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KELIQÜIAE PETENYIANAE.
Rendezte Dr. Chyzer Cornel.

Nemcsak Magyarországnak, de az egész osztrák-magyar birodalom-

nak faunája is egészben véve, s még inkább a többi állatosztályokhoz

mérve, az emlsökbl csak igen kis számot mutathat fel; s daczára annak,

hogy a tárgy oly kevés, s hogy a természetrajz kivált az utóbbi évtizedek-

ben nagy mérvben halad, — mégis még ezen egynehány emls állatunk-

kal sem vagyunk egészen tisztában.

Ugyanis mint a természettudományok minden ágának, úgy az emls-

tannak is megvannak saját nehézségei. Emlseink nagy része az éjjeli

állatokhoz tartozik, tehát oly állatokhoz, melyek nappal, azaz azon id-

ben, mely nekünk természetbúvároknak tevékenységi idnk, rejtekeikben,

lyukaikban vagy hordásaikban alusznak, vagy legalább szemeink ell

elvonják magokat, — melyek csakis akkor bújnak ki rejtekeikbl, hogy a

lehet legrövidebb id alatt táplálékukat fölkeressék, fajrokonaikkal össze-

jöhessenek s társaloghassanak, szóval életszükségöknek eleget tegyenek és

ügyeiket elvégezzék, akkor, midn az éj sötét leple az embert napi mun-

kája után édes mély álomba ringatja, s ez által nekik szabadabb tért nyit.

Ezenkivül ezen éjjeli emlsök nagy része még oly kicsi, hogy fényes nap-

pal is, még a legfigyelmesebb szem is alig veszi ket észre ; k annyira

fürgék, hogy alig veszszük ket észre, már is eltntek szemeink ell; any-

nyira vadak, hogy egyszer megijesztve, nem egyhamar jelennek meg

ismét ; s ezért nehéz ket csak észre is venni, — még nehezebb megfogni,

s legnehezebb életmódjukat s magokviseletét pontosabban megfigyelni,

helyesen felfogni, szóval termeszetrajzilag megismertetni.

A most mondott nehézségekbl kiviláglik, miért van az, hogy a ter-

mészetvizsgálók közül mindig csak kevesen foglalkoznak elszeretettel

ezen éjjeli emlsökkel, miért találunk az emlstan ezen ágainak faunájá-

ban még mindig oly sok hiányt, miért oly tömérdek helytelen állítást,

hibát s ellenmondást ; miért uralkodik némelyekre vonatkozólag valósá-

gos zrzavar ; miért történnek évrl-évre még a legismertebb országokban

és vidékeken is e téren új fajok fölfedezései,
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Az ilyféle emlsöket emlöstani rendszereink különösen három külön-

böz rendjében találunk, u. m. 1. a kezszárnyúak (Chiroptera), '^2. az ásó

rovarevk (Mammalia insectivora fodientia), s ezek közt ismét a cziczká-

nyok, és 3. a rágcsálók (rosores seu giires) s ezek közt névszerint a valódi

egerek (Mures) és poczok (Hypudaei) közt.

Ezen osztályok bármelyikében a szorgalmas búvár különböz érde-

kes észleletekre és fölfedezésekre tág mezt talál. Nekem is a magyaror-

szági emlsök vizsgálatánál b alkalmat nyújtottak különféle, az emls-

tanra nézve tán nem egészen érdektelen következ tapasztalatokra.

Mieltt azonban egereink részletes leirásába bocsátkoznánk, lássuk

fölosztásukat, mi által különböznek nemeik egymás közt, s a rend, melybe

tartoznak, az emlsök többi rendjeitl?

EEND. KÁGCSÁLÓK.
(Giires. Rosores.)

(Rágdálók vagy Rágcsálók. Egérneuiüek. Gnzmölö állatok. Fábián József, tenue-,

szethistória 410. lapou. Mäuseartige öäugetliiere. Hlodaci Picïényi Hlodawj. Pr.)

Feltíl és alul mindig két nagy metszfoggal ; szemfogaik helyett üres

ter van jelen ; zápfogaik *z* egész ^z^, lapos, széles, harántul fekv, rlésre

alkalmatos koronákkal ; mells lábaik rendesen kurtábbak a hátsóknál,

azokon úgy mint ezeken 3— 5 újj, melyek a hátsókon gyakorta üszóhártyá-

val össze vannak kötve ; karmaik többnyire hegyesek, néha kúpidomúak.

NEM. EGÉE. MUS.

(Maus. Mijä.)

Metszfoga ^Z'^, igen hegyes, a felsk ekalaku éllel ; az alsók élükön

lapítottak s ersen kiállók.

Zápfogai a fels állkapcsokban majd egyenes párvonalos sorokban

állanak ; számuk : |z?, rlk, egymástól távol álló dudor magaslatokkal.

Ormánya : meglehetsen hegyes ; fels ajkai meglehetsen hasítot-

tak. Pofatáskái nincsenek.

Fülei : nagyok, kerekítettek vagy hosszukások, vékonyak, majd mez-

telenek.

Lábai: mellül 4 újjal s hüvelykbibircscsel ; hátul 5 újjal.

Karmai : gyengék, karmolok.

Farka : többnyire hosszú, ritkán középhosszú, pikkelyes, gyürüs,

gyengén szrös, s kurta merev szrrel fedett.

EGEREK. (Mm-es.)

Az egerek a világ legkisebb emlsei, s minthogy ilyenek, mindenfelé

elterjedtek és gyakoriak, mindenütt a regi latin példabeszed «vilescit quo-
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tidianum» szerint, legalávalóbb s legjeleiitélítelenebb emlsöknek tartják

ükét. S ezt valóban nem érdemlik, ük a természet nagy háztartásában

nagy állással bírnak, s az állatvilág életében fontos szerepet játszanak,

mert :

1. az ö ittlétök és életök számtalan más, részben nagyszer állatok

életét föltételezi, oly állatokét is, melyek az emberre nézve fontosak,

melyeknek az egerek elvesztével rövid idö alatt szintén el kellene vesz-

niök. Ugyanis az egerek számtalan különböz osztályú állatnak egyik f
tápláléki ágát képezik. Ki ne tudná azt, hogy a húsev emlsök nagy része,

a farkasok és rókák, valamennyi nyest és menyét, a vad és házi macskák,

a görény stb. stb. fajai legnagyobb részt egerekkel táplálkoznak? S vájjon

nem k képezik-e a nappali és éjjeli ragadozó madarak egész seregének

f táplálékát ? Az ölyvök és örvölyök, a kányák és sólymok, a héják és

kisebb sasok mind üldözik és megeszik ket. S nem látjuk-e, hogy gyak-

ran még a különböz holló fajok, a szajkók és gébicsek, st még (a túzo-

kok?) a gólyák, gémek, ruczák, a sirályok s a gödények is vadásznak

reájok.

Hasonlóul számtalan hüllnek, mint teknsbékáknak és kígyóknak

is szolgálnak táplálékul. St még halak is akadnak, melyek utánok mint

eledelök után leskeldnek. S van is egy hal, melyet a dunai halászok

egérfogónak hínak.

De különben sok más tekintetben is nagyon érdekes szerepet ját-

szanak az egerek a nálunk fajok számára nézve nem nagyon gazdag eml-
sök közt. Mert

2. mindenütt találhatók, a meddig az ember ér, utaznak vele, elkí-

sérik lakásaiba, mhelyeibe, mulató helyeire, a kertbe, mezre és erdbe,

szóval k laktársai, kíséri, s már csak ezért is, hogy oly híven ragaszkod-

nak hozzá, megérdemlik, hogy különös figyelmére méltassa ket.

