius major és excubitoroknak tollazatát röviden leírom.

Az elöbbeninek tollazata csaknem egészben megfelel a dr. Ca]ianis

úr által felemlített leírásoknak, ugyanis az, a madár alsó felén fehér, a mell

fels részén kezddleg a has hátsó részéig, minden egj^es toll közepén és

alsó vége felé egy-egy a tollat keresztben metsz, sarló alakú világosszürke

folttal, miáltal nevezett rész világosszürkén-lnlámrajzos.

A szárnyak els osztályú fekete evez tollának :2— 10-ike, középen

kezddleg tövéig fehér, azonban a fekete fedtollak által részben elfedetvén,

a fehér tükör vagy keresztfolt a szárny közepén tüuik fel. A többi evezcí-

tollak feketék fehér tollvégekkel, mely fehér tollvégek az els osztályú evez-

tollak hatodikánál kezddnek egy keskeny szegély alakjában, s a második

osztályú evezötollakon nagyobbodnak.

A fark széls kormánytollainak küls széle fehér, bels széle a középen

harántosan kezddleg csaknem a tövéig fekete, a tövén valamint közepétl

hegyéig fehér.

A 2, 3, és 4, tollaknak úgy hegyén mind tövén a fehér tollak rövidebbé

válnak, az 5. már csak egy fehér foltba végzdik, a 6, illetleg két középs

farktoU egészen fekete.

A kintt Lanius excubitor alsó fele fehér, szárnyainak úgy els, mint

második osztályú eveztollai, a három legbels kivételével, közepén kezd-

dleg tövükig fehérek, azonkívül feketék, mibl kifolyólag az összetett szár-

nyakon, miután a 2. osztályú evezötollakon a fehér szín kissé feljebb kezd-

dik, két harántosan egymás felett álló fehér keresztvonal vagyis inkábli

hosszúkás folt képezdik.

Széls farktollai egészen fehérek, a farktoll szintén fehér, a közé-

pen fekete tollszárral és bels felén ugj'-an oly szín hosszúkás tollszéllel.

A 3 toUuak közepe, a toll harmadrészének hosszúságába fekete, töve és vége

szintén egy-egy harmadrész hosszúságnak megfelelleg fehér. A 4, tövén és

hegyén egy-egy nagy fehér folt van, többi része fekete. Az 5, töve hasonlólag

fehér a hegyén, azonban a fehér szín csak egy kis foltban látható. A (>, ille-

tleg középtollak feketék s csak tövükön tnik el a fehér szín.

Az ifjú Lanius excubitornak, melynek tollzata részben még pehelyalakú,

alsó fele kissé piszkos fehérszín, mellén finomul világosszürke színbe frecs-

kelten aprón huílámrajzos, s szintén ilyen hullámrajzos fels hamuszín
tollazata is a fején és nyakán. Szárnyai a kintt példány szárnyaihoz

hasonlók azon különbséggel, hogy szárnyfedötollaik fakószélek.

Széls farktollai egészen fehérek fekete tollszárral, a tr>bbi farktollakon
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a fekete szm mind terjed, s .-i kr)Z(ps(") kct farktolhiiik csak u lio^^yen van

egy-egy keskeny fehér szegély.

Megemlítvén már most még dr. Caiíanis úrnak megjelölt helyen tett

azon megjegyzését, miszerint a. herlini múzeumban van egy hullámrajznél-

küli, egészen fehér mell, kintt Lanius major Pali, — a közölt, valamint

általam fentehl) tett leírásokból kiderül azon már felhozott állításomnak

helyessége, miszerint a két állítólagos fajnál csakis a második osztályú

szárnytollaknak egészen fekete vagy pedig felében fehér, felében fekete szí-

nezete, mil)öl kifolyólag az összetett szárnyakon egy vagy két fehér tükör

képeztetik — tekinthet állandó ismertet jellegül, mert a mellen lév Iml-

lámrajz mindkét faj kintt példányainál elenyészik, a farktoUakon észlelhet

fehér szín pedig az én példám'aimon nagyobb mérvben van a Lanius excu-

bitor L. ifjú példányán is elterjedve , mind a Lanius majoron, melyet

különben nem egészen vén példánynak tartok.