3. Az egerek természeti ösztönük, roppant falánkságuk, társas éle-

tök és rendkívüli szaporaságuk, melylyel fajukat fentartani igyekeznek,

hogy mint sok ezernyi állat f tápláléki ága, ne oly könnyen kiirthatok,

hanem mindig biztos eledelnek készen legyenek ; továbbá kitn termé-

szettani s élettani tulajdonaiknál, mint p. elvigyázat, szorgalom, tevékeny-

ség, mvészi képesség s más egyéb ügyességök által az élet oly sokoldalu-

ságát fejtik ki, hogy szorgalmas búvár ket bámulattal észlelheti, s rajtok

mindig az érdekesnél érdekesebb tapasztalatok mindig új és kifogyhatat-

lan forrását fogja találni. De
4. rendkívül érdekesek k az álla^búvárra nézve családaik és fajaik

sokfélesége végett, melyek még eddig egy világrészben, de még országban

sincsenek teljesen kifürkészve és ismerve ; ennélfogva tág és gazdag mezt
nyitnak minden világrész és vidék faunájának kiegészítésére.

Ezen fontos álláspontnál fogva, melyet az egérféle állatok a termé-
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szet nagy háztartásában elfoglalnak, régtl fogva az én figyelmemet is

nagy mértékben magukra vonták. Azonban daczára annak, hogy figyelme-

met hazánk ezen állataira tehetségem szerint szorgalmatosan fordítottam,

mégis foglalatosságaim sokfélesége és segédeszközeim hiányossága miatt

hazánk faunájának ezen ágában csak kevés újat sikerült fölfedeznem.

Következ soraim szolgáljanak nem annyira magának az állattan-

nak, mint édes hazánk faunájának öregbítésére.

Az egérnemet két csoportra osztjuk :

a) Gsopori. Patkányok.'^

A szájpadi ránczok középen nem osztottak; a farkon 210—260 pik-

kélygyüríí.

Ossznagyságuk egy lábon felüli.

Ide tartoznak :

1. Vándor patkány — Mus decumanus. Pallas.

2. Fekete patkány — Mus rattus. Linné.

h) Csoport. Valódi egerek. **

A szájpadi ránczok a második vagy harmadik ráncztól fogva közé-

pen osztottak ; metszfogaik igen hegyesek, az alsók éle lapított, belsleg

ferdén s kissé kivájva metszett ; ersen kiállók ; a zápfogak közül az els

legnagyobb. A hosszú pikkelyes farkon 120— 180 pikkelygyürü. Ormánya
inkább hegyes, mint kerekített ; a bajusz számos orrszrbl áll, melyek

néha oly hosszúk, mint a fej.

Ossznagyságuk a 9 hüvelyket meg nem haladja.

Ide tartoznak :

3. Házi egér — Mus musculus. Linn.

4. Fakó egér — « gilvus. Petényi (pomarius. Pet.)

5. Csíkos egér — « agrárius. Pallas.

* A patkányokat Magyarország különböz vidékein is knlönféJeképen hívják,

st még tei-mészetrajzi niunkákliau is. így például Comenius Orhis picfus trilin-

guiséhen 51. lapon Güzü, Batz-uok. neveztetik ; és megfordítva ugyanott a patkány

név alatt cziczkány vau leírva. S ez így van Molnár Zoologicon]kh&n is a 66-dik

lapon.

Szabolcsban a vándor patkányt, Sztraka Károly állítása szorint, vicsoh, vics-

Ä'oÄ-nak nevezik.

*;!= Erdélyben, de kivált a székelyeknél valamennyi egeret csak ,J'é.'reg^ férge'k^''-

nek nevezik ; az egy vándor patkány kivételével, mely 'pathányféreg vagy 2>ciihd7iy-

egér nevet visel.



95

6. Háromívü egér — Mus trizonus. Petényi.

7. Erdei egér — « sylvaticus. Linn.

8. Gözü egér . — « spicilegiis. Petényi.

9. Nádi egér — « arimdinaceus. Pet, (prateusis. Ocskay.)

10. Apró egér — « minutus. Pallas.

Az európai valódi egerek három csoportra oszlanak.

I. Az els osztályba azon egerek tartoznak, melyeknél a test fels és

alsó része homályos szín, s a színek lassanként mennek át egymásba.

A mi egereink közül a házi egér (Mus musculus. L.) és a Fakó egér (Mus

gilvus. Petényi.) tartoznak ide.

II. A második osztály azon' egereket foglalja magában, melyeknél a

test és fark fels része homályos szín, az altest pedig élesen határolt

fehér. Ide tartoznak a mieink közül az Erdei egér (Mus sylvaticus. L.), az

Apró egér (Mus minutus. Pallas.), a Nádi egér (Mus arundinaceus. Peté-

nyi.) és a Gözü egér (Mus spicilegus. Petényi.).

III. A harmadik osztályt azok képezik, melyek hátán egy fekete

középsávoly fut végig ; ide számítandók : a Csíkos egér (M. agrárius. Pal-

las.) és a Háromív egér (M. trizonus. Petényi.).

PATKÁNYOK.
1. Mns decnmanns. Pallas. Vándor pathány. (Barnavörös patkányegér.

Nagyobb patkány. Wanderratte. Rattenmaxis. Schwäbisch in Beremend. Potkan rysa-

vec. Prt. Potkan stehowny. Pet. Mys potkan eerweutasty.)

/V//i bélyege : füle körülbelöl Vs-a testhosszának, fejéhez lapítva sze-

méig nem ér; farka kurtább testénél, 310 (Schreber szerint 200 körül !?)

pikkelygyrvel; orrszrei fülein túl nem érk (azon nagy, 1847. január

22-én fogott hímnél a két leghosszabb tul ért ugyan azon), az alsók fehé-

rek, a többiek (az említett állatnál csak a középsk) barnák vagy feketék

fehér hegygyei (a kurtább felsk említett darabnál egészen feketék voltak

barnás hegygyei. Vájjon ez nem csupán kori vagy égalji változatosság-e?);

testének s farkának fels része barnásszürke (vagy talán rozsdasárga bar-

násszürke ?), alsó része élesen határolt szürkésfehér; szájpadlásán hosz-

szanti barázda nincsen.

A január 22-én 1847-ben Eákos-Keresztúron kukoriczagóréban hiz-

lalt gyönyör vén kan hossza egészben véve :
15^/2"

; ebbl a fejre 2V2, a

nyakra V2", a törzsre 6", a farkra 6'^/4"' esett." Szélessége volt: ell az

orra alatt 5'"
; közvetlenül orra fölött sekély ívben 10'"; szemei eltt

mindjáit az orrszörök mögött 18'"; orrszrei és mells pofái közt ferde

keskeny mélyedés vala látható ; homlokszélessége szemei közt, mellül

6—9'", hátul 15"'-ig, egész fülei közé elszélesedve, — szemei fölött és

fülei között gyengén kerekdeden emelkedett, középen kissé lapított; pofa-

szélessége alul mérve mindjárt az orrszrök mögött mintegy 18'", s a leg-
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nagyobb 24'"
; nyaka szélessége alul 2"3"', magassága 1"; pofa-magas-

sága szemei eltt 9'", szemei hosszában csekély bemélyedés, azok fölött

11'", fülei eltt 11'"; törzse szélessége mells lábai közt 1"; itt kissé

emelkedett, azok mögött !2", hasán 2 és '^U" , hátsó lábai között mellül

1"4"', középen 10'", hímvesszje eltt 1 és ^li"; alfele farka tövétl a

hímvesszig 1 és ^/2" hosszú, alul mellül IV4", középen l''^/4" széles, ezen

herét rejt része zsírosan kidudorodó, alfele felé kissé osztott ;
— hátszé-

lessége tarkóján 2", itt a vállai közt sekélj^ bemélyedéssel ; vállai mögött

(mindenütt meddig a vörösszürke színezet terjed) 4"
; legnagyobb széles-

ségét csípi fölött éri el, itt 4 és V4" ; alfele eltt a czombok mögött B", s

alfelén a farktövéig egész l^/4"-ig keskenyedve a farkba szkül. Oldal-

magassága mells lábai mögött 2"
; csípi fölött 3"

; hátsó lábai eltt

21^2", azok mögött 1^/4'"
; alfelnyilása eltt IV4". A meglehetsen hen-

gerded s csak alól alfelétl hosszának ^/3-ban kissé lapított fark 5

—

l"-ig

keskeny s mintegy r"-nyira végétl annyira összenyomott, hogy a hegye

nagyon laposnak látszik. Mells lábai a felkaron 1 V4" hosszúk, felül és

alul ^/4", középen 1" szélesek, igen kevéssé kiállók; — az alkar IV4

hosszú, felül 1" széles, lefelé 5"'-ig keskenyed. Hátsó lábain a czomb 2"

hosszú, 1^/4

—

6"'-ig keskenyed; hátsó lába 19'" hosszú, a mells ujjai-

val 9'", ezen a két középs ujj egyformán hosszú, 4"'-nyi, a két széls ujj

is egyenl 3"'-nyi; karmai igen gyengék; a hátsó lábak bels ujja 3'", a

következ 5'", az erre következ kett egyenl 6'", az utolsó küls 5'"

hosszú ; mindnyájok karma a mellsknél ersebb.

Orrának meztelen része húsvörös volt ; orrlikai ell fülkagjdóforma

tekeredést képeztek ; ormánya két oldalán hamuszürke, homloka felé bar-

nás, ajkai felé fehéresbe játszó; orrszrei 1—25"' hosszúk, az alsó soruak,

melyek közt a leghosszabbak találhatók, tisztán fehérek ; a középsk közül

egynehány fekete fehér hegygyei, a többi többnyire fekete alig világosabb

hegy. Metszfogai kívülrl sárgabarnák, a felsk sötétebbek az alsóknál ;

belül fehéresek ; zápfogai fehérek. Ajkai bell kurta szrek, s az alsó

metszfogak két oldalán mély befelé fekv lebenykére osztottak. Az arány-

lag kis szemek 4'" hosszúk, 2"'-nyira nyitottak, feketék. Fülei elöl 9'"

magasságúak, alapjukon 3'", középen 7'" szélesek, barnásszürke brük
csaknem meztelen, belül s kívülrl itt-ott rásimuló, a világosabb helyeken

fehéres, a sötétebb helyeiben feketés szöröcskékkel ellátva. Testének egész

fels része az elrejtett hamukék finom alap fölött barnássárga, fekete

szárhegyekkel s farka felé mindinkább gj^akoribb, néhol igen hosszú, egé-

szen fekete s itt-ott egészen fehér szrrel vegyítve ; ez a színezet a test

oldalaira is átmegy, de itt a barnasárga szín lassanként a szürkesárgába

mosódik, s a hosszú fekete szrök helyett, egészen vag}^ csak hegyökön

félig fehér szrök állanak ki ; a felkar küloldala világos hamuszürke, bar-

nás árnyalattal (olyforma, mint a pele —• Myoxus glis — színe), alul a
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kéztö felett kissé sötétebben szegélyezve ; az alszár küloldala vöröses szür-

kebarna, alul a lábtn feketén határolt ; a kékesszürke fark fels oldala

feketebarna ; a piszkos-sárgaszürke alsó j^edig fehérszürke, vöröses hegye

felül és alul feketésbarna szrrel fedett ; egész hasa és lábainak bels

oldalai sárgásfehérek (ennél a darabnál a fehér színezet kitnen tiszta

volt, szürke vegyület nélkül), a testpiros szín lábacskák fels oldalukon

kurta de sr fényl fehér szrek ; karmai fehérek.

Egy szóval, ez a példány oly kitn nagy és tiszta volt, milyet csak

rendkívül ritkán találni, mert mindig tiszta helyen, a góréban, lakott és

soha sem ásnia, sem pedig tisztátalan helyeken mászkálnia nem kellett.

Földrajzi elterjedése. Lund szerint (Blicke auf Brasiliens Thierwelt.

Isis. X. füzet. 1 843. 755. lap.) Dél-Afrikában a vándor patkány ép oly

sajátságosan viseli magát, mint Európában ; ugyanis innen is régebben

ezen világrészben honos közönséges fekete patkányt (Mus rattus. L.),

mely alkalmasint maga is ázsiai eredet, hatalmas vetélytársképen nagy-

részt már kiszorította, holott csak a mi napjainkban vándorolt be Ázsiá-

ból (18.-3-ig, Lorenz szerint, a vándor patkány — Mus decumanus —
Steierországban, névszerint Grátzban még nem volt, midn mi ott termé-

szetvizsgáló gylésünket tartottuk ; akkor még csak a Mus rattus tanyázott

ott). így a brazíliai Minas tartomány lakóinak egyhangú állítása szerint, a

most ott honos közönséges házi patkány (Mus setosus) is csak !íi5—30 év

óta, 1841-tl számítva, mutatkozik ott, s azóta befészkelte magát a házakba,

melyekbl egy másik kisebb fajt szorított ki. Lund nyomozásai igazolják

ezen állítást, mert barlangokban, hol ezen patkányfaj tanyázni szokott, a

csonthalmazok közt ennek csontjait mindig csak friss állajjotban s a felü-

leten találta és soha az elporhanyult alsóbb rétegekben, mel3''ek eredete

bizonyosan több százados. Lund kételkedik, hogy a Mus setosus Amerika

távolabbi vidékérl származnék, s azt hiszi, hogy indiai hajókon Ázsiából

hozatott be, minthogy az indiai archipelagus egereinek bélyegét hordja

magán ; ugyanis vannak hosszú, bundájából kinyúló sertéi.

Életmódja. Tulajdonságai. Minthogy ezen állatok ott, hol ersen

szaporodnak, a tulajdonosnak terhére s nagy kárára vannak, különböz

módokhoz nyúlnak az emberek, hogy ket kipusztítsák vag}^ számukat

kevesbítsék. A többi közt azt is hiszik, hogy mesterségesen is el lehet ket
zni, s tetszés szerint olyanhoz küldeni, a kire az ember haragszik. Ennek

módját mélt. Radvánszky Antal zólyommegyei fispán, mint szemtanú,

következkép beszélte el nekem : kastélyomba tömérdek sok j)atkán3^ fész-

kelte be magát ; minden módot elkövettünk kiirtásukra, de czélunkat tel-

jesen sohasem érhettük el. Az én molnárom vállalkozott elzésökre, s

minthogy egy emberre, ki rövid id eltt megsértette volt, haragudott,

annak udvarába akarta zni. E czélból ezen állatok ganéjából annyit

gyjtött, a mennyi elegend volt az én udvaromtól a kiszemelt ember
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házáig terjed keskeny ganéj -útnak készítésére. Ekkor kilépett az egész

ház botokkal, sejjrökkel fölfegyverkezve, azon helyekre, hol leginkább tar-

tózkodtak, s hol én utánuk ásattam is, iszonyú lármát kezdtek csapni az

egész házban annyira, hogy rejtekébl valamennyi patkány az udvarra

szaladt, s itt addig üldözték, míg a kijelölt útra érve, azon molnárom meg-

sértjének udvarába szaladt. Magában értetdik, hogy ilyenkor oly helyre

kell ket zni, mely számukra ép oly alkalmas s ugyanannyi táplálékot

nyújt nekik, mint elbbi lakásuk, különben nemsokára ismét visszatérnek,

s mint igen társas állatok, együtt maradnak örömest mindaddig, a míg

csak lehet.»