Kérdésképen felmerül azonban, hogy miután a Lanius major mellén

észlelhet kereszthullámok ritkábbak és élesebben elkülönítettek, mint az

ifjú Lanius excubitorén, melyen mintegy oda frecskeltnek tnnek fel, ezen

különl)ség állandó-e a fiatal példányoknál? vagy pedig csak a korkülönbség

okozza azt, mire csak minden korbóli b anyag rendelkezése mellett lehet

kielégít választ adni, különben még azt is nyilt kérdésnek tartom, hogy a

két madár mint külön faj vagy pedig csak mint varietas tekintend-e ?

Az általam elejtett fiatal Lanius excu])itort alkalmasint a megjelölt

berekben vagy a közeli erdkben költötték ki szüli, mivel nem valószinti

hogy júniusban már vándorolni indultak volna, és ez Erdélyben ritka jelen-

ség, legalább én itt ez alkalommal láttam 28 év alatt elször ezen gébicset

nyári hónapokban.

AnijjJllbid.

A PELOBATES FUSCUS-NAK

HAZÁNKBAN VALÓ ELFORDULÁSÁBÓL S MÉG NÉHÁNY SZÓ A ^L\GYAI10RSZÁGI

BÉKAFÉLÉKHÖL.

Dr. Entz GÉzÁ-tól.

Dr. Károli János ur a füzetek utolsó ketts számában a Pclobates

fusciisnak hazánkban való elfordulásáról ezeket mondja: «A múzeumi

gyjteményben nincs példány. Fitzin(;kií és Schreirer szerint elfordul

Magyarországiján; Bielz szerint Erdély])en»> (í)7. 1.) s állításának kétségbe

nem vonható els részére, — arra t. i., hogy a nemzeti nnizeumban nincs

példány, —azon következtetést alapítja, hogy a szóban forgó béka faunánk-
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l);in igen ritka («In unserer Fauna sehr selten» n. o. 177. 1.). Ezen állítást,

amennyiben a Pelobatesnek hazánkban való ritkaságát illeti, határozottan

tévesnek kell nyilvánítanom : a Pelobates ugyanis hazánkban, — mint ezt

részint saját megügveléseim, részint másoknak alább közlend feljegyzései

után állíthatom, — ép oly kevéssé ritka, mint Európa egyéb részeiben s

nevezetesen aránylag ujcn fDiakori ('peu Budapest környékái ; amott pl. a

Gellért- és Sasheg}', a Duna s a promontori szlhegyek által határolt

lapály, az u. n, Lágymányos nedvesebb helyein, hol a kedvez évszakban,

kíilönösen es után korán reggel, persze mindig csak egyenkint, de biztosan

feltalálható, st nappal is igen könnyen kézre keríthet pocsolyákban,

melyekben sokkal szivesebben tartózkodik, mint a varasbékák s e tekintet-

ben inkább közelebbi rokonával a Bombinatorral egyezik meg ; továbljá a

közutak és szántóföldek melletti árkok repedéseibe húzódva, vagy önmaga

által vájt sekély lyukakban, melyeket a frisen feltúrt föld könnyen elárul
;