Hol trágyadombokon és trágyagödrökben laknak, mint például a

nemzeti múzeum hátsó udvarán, ott nem csupán lakhelyök szelein, de

annak nagyobb távolságában is néhány lépésnyire bejárati és kimeneti

lyukakat is készítenek, hogy azon esetben, ha eledelöket keresve lakásuk-

ról távoznak s veszélytl meglepetnek, vagy pedig ha közös lakásukon

háboríttatnak, akkor a mellékes lyukakon be, — illetleg elmenekül-

hessenek.

Hol ersen és szakadatlanul üldöztetnek és njaigtalaníttatnak, onnan

mindnyájan egyszerre elköltöznek. A nemzeti múzeum szemétgödrében,

mely az rház mellett volt, a patkányok, minthogy a naponkénti friss sze-

méttel mindig táplálékkal lettek ellátva, s a mellé nyáron még az egész

udvar pázsitját is használhatták, annyira elszaporodtak, hogy a szemét-

gödörben és annak környékén százával laktak, s onnan az épület pinczé-

jébe is elterjedtek. Itt nappal is ugy szaladgáltak körül, mint a csirkék, a

nélkül hogy az ott járó emberektl csak legkevésbbé is tartottak volna.

Egyszerre eszökbe jutott 1 843-ban az rt álló katonáknak a patkányokat

folytonosan bolygatni, ki- és bejárásaikat bedugaszolták, lyukaikba folyto-

nosan szuronyaikkal szurkáltak, az élve elfogottakat zsineggel kövekhez

kötötték s ott naphosszant kínozták stb. Egyszerre eltnt minden patkány

a szemétgödörbl, ugy hogy 1844- és 45-ben egyetlen egyet sem lehetett

látni. Általános hit, hogy még az olj^ macskák is, melyek a patkányt meg-

fogják, megevésétl irtóznak, s hogy azok, melyek a patkányevést meg-

kísérlették, ha egészen meg nem ették is, végtére egészen megsoványod-

nak és eldöglenek. Azért hiszik — de bizonyára alaptalanul — hogy van

a patkányokban valami méreg.

2. Mns rattus. LiN. Fehete pathány. (Poczegér a székelyeknél ; Schwarze

Hausratte ; Potkau cerny. Potkan krysa. Pet.)

Ez a patkányfaj már oly nagy ritkaság Magyarországon is, hogy alig

van már valaki, ki arra emlékezik, hogy valaha látta volna. Én emléke-

zem, hogy gyermekkoromban, mint tanuló a losonczi és beszterczebányai

iskolák árnyékszékein gyakrabban észleltem, de nem emlékezem arra,
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hogy mint természetvizsgáló valaha láttam volna. Jancsó tanár állítja,

hogy 1850

—

51-ben, midn Zeyk Miklós tanárral Tisza-Pkofon a Borbély-

családnál idzött, egy példányt a ház kertjében vadászkutyák téptek szét,

a két természetbúvár nagy sajnálatára. Mint mondják, földlyukából bujt

ki, melyben valószínleg többen is lehettek.

EGEREK.

3. Mus mnscnlns. LiN. Házi egér. (Hausmaus. Mys flomácy. Mys domacá.)

Faji bélyege. Farka testénél nem sokkal rövidebb, 1 80 pikkelygyr-

vel; füle félakkora hosszú mint feje, lenyomva szeméig ér; talpa mezte-

len ; fels része szürkésbarna sárga, feketével vegyítve ; alsórésze világo-

sabb, világos szürke, sárga barnásba átmen, füle mögött félig elrejtett

fehéres folttal.

Az 1841. november 26-kán pesti szállásomon fogott vén nstény

rajza téli bundában :

teste ormánya hegyétl farka tövéig 3V4" hosszú, farka 2^/4" hosz-

szú ; mells lába vagyis felkarja az ujjak hegyéig 8'", a leghosszabb ujj

±"', a legrövidebb küls V" ; a két mells láb közti legnagyobb távolság

az egyik láb hegyétl a másik láb hegyéig 32'"
; hátsó lába az alszár tövé-

tl az ujjbegyig 16'"; a leghosszabb ujja karmostul 3'", a legrövidebb

bels IV2"'; a hátsó lábak legnagyobb távolsága egymástól 4:3'"; a fels

metszfogak hegyétl az orrhegyig 2'"
; a szájzugtól a fels metszfogakig

szintén 2'"
; a szem mells zugától az orrhegyig 4'"; s a szem hátsó zugá-

tól a fültövig szintén 4'"; fülei tövükön 2'"-nyi szélesek; legnagyobb szé-

lességök középen SVa'", magasságuk 6'", egymástól való távolságuk alól

4'", felül 6'". Szemei J V2"' hosszuk s l'"-nyi magasak, feketék s barnák;

az orrszrök 2— 11'" hosszuk, a fels ajakhoz legközelebb állók fehéres

szürkék; a felsbbek mindig homályosabbak, feketés barnák, sokan fehé-

res hegyek, szemszreik 4— 6'" hosszuk; nyaka 3"'-nyi hosszú.

Színezete : fels részén elrejtett feketés szürke alap fölött szürkés

barnasárga, hosszú kinyúló feketébb szrökkel sren vegyítve, a hátközé-

pen végig legsötétebb s test oldalain legvilágosabb ; alteste világos, vilá-

gos szürkesárga barnásba átmen, világos egérszürke alap fölött ; a lábak

aloldala legvilágosabb, ersen fehéresbe játszó ; a füllebenyke s a fark fels

fels része sötétbarna ; a fark alsó része szürkebarna ; a fül mögött félig

elrejtett fehéres folt ; metszfogai sárgabarnák ; kacsói a mells lábakon

fehérszürkék, a hátsókon szürkebarnák ; karmai fehéresek, a mells lábak

talpai vöröses fehérek ; a hátsó lábakon homályos vörösbarnák ; herebo-

rékja sötét egérszürke.
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Válfajai. Poclmaniczky Mari báró kisasszonytól Eákos-Kereszturról

184G. január K3-án kaj)ott vén nstény rajza: fejének mells része, fel-

testének hátsó s oldalainak legnagyobb része sárgás szürkebarna, számos

eg3'enlö hosszú, tiszta fehér és kiálló fekete szrrel vegyült; fejének olda-

lain az ormány hegyétl a fül és nyak oldalain végig, valamint fejének

hátsó s hátának mells fele részén s háta közepén mintegy tompán vég-

zd a fark felé futó tiszta fehér sávoly, s csak vállai fölött feketével

vegyítve ; a fels részükön kurta szr kacsói, a fark alsó része s a kar-

mok fényes fehérek ; a fark fels része szürkés barna, középen fekete bar-

nával vegyítve ; farka töve fehér; torka barnás fehér; alfele s czombjai-

nak bels oldalai fehéresek, a többi altest világos hamuszürke, finom

sárgás barna, fehérbe ersen játszó haránt hullám csíkokkal ; a test olda-

lai legersebben a sárgás barnába átmenk ; orrszrei, melyek leghosz-

szabbika oly hosszú, mint feje, a szerint a mint szürkeba,rna vagy fehér

alapon állottak, feketék vagy fehérek, de többnyire feketék ; szemei fekete

barnák.