a pesti oldalon pedig a városliget és Eákos megfelel nedves helyein. Az

ivarzás idejében, mely az idjáráshoz képest márczius végére, április

elejére vagy közepére esik, tömegesen is találhatók ezen különben csak

egyenként él békák a pocsolyákban s a varasbékáknál sokkal nagj^obb

élénkségök által könnyen magokra vonhatják még a nemszakértnek is

figyelmét. Ez eltt mintegy tíz évvel, midn a budapesti egyetem állattani

intézetében, mint tanársegéd voltam alkalmazva, nehán}" Budán gyjtött

példányt tettem az egyetemi állattani intézet gyjteménj^ébe, melyek ott

kétségkívül mainap is megtekinthetk. Ezen kívül Kolozsvár és Nagy-

Szeben környékérl is ismerem a Pelobatest, az erdélyi múzeum gyjte-

ményében pedig van egy példán}^, melj^et, ha nem csalódom Herman Ottó

tisztelt barátom fogott Gyekén, az erdélyi Mezségen. Ki kell továbbá

emelnem, hogy Schmidl Adolf az aggteleki barlangban talált egy Peloba-

test ^ mely kétségkívül ép úgy, mint a Piana alpinának (Pi. alpina Fitzin-

ger non Laurenti = Pianae temporariae var.) egy elsoványodott példánya,

miként Schmidl is megjegyzi, nyilván valamely nagy eszés alkalmával

sodortatott a barlangba; bármily módon került azonban a Pelobates ezen

szokatlan helj^e, annyi e feljegyzés után bizonyos, hogy Gömör megyében

is elfordul s eszerint téved Jeitteles is, midn azt állítja, hogy a Peloba-

tes Fels-Magyarországban hiányzani látszik '^. Végre elfordul még a

Pelobates Kornhubee G. A. szerint Pozsonv körül '', Kempelen Radó

^ Die Bíiradla-Höble bei Aggtelek uml die Lcdnica-Ei.shrilile liei S/,ilitxe im
Göinörer Coiuitate Ungarns. — tíitziingsber. der luatbeui. natnrwiss. Classe der kaiserl.

Akademie der Wissenscdiaften. XXII. Bd. Wien, 18.57. .591. 1.

' Prodroiuus í'aunae vertebrati)ram Hungáriáé Superioris. Vtnbandl. der k. k.

zooIog. botan. Gesellschaft iu Wien. XII. Bd. 1862. p. 287.

^ Pozsony és környéke. Pozsony, 1S65. (A magy. orv. és term, vizsgálók 18G5.

Pozsonyban tartott XI. nygygyülése nlknlniából kiadott euilékkrmvvi I\ l.XXVfl.
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szerint pedig epén igen gyakori Heves és Küls Szolnok törv. egyesült

megyékben. "*

Tekintetbe véve a felsorolt lelhelyeket (Pozsony, Budapest, Heves es

Küls-Szolnok, Kolozsvár, Gyeké, Nagy Szeben), úgy hiszem semmi két-

séget sem szenved, hogy a Pelobates fnscus hazánkban nem csak hogy nem
ritka, hanem ellenkezleg országszerte elfordul, a mi különben magából a

Pelobatesnek eddig ismert földrajzi elterjedésébl is önkényt következik
;

ha ugyanis tekintetbe veszsziik, hogy a Pelobates egész Közép-Európán

keresztül vonulva, széles elterjedese])en a Wolga és Kaukázus által sem

korlátoltatik, hanem melyen behatol Európából Ázsia szivébe, — vagy talán

megfordítva ; ha tekintbe veszszük, hogy a hazánkat környez tartományok

közül a nyugatiak s éjszak-nyugatiakban elfordul, s Oroszországban ismét

föllép : ugy tisztán zoogeographiai nézpontl)ól kiindulva már a priori is

határozottan feltehetnök hazíínkl)an való biztos elfordulását.

Legyen szabad e helyen még a hazánkl)an elforduló két Rana-fajról

nehán}' szót mondanom.