Egy 1851-ben Beszterczebányán Eokosztól kapott, szobában fogott

hím (mely rossz kitömése miatt nagy sajnálatomra tönkre jutott) egész

testén, a helyett, hogy egész szürke lett volna, palaszürkébe játszó alap

felett sárgás rozsdabarna volt, mely színe az altesten a fehéresbe ment át,

s ennélfogva itt világos rozsdabarnás fehér vala. Fehéres szürke kacsóin

is rozsdás sárgás árnyalat vala látható ; úgyszintén farka alsó oldalán is.

Az egereknek vannak balháik is, melyeket a házi egerek bundájában

gyakran találtam. Balháik vörösbarnák, igen karcsuk, körülbelül egy

negyeddel kisebbek a kutya balháinál ; igen élénkek, ügyesen másznak

még egyes szrszálakon is ; s csak akkor ugranak le, ha arra kénysze-

ríttetnek.

4. Mas gilvns. Petényi. Fah egér. (Mus pomarius. Petényi. Faille Maus. Mys
pláwka.)

(Egy 1846. márczius B-án Pesten a Eedout-épület egyik gyümölcsös-

boltja eltt megölve talált hím példány után leírva.)

E faj leginkább hasonlít a Mus hortulanus Noedmann (Wiegman.ss

Archiv. YI. 1. 380. lap; Demiooff Voy. Zool. I. 45. lap. 3. tábla. Garten-

maus) vagy mi ugyanazt jelent, a Mus Nordmanni K. és Bl. fajhoz.

Testének hossza, orra hegyétl farka végéig 3"; farka áVé", tehát

mintegy testének ^A-dét teszi ; fejhossza 13'", a fekete szemek feje köze-

pén feküsznek, ormányszrei 2— 11'" hosszúk, fején túlnyúlók, mindnyá-

jan egyszínek, rozsdasárgás fehéresek. Fülei hátul 3"'-nyi hosszúk, elül

4'", tehát fejhosszának V;í, odanyomva, a szemeket egészen nem érik el;

legszélesebb részükön 3"'-nyik, kívülrl többnyire kopaszok és szélükön

kissé feketén árnyaltak ; belül barnavörösesek, kifelé álló igen kurta rozs-
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dasárga szöröcskekkel ritkán fedettek, kerekítettek ; a bundából több mint

a felök nynlik ki.

Nyaka ^"' hosszú, 8'" széles. Törzse 11" hosszú; szélessége a mells

es hátsó lábak eltt 9'", hasa közepén 15'". Hátának szélessége vállai

felett 8"', farka mellett 7"'. Alteste: melle fölött 10"'; hátsó lábai eltt

9'" széles.

Színe : ormányának s szájzugának környéke és néhány orrszre vilá-

gos rozsdasárgás fehér ; s ilyen az egész altest, a czombok s felkarok nem
csak bels de küls oldaluk felén is ; kacsói es karmai kissé sárgás fehé-

rek ; egész farka lapos, nem pikkelyes, mindenütt egyszín rozsdavörös-

fehéres; csak alsó részén, de alig láthatólag, szürkébe játszó. Farka hegyén

a szöröcskék majdnem r"-nyira kiállók. Fejének fels része s háta, de

nem egészen farka tövéig világos, alig áttün, egérszürke alap felett rozs-

dasárga, és mindenütt ott, hol a kinyúló fekete és feketebarna szrhegyek

túlnyomók, homályosabbal kevert. A homlok tövétl kezdve, az ormány

és nyak oldalain, valamint szintén a törzs oldalainak ^/s-dában, — a

mells lábak fels mells része s a hátsó lábak fels hátsó része, —• a test

egész hátulja a fark töve körül — íinom, a sötétebb hát felé homályosabb

s a világosabb has felé világosabb rozsdasárga szín jelentkezik, mely ámbár

a has sárgásfehérétl nem nagyon különbözik, mégis attól különnek fel-

ismerhet.

Fogai sárgásbarnák.

Az állat kövér volt s gyomrában pépes, lisztes, fehér eledelt találtam.

Fakó egerünk sokban egyezik nagysági viszonyaira nézve a Mus
Nordmanni (Keyserling és BLASiusnál 37.1.) s az ezzel ugyanazonos Mus-

hortulanus (Wagner Swpplementband zu Schrebers Säugethiere. III. 410. lap.

7. sz. leírásával.

Viszonyaik a következk :
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Ujjai sárgás szürkék (Kiíys. etBL.)* Wagner szerint: a feltest röt és barna,

mely szín oldalain lassanként az altest piszkos fakósárgájába megy át, s

az alsó állkapcson szürkés fehér. A szrök alapúkon homályos palaszi-

nek, s a háton egészen feketék is vannak közbevegyülve ;
— lábai vilá-

gos barnák, ujjai fehér szrrel fedettek, karmai szintén fehéresek, farka

felül barnás, oldalain s alul szürkés fehér. Egyedüli leihelye eddig az odes-

sai füvészkert.

Az en pesti példányomnál a szrök seholsem homályos palaszínek,

csupán a hátközép hosszában, ott, hol a fekete szrvegyülék van jelen,

kissé gyöngén s nagyon világosan hamuszürkék, rozsdás sárga alappal
;

különben pedig valamennyi többi testrészeken a szr alapszine a szr

valódi szinével egyforma, t. i. felül rozsdasárga, a test oldalain fakó-

sárga, s az altesten sárgás fehér. De a lábak is e példánynál seholsem

világosbarnák, hanem rozsdasárgás fehéresek, mindenütt szrösebbek,

még a talpon is, mint a házi egérnél, s a szröcskék igen tinomak.

Farka is srbb szr mint a házi egérnél, s a gyrket szabad szem-

mel alig vehetni észre.

A Redoute épület eltt talált egér nem lehet

1. Mus musculus Lin.; mert farka sokkal kurtább, nem pikkelyes,

hanem finom szr, s többi testének csak 'Vá-dét teszi, mert fel- és

altestének szinei nem lassanként egymásba átmenk s nem homályo-

sak; mert farka felül és alul egyszin; mert orrszrei egészen feketék

vagy rozsdás sárgák.

3. Nem lehet Mus sylvaticus. Linn. ; mert orrszörei nem feketék, s

farka nem különböz szín és nem pikkelyes.

--Í. Mus pratensis Ocskay vagy Mus arundinaceas. Pkt., mert ennek

farka hosszabb testénél, s valamivel négyszegletesebb és sokkal kisebb

a nádi egérnél.

Tehát vagy:,

4. Mus Nordmantii. Keys, et Bl., melylyel fark és törzshosszának

viszonyaiban, fülében, talpaiban megegyezik, csak színben különböznek ;

vagy 5. Mas minittus. Páll. ; de ennek kicsit nagy volna ; farka

kurtább, fülei nagyobbak s kopaszabbak mint ennél. Különben meg-

egyeznének
;

vagy 6. Mus frugivorus? (Schinz, Fauna, 70. lap.), melylyel szín-

ben teljesen megegyezik, de ennek nagysága i. h. 15"-re van teve, s

maga farka 7V2" hosszú.

De hátha egészen új faj ?
**

" Ez hibás, luert Keyserling és BLAsius-nál ez áll : Fusse hellbraun, Zehen

weiss. Chyzer.

** Fenti 6 pont alatt elsorolt jegyzeteket ugylátszik elébb irta Pkïényi, mint

az állat leírását,
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A mondottak után ezen faj helyessége s önállósága alig van meg-

állapítva, s feltn is volna, hogy Petényi, ki mindig vizsgáló szem-

mel nézte a természetet maga körül, e fajból Pesten soha több példányt

nem talált volna ! Vagy talán más távolabb vidékrl hozatott volna be

a boltba almával ? Chyzer.

5- Mns agrárius. Pallas. Csikós egér. (Pirók egér. Bandniaus. Mys zolnj.

Mys zitná. Pbt. Mys pásikowatá. Mys pnxzka.)

Háta közepén fekete sávoly fut végig.

Azon egyetlen példányt, mely nemzeti muzeumunk gyjteményében

fel van állítva, cs. k. fensége a Nádor József fherczeg kölesföldön, hol

a plánta magvaiból rakást hordott össze, sajátkezleg fogta, s nekem

küldte, hogy határozzam meg s igtassam be gyjteményünkbe.

Egy példányát 1843-iki júniusban F.-Peszéren vetés közti gyalog

utón dögölve találtam.

Sulyok Ignácz H,-M.-Vásárhelyrl azt irja : «Egyébiránt találtatnak

itten, de igen gyéren, csíkos egerek is»). Vájjon Mus agrárius vagy M.

trizonus-e, e kérdés még felderítésre vár.

A péczeli határban is fogott Jóska tehenész 1853-iki márcziusban

a trágya széthányásánál a szántóföldön 5 darab csíkozott egeret, melye-

ket megsemmisített.

6, Mns trizonns. Petényi. Háromív egér. [Mus interzonus. Petényi. Mus
interstriatus. Pet. Mus tripartittts. Pet. Mus vírgulosws. Pet. melius tristriatws. Pet.)

Notae speci/icae. Cauda longa, tenui, gracili, annulata, supra fusco,

subtus ex albido pilosa, ceteri corporis longitudinem potissimum aequante
;

auriculis parvis, subrotundis, plerumque in vellere plicate retrorsum cum-

bentibus, macula marginum paginae utriusque oppositorum fusconigra;

vibrissis plurimum albidis ; colore ? —^ in parte superiore ubique prominuli

pill longiores, — ? Dentés molares infra 3 ; supra 4
;
posteriorum primus

efficiens circiter dimidium, ultimus autem ^/s proximi ; illorum autem ulti-

mus isque minimus ^/s vicini aequans.*

Synonyma :Mus lineaMs Í Lichtenstein. Lásd : Eversmann Eeise nach

Buchara. l!^3. lap. 30. — Brant Muizen \^11 . lap. 44.: «Cinereus, stria

dorsali nigra, auriculis pilosis albis, macula paginae utriusque fusca.»

Fischer Synopsis Mammalium 320—3i31. lap. 31. sz. Mas lineatus.

«Longitudo a rostro ad caudam 3"4"'
; caudœ 2V2" ; capitis 8'"

; auricula-

rum '"
;
pedum posticorum 6^/2'". Caput mediocre, modice acuminatum,

naso parum prominulo; auriculae parvae rotunda; mandibula brevissima;

* Ezen nieglehetseu tökéletlen iliagnosist a következkben bvebben kime-

rítve fogjuk találni, Chyzer.
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cor]3ii8 crassiusculum. Pilus longus mollis, schisticolor, apice canus ant

flavidorufas, gastraei exalbidus ; iitrinqne sub stria dorsali stria altera seu

macula nigricans ab humeris versus caudam decurrit, in junioribus distinc-

tior ; Cauda annulata j^ilo brevialbo. — In Bucliaria ai fiumen Usubarta.»)

ScHiNz CuvjEKs Thierreich-jáha,n IV. k. (18Í5.) 305. lapon (ez elbb

jelent meg Fischer munkájánál, mely 1820-bö] való) ez áll:

Linirte Maus. Mus Lineatus.

Alakra és nagyságra nézve hasonló a nagy mezei egérhez — grosse

Feldmaus — (talán Arvicola arvalis ? — Az én Mus trizonus-om sokkal

kisebb az Arvicola arvalisnál) ; farka oly hosszú, mint teste (ebben egye-

zünk); tarkójától farkáig keskeny sötét fekete csík fut végig (bene); s más

kett, szélesebb, de kevésbbé sötét két oldalán fut végig ferde irányban a

fark tövétl az oldalak felé, hol mellfelé a szürke alapszínben lassanként

elvesznek. (Az én példányaimnál ez megfordítva van ! a sávoly a mells

lábak felett kezddik, a has közepe felett legszélesebb és legsötétebb, s

lassanként ívalakban a hátsó lábak töve felett vész el. S nem is vonal,

hanem valóságos ív; s innen ered az általam neki adott neve is, mely ha

csakugyan egy s ugyanazon állattal van dolgunk, jobb a lineatus névnél.

De az oldalak alapszíne is, melyen az ívek futnak, nem szürke, hanem
halavány barnássárga.) A fülek sárgaszürkék, mindenik oldalon egy fekete

folttal. (Ez helyes.)

Fiataloknál az alapszín világosabb (példányaimnál ez meg van for-

dítva, — a téli bunda sokkal sötétebb, mint a vének nyári halavány bun-

dája), melyen az ívek élénkebben tnnek el. (Ez alkalmasint inkább

nyári bundára vonatkozik.)

Hasa világos szürke.

Lakik Buchariában az üsurburta folyócska partjain. (Kérdés, vájjon

a török birodalomhoz tartozó ázsiai Tatárországban lev nagy Buchariát

vagy üsbekistánt, vagy pedig a chinai kis Buchariát vagy Turfánt érti-e?)

Talán nem is különbözik a Mus striatiis, Pallas, egérfajtól. (De min-

den esetre, s nagyon is különbözik, mert a striatus striis plurimis paralel-

lis, alboguttatis. Pallas. Glires. 90-ik lapon. 37. — Fischee. Syn. mamm.
321. lap. 22. — ScHREBER. Sáugethiere 665. lap. 14.)

S legyen bár az én háromív egerem = Mus trizoniis egy állat Lich-

tenstein Mus lineatus-áy&l, mégis legalább új az európai faunára nézve, s

itt van elször kora, évszaki mezei után, stb. pontosan leírva.

Ezen gyöngéd egérke egészben véve 6" hosszú, és pedig feje 1", tör-

zse 2", farka 3", tehát sokkal kisebb a Mus agrarius-nál ; farka többnyire

olyan hosszú, mint törzse fejével együtt, tövén csak IV2'" vastag, tehát

igen vékony és hosszú ; ormánya keskeny; alsó állkapcsa rövidült ; íelg
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metszfogai barnasárgák, V" hosszúk, Ve'" szélesek, tehát minden metsz-

foga igen finom hegyes; az alsók fehéresek vagy barnasárgás fehéresek.

Zápfogai fehérek, felül 4, s ezek közül az els fognak zománcz- csöve a

másodiknak feléig, s az alsónak szomszédja Vs-dáig ér. Az alsó állkapocs-

ban van 3 fog; az utolsó szomszédjánál ^/s-dal rövidebb.

Orrszöre sok, finom, 9"'-ig hosszú, majdnem mind fehérszürke, s

csakis a felsbbek tövi harmada vagy fele feketés, vagy vénebb példányok-

nál még ezek sem fehérszürkék.

Füle elül 5—6'" hosszú, 3'" széles, mégis a kerekített fülkarélycsák

annyira ránczoltak, hogy a küls szél ráncza már l"'-nyi, s a fület szkíti;

s épen úgy a belszél tövén is egy második ráncz képzdik, mi által a fül

alig 3"'-nyi szélesnek látszik. S minthogy annyira ránczba van szedve, a

fejéhez nyomva, s félig a bundába rejtve, hátszélessége igen csekélynek

látszik, s általán véve az egész fül sajátságosnak tnik fel, minthogy ezen

furcsa, félig megtört, hátrafelé lelapított alakja miatt alig észrevehet. A
füUebenyke belül kívül legnagyobbrészt meztelen, finom fehéres és bar-

nássárga szr, de küls mells szélén és bels oldalszélén feketén szörölt

foltocskával bír, mely két sötét foltocska csak a füllebenyke ránczbaszedé-

sénél látható, s jól veszi ki magát. A fül hátsó töve mögött is, hol a

lebenyke befelé ránczbavágást képez, van egy kis sötét foltocska, szélein

finomul sárgásfehérrel szegélyezve. Az odanyomott fül eléri a szem hátsó

szegletét.