A Piana esculenta termetre s sznin- nézve igen variál, ÖtuBKiBER

EctId Herpetologiájában ^, nem kevesebb, mint dl ily varietást ismertet,

melyek közül többen, mint külön fajok Írattak le, Knauer Fiugyes pedig

Alsó-Ausztriából 7 varietást említ fel". Ezen varietások közül két igen

jellemzt akarok e helyen különösen kiemelni. Az egyik kelet-európai

alak, mely hazánk rónáin éri el elterjedésének nyugati határát s ez a

Pallas által luina ridibunda {— Pi. gigás Gmelin, Bufo ridibundus Schnei-

der) névvel jelelt óriási termet K. esculenta, ugyanaz, melyet Pktényi

E. Tiszá-nak nevezett '', s mely a törzsalaktól meglep nagyságán kívül

nagy fekete foltokkal tarkázott barna alapszíne által tér el; ezen békának

egy szép példánya van a budapesti e^ryetemi állattani intézet gyjtemé-

nyében s nyilván több Petényi által gyjtött (tisza-földvári) példánya a

nemzeti múzeumban. Egy másik igen szép^színvarietást Kolozsvár kör-

nyékén a Bükk nevet visel szálas erd árnyas pocsolyáiban találtam, s ez

igen feltn az által, hogy hasa oldalról kiindulva majd halvány, majd

pedig; a hímeknél, élénkebb rózsaszín, vagy egészen bíborpiros, mely

szín a hátsó lábak alsó részére is elterjed s elmosódva megy át a has

középs tájának fehér alapszínébe. Én ezen érdekes szinvarietást több

évvel ezeltt egy korai tavaszi kirándulás alkalmával találtam az irarzás

* Heves és Küls-S/.oluük t. e. vármegj-ék leírásn. Eger, 18(JS. (A nmgy. orv.

és tenu, vizsg. 1S6S. Kgor])en tartott XTII. nagj'gylése nlkalniából kiadott emlék-

krmyv.) P. 187.
•'"' Herpetologia europaea. Brannscliwoig, 1875. i'. 117.

^ Die Reptilien und Amphibien Nieder-OesteiTeicli.s. Wien. 1875. P. i>8.

' Fkivaldszky Imkk : Jellemz adatok Magyarország fannújához. .\ magy. tud.

Akadémia évkönyvei. Pest, 1864. P. 78.
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idejében, s midn az idén inájus közepe táján, <i2 ivavzán idejének hjártárai

ismét fel akartam keresni, kellemetlen meglepetésemre egyetlen piros hasú

példányra sem akadtam s igen hajlandó vagyok feltenni, hogy a piros szín

csupán az ivarzás idejében van kifejldve s ez után ismét gyorsan elhalvá-

nj^odik s eltnik, ép úgy, mint pl. a Tritonak híméinek az ivarzás ideje

alatt észlelhet élénkebb szine s ékes taraja, vagy mint a kis Ilhodeus

amarus nászmezének pompás ragyogó színezete, — mi természetesen

további megfigyelést kivan. Ily piroshasú békák Scheeibek szerint az

Alj^esekböl, nevezetesen a salzburgiakból és Fels-Olaszországból ismere-

tesek, s az elbbiek Eisso által Eana alpina, az utóbbiak Massalongo által

Kana esculenta var. roseo-virens elnevezés alatt Írattak le.

A Eana temporariának ^ három jól megkülönböztethet varietásai

kö^ül— platyrrhina (E. platyrrhinus Steenstrup), oxyrrhina (E. oxyrrhinus

Steenstrup) és agilis (E. agilis Thomas) — tudtommal a két els mindenütt

elfordul hazánkban ; én legalább Budapest és Kolozsvár környékérl

mindkettt ismerem, Jeitteles pedig Fels-Magyarországon is egyaránt

gyakorinak mondja e két varietást ^
; az utóbbi, t. i. az agilis ellenben leg-

felebb hazánk délnyugati részeiben fordulhat el, mely elfordulás valószí-

nsége mellett azon körülmény szólhat, hogy Scheeibee szerint Dalmátiá-

ban találtatik. A Káeoli János úr által adott leírás, egészen összhangban

avval, hogy csupán Steenstrup E. platyrrhinus-át idézi mint synonymot,

csupán a platyrrhina varietásra illik, s ezért nem tartom feleslegesnek a

két országszerte elforduló varietásnak rövid jellemzését közölni :

a) varietas lÁatyrrhina. Erteljesebb s nagyobb termet, mint az oxyrr-

hina, orra rövid, tompa, homloka lapos, szemköze széles, hatodik ujjának

csankja gyengén fejldött, puha.

b) varietas oxyrrhina. Véznább s kisebb termet, mint az elbbi, orra

hosszabb, hegyes, homloka kissé domborodott, szemköze keskeny, hatodik

ujjának csankja ersebben fejldött, kérges.