Felkarja 4'" hosszú, mells kacsói karmostul 4'" hosszuk; czombja

7'", hátsó kacsója karmostul T" ; talpai egészen kopaszok, jelentékeny, de

puha bibircsókkal ; kacsói mind fehéres szrek, de fels közepükön mint-

egy homályosabb barnás hosszanti csíkkal; ujjai s karmai fehéresek;

czombján a térdízület felett kifelé szintén feketés foltocska látható. A
mells lábak talpán az 5-ik újjnak nyilvános durványai vannak meg, s 5

talp- (bibircs ? *) van jelen, a hátsó lábak talpán 6 meglehets nagyságú.

Vékony hosszú farka alul halványan fényl ezüstszürke, felül majd-

nem feketés barnaszürke, egyik példánynál világosabb, másiknál sötétebb.

Feje igen keskeny, orrmánya hegyes, vöröses, fehéres szrökkel hatá-

rolt. Orrszöreinek tövén van egy feketés foltocska, s innen a szemig gyenge

barnás gyeplvonás látható.

Egész alteste áttetsz hamukék alap felett gyenge barnássárga árnya-

lattal; testoldalai szürkésen halavány barnasárgák, következésképen a

feltest és altest színei nincsenek élesen elválasztva, hanem egymásba

átmenk.

Egész felteste elrejtett sötét, csaknem feketekék alap felett halavány

barnasárga vagy szürkés barnasárga, de mindenütt annyi, többnyire hosz-

* Fordításom töredékében itt üres hely van. Chyzer.

Ternit'szetrajzi fiízelck v, köt. u,—iv.f>izet, S
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szabb feketés szrrel vegyítve, hogy a feltest tulaj donképen inkább feketé-

nek, mint barnasárgának látszik, s ezen fekete vegyület névszerint a hát

oldalain s az egyszín testoldalak mellett nagyon megsrsödik, s mint-

hogy itt ismét egy ^—H'" .széles, a fültötöl a fark tövéig futó oldalcsík kez-

ddik, mely aztáii majdnem párvonalosan fut azzal, mely a fejen már a

fülek közt képzdve mindenütt l^/2"'-nyi szélességben, az oldalokon végig

a fark tövéig fut, az egész feltest oly színt nyer, mintha háromcsíku volna,

s ezért lehetne nevezni- t irixtriatta^-ivak is.

Van birtokomban egy üatalabb nstény Fels-Besnyrl, melynél a

hátcsík a tarkón meg van szakítva ; ezen csík a szemtájtól a fej közepén

megy végig, azután megszakad, tarkóján nyoma sincs, a vállak közt ismét

kezddik s fut a farktig. S a tiszaföldvári vén nsténynél sem a fejen, sem

pedig a tarkón nyoma sincsen a vonalnak, csak a vállak közt kezddik s

fut a farkig.

Vájjon nem-e a nsténynek ismertet jele az? Mert egy fiatal fels-

besnyi hímnél a sávoly egészen meg van.

Érdekes jelenség ezen egérnél még az is, hogy egész feltesten s olda-

lain a többiek közül sokkal hosszabb, de finom szrök nyúlnak ki, mi

által majdnem soha sem sima, hanem mindig borzas, mi sajátságos kiné-

zést kölcsönöz neki.

Téli bunda. Az 1853. május 4-kén Fels-Besnyörl Svoj barátom

által hozott 4 darab csaknem egészen hasonlított az általam 1852. ápril

15-kén fogottakhoz, mert téli bundájúkon a hátközep barnasárga színe

annyira sötét s fekete szrrel vegyült, hogy az egész háton inkább a fekete

szín volt az uralkodó, s az oldalak alig keveset sötétebb oldalesíkjai ezen

sötét árnyalatba észrevétlenül vesznek el, s csakis a test világosabb barna-

sárga oldalain tnnek el határozottan.

Téli mezben a test oldalainak s az altestnek színei meglehetsen

különböznek egymástól, s nyári mezben inkább észrevétlenül egymásba

átmenk. Teli bundájában a feltest fekete szrei hosszabbak, kiállóbbak,

jobban fedik az alattok lev kurtább világosabbakat; ezért a sötét színezet

túlnyomóbb, a csíkozat észrevehetbb, az állat homályosabb.

Nyári bunda. Azon két hímnél, melyeket 1853. ápril 15-tl május

37-kéig tartottam, a bunda lassanként mindig világosabb ln. Legnagyobb

része azon fekete szröknek, melyek a feltesten kinyulók voltak, elkopott,

megrövidült, kevéssé fedte a náluk mindig kurtább, világosabb, sárgabarna

szröket; s minthogy ezek is meghalaványultak es szürkébbek lettek, az

idsebb hímek ezen neme a háton barnás sziu-kesái'ga, s csak általánosan

feketebarnával vegyültnek mondható. A szeles sötét oldalcsíkok majdnem
egeszén eltntek, alig volt meg a nyomuk; s azon \ilágos tértl, mely

fiatalabb példányoknál s teli állatoknál ezen oldalcsíkok s a hát fekete

közép sávolya közt látható, alig voltak megkülönböztethetk.
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Koponyateteje s tarkója már csak feketén vonalozott volt, a középs
fekete csík már csak nyomképen vala meg, s csak a válak felett kezdett

élesebben határolva mutatkozni, s futott l"'-nyi szélesen egész a fark

tövéig. — A fej oldalai is e mezben sokkal világosabbak, szürkébbek,

kevésbbé barnával és feketével vegyültek ; a fark fels része meghalaványült

s rtes barnaszürke lett, s csak hegye felé lehetett még kissé feketés árnya-

latot látni. A test oldalai is halavány szürkés sárgabarnákká világosodtak,

mely szín csaknem látatlanul az egész altest sárgás fehérszürkéjébe

ment által.

A fiatalabb hímen még sokkal több maradt meg téli szrözetébl, s

ez mintegy középen állott a téli sötétebb s a nyári elkopott világosabb

bunda között. Nála az élesen határolt középcsík a koponya hátsó részén

fülei közt kezddött és szélesebb volt, — a hát hátulján lV2"'-ig. A hát

világos színe még sokat tartott meg sárgabarna mélységébl, s a 3

—

^5"'-nyi

széles, feketés oldalcsíkok meg jó ersen láthatók voltak a fül tövétl a

fark tövéig ; farkának fels része is még homályosabb feketébb vala. Tes-

tének oldalai élénkebben barnasárgák, s azért az altest sárgás fehérszürke

színétl jobban elütök.

Következésképen mentül fiatalabb az állat, annál hosszabb ideig

maradt sötétebb, a téli bundáshoz hasonlóbb.

De a füllebenykéken lev feketés foltocskák, továbbá a mells kacsó-

kon s a hátsó czombok küls tövén lev világosbarna helyek minden kor-

ban és mezben állandóan megmaradtak, s bátran faji bélyegül is szol-

gálhatnak.

À karmok és ujjak itt is szép fehér színek; hátsó kacsói fels olda-

lukon barnás fehérszürkék, alul a talpon feketések, különben vöröses-

fehérek; mells kacsói világos barnák, ujjaik fehérek, s alul vöröses-

fehérek.

Nyári mezben a hosszabb sötét szrök elkopása, s a különben élénk

barnasárga színezet elhalaványodása által ez állat sokkal szürkébbnek,

komorabbnak, s a fekete oldalcsíkok által jelentéktelenebbnek s érdektele-

nebbnek látszik.