Bármennyire eltérnek is azonban e két varietásnak széls alakjai,

nem hiányzanak átmeneti alakok, melyek a különbségeket áthidalják, s a

két fajra való szakítást merben lehetetlenné teszik.

Meg akarom még jegyezni, hogy az E. temporariának, épen úgy,

mint a E. esculentának szine életkorával, tartózkodási helyével, st az

évszakkal s a világítási viszonyokkal is nem lényegtelenül változik : így

^ A E. temporaria elnevezésnek minden esetre elny adandó a E. fusca felett,

nem csak azért, mert Linné által is elfogadtatván, széltében ezen elnevezés hasz-

náltatik, hanem fleg azért, mert Charlkton már 1677-ben élt vele (Exercit. diflf«-

rent. nomin. animal. P. 27. Schreiber ut. id.), még EoES^Lnek Eana terrestris fiisca

elnevezése 1758-ból való (História naturalis ranarurn nostratium. Norinbergae. I. P. 1.

Schreiber ut. id.) s e szerint jóval késlib keltii.

» II. mü. P. 287.
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a/, alapszín a halvány börsárgától, csaknem piszkos fehértl és hússzintöl

a börbarnán át vöröses fahéjszínig fokozódhatik, más irányban pedig sötot

iszapbarnába, csaknem egészen feketébe mehet át, e mellett a foltok is

változnak, söt néha csaknem egészen hiányzanak, a hasoldal pedig majd

tiszta fehér, majd szennyes fehér, folt nélküli, vagy, különösen a begyen

halványabb vagy setétebb testszínü pettyekkel s foltokkal. Kolozsvár körül

a Bükkben legfeltnbbek az egyszín vöröses fahéjszinttek (= R. alpina

Fitzinger) s az ezekkel együtt elforduló sötét iszapbarnák (= R. atra

Bonaterre), a szaraosmenti réteken pedig igen világos hátú, oldalt s begyü-

kön feketén tarkázott példányok (= R. arvalis Nilson). A Károli János úr

által egy typicus színnek vett példány után közölt leírás csak igen kevés

R. temporariára illik s könnyen tévútra vezethet ; általál)an alig van a

gerinceseknek más osztálya, melynél annyira szükséges volna a LixNÉ-fele

elvet «Nimium ne crede colori» folytonosan szem eltt tartani, mint épen

az Amphibiáknál.

Végül még a Bufo calamitát illetleg meg akarom jegyezni, hogy

igaz ugyan, miszerint Leydiu annak valószínségét fejezi ki, hogy Buda-

pest körül gyakori, Schreiber szerint is elfordul, legalább helyenként

hazánkban, Biflz szerint pedig épen közönséges Erdélyben :
^" mindennek

daczára azonban hajlandó vagyok hinni, hogy ezen béka, melynek tudtom-

mal egyetlen biztos leihelye sincs hazánkból feljegyezve, s a rá vonatkozó

adatok egész általánosságban sz ólának, vagy épen nem fordul el, vagy

csak egyes helyeken élhet ; azt azonban, hogy Budapest körül gyakori,

Erdélyben pedig mindenütt közönséges, egész határozottsággal tagad-

nom kell.

Kolozsvártt, 1878. június iM).

PROTISTOLOGIA.

A SZAMOSFALVI SÓSTÓ NÉHÁNY ÁZALAGÁRí')!..

Dr. Entz GÉzÁ-tól.

A szamosfalvi sóstóban él gyöklábúakat tárgyaló értekezésemben

jeleztem már (v. ö. ezen folyóirat I. köt. 3. fz. 155. 1.), hogy azon sósvízi

ázalagokban, melyeket a magyar orvosok és természetvizsgálók IS75-ben

Élpatakon tartott XVIII. vándorgylésének évkönyvében leírtam, folyta-

tott vizsgálataim után még néhányat csatolhatok. Eztn részint a sóstóra,

részint egészen új ázalagok a következk :

*" Fauua der ^Vil•beltlliel•e Siehenbüríícns. Hermannstiult. 1856. «Gemein uiiler

der Erde, in Kellem, Muuerlöchern und Steinhaufen.» V. [CA.