Nagysági s boncztani viszonyai.

Az érett

fejhossza -.^ ___ ,,. ___ ___ ___ _._

az orrcsiicstól a szeiu mells zugáig ___

szeuinyílás .__

a szem hátsó zugától az orr tövéig

a szájzugtól az orr hegyéig

fej széle a fülek fölött _-. ._. __- .-- --

fül közti tér _-.

fülek hossza kívülrl _-_ ___ -__ -,

fülek hossza felülrl . - --^ --

cf
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cT P
fülök szélessége-.^ .. __- _.. .__ — _.. 2V2'" 2"'

orrszörök az ormányon .__ .__ ._. ___ _.. 9'" 9'"

szemszrök __. ___ .._ ___ _.. ._. __. 5—6" 5— 6'"

torokbibircs-szrök __. __ ___ ___ _. .__ 2—3'" 2—3'"

törzs hossza (íej nélkül) _.. _.. ... ._. 24'" 24'"

fark hossza ... ... _._ ,.. ... ... ... 33'"—36'" 27'"

fark vastagsága... ... __. ... ... ... ... V"— IV2"' P/2"'

összes hossza ... ... .._ ... ... ... .._5^/i''—6"
h^'U"'

felkar hossza ... ... .... .... ... ... ... 5'"— 6'" 4"—5''

kacsój ujjaival s karmaival... ... ... ... ... 4" 4'"

czoiiib hossza ... .._ .__ ... .... .__ ___ 7— 8'" 7'" fiatal 6—7'"

ujjaival s karmaival ... .__ ... ... ... ... 7"' 7'"

fels metsz fogak hossza .._ ___ ... ... 1' ' V"

fels metsz fogak szélessége ... ... ... ._. ^W" 'W"

alsó metszfogak hossza __. ... ... .. ... 2''
' 2'"

alsó metszfogak szélessége _ ... ... ... ^/e'" ^/e'"

Iiiyráncza (elül egy kis csomócska, azután 3 osztatlan ; ezután 3 osztott ; az

utolsó osztatlan, egyenesen haránt fekv) összesen ... ... ... .__ S

Farkpikkelygyür ... ... ___ ... __. ___ ... ... ... ... ___ .... ... 160

Borda, mindkét oldalon 13,' összesen ... ... ... __. .__ _._ _.. ... _.- 26

Valódi borda... ... ... ... __. ... __. ___ .__ .___ __. .... ... _.. 11

Álborda ... ... -. ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

Oldalközti csontja ketts szívforma, a szívmetszetek egymás felett állók.

Életmódja. Daczára annak^ hogy legkisebb egereknek nem mond-

hatók, mégis Eurój)a leggyöngédebb s leggyengébb egerei közé tartoznak.

A legcsekélyebb nyomás, megázás, bepiszkoltatás és hideg egészen ellan-

kasztja ket, s ha a mondott kellemetlenségeknek csak rövid ideig is ki

vannak téve, elvesznek. Épen ezért gyöngeségök érzetében nagyon bátor-

talanok, s más egérfajoktól nagyon kínoztatják, haraptatják, üldöztetik s

meg is öletik magokat, a nélkül, hogy védelmökre kelnének. Az álnok ers
gözü mindig kizte harapással rejtekeibl, melyeket számokra készítettem,

s szegények már visítottak s reszkettek, ha a gözü feléjök közeledett. —
Épen nem vadak s rendkívül megszelídülnek, annyira, hogy az ember

tenyerén ülve maradnak, ott esznek, magokat meghagyják fogni, s nem
harapnak; e mellett nagyon kedélyeseknek s nem gyanakodóknak látsza-

nak. Eledelöket, kivált ha tetszésök szerint való, névszerint tökmag, k is

behordják éléskamarájokba, de csak éjnek idején, hogyha nem háboríttat-

nak. Különös fészket s hálószobát nem készítenek. Este szorgalmasan

kijöttek, még akkor is, hogyha gyertyát tettem eledelökhöz, s ott mulattak

jelenlétemben is, a kását, kendermagot, búzát, árpát, zabot vagy tökmagot

morzsolgatva. A nyers húst nagyon szeretik. Fogságban nálam, hol az ele-

deleknek bvében voltak, nagyon megkövéredtek.

Földrajzi elterjedése Magyarországon s tartózkodási helyei. Ezen igen

érdekes, s Európa faunájára nézve minden bizonynyal egészen uj egeret

elször 1843-ban a Tisza melletti Tiszaföldváron fedeztem fel, honnan egy
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hasas nstényt borszeszben magammal haza hoztam ; de ezt akkor mezei

cgér-nek (Mus agrárius) tartottam, melyeknek még szkében valék. Csakis

midn 1 So'2. áprilban sikerült belle a gözü keresése alkalmával 3 él pél-

dányt kapnom, s a mint állataim els összehasonlításakor egymással s raj-

zokkal az ö különnemsége szemembe ötlött, akkor láttam be tüstént, hogy

egészen más állat, mint a Mus agrárius, s Fischer rövid leírásában elegend

valószínséget találtam arra nézve, hogy kérdéses egerem Mus lineatus

Lidit, lehetne.

Második eljövetéli helye az Ercsi melletti nagy puszták, névszerint

Felsö-Besnyö, honnan 5 darabot kaptam. Állítólag Csepel szigetén is

találni csíkos egereket ; de kérdés, melyik fajúak azok ?

Sulyok Ignácz H.-M.-Vásárhelyrl ezt írja : «Egyébiránt találtatnak

nálunk, de igen gyéren, csíkos egerek is.»

Rákos-Keresztúron is mondják, hogy néha csíkos egereket (pásiko-

wastje mysi) is ásnak ki a földbl. Hát ez melyik lehet, agrarius-e, vagy

trizonus ?

1854-ki télen Eels-Besnyn egy darabot szérskertben gabonarakás

alatt találtak ; mibl látható, hogy télfelé az emberi lakokhoz közelebb

húzódnak.

Svoj szerint szszel csak tarlókon lelhetk ; valamint tavaszszal is csak

ott találtatnak, hol múlt évi tarlót szántanak föl.

Fészkeiket, melyek átmérje mintegy 4", s alakja tojásdad, csupa

száraz fbugából s kórok darabjaiból, belül pedig összerágcsált szalmaszá-

lakból készítik, s a veres bogács bóbitájával bélelik ki. Ilyeneket találtam

1853-ki júniusban a kiásatásnál.

Mas sylvaticns. Lin. Erdei egér. (Waldmaus. Mys lesni. Mys liworná, lesná.

Shocka, Focl-a.)

Faji Jiélijeçie. Nagy füle feje hosszának felét teszi, oda nyomva nagy-

részt befedi a szemet (teljesen felntt példányoknál egészen elfedi, s a

szem mells zugáig ér) ; farka csak valamivel rövidebb testénél, 9"'-nyival

hosszabb törzsénél, 150 pikkelygyrvel; felteste többé-kevésbbé barnás

sárgásszürke, érettebb példányokon a fahéjszinbe ersen játszó, fiata-

labbaknál közepe felé kissé homályosabb ; a lábak s alteste határolt fehér
;

hátsó lába hátul a bokák csuklóin és a talpakon feketés csíkokkal ; fül-

kagylói és farkának fels oldala feketésbarna, farkának alsó része és

oldalai fehérek.

Egész hossza 7 hüvelyk, feje 1"3"', törzse 2"6"'; farka 3"3"' hosszú,

tehát V4-del hosszabb törzsénél ; metszfogai alól egyszínek, barnássár-

gák, fiatalabbaknál halavány rozsdássárgák.

Fiatalabb példányoknál, melyek fels testükön mindig homályosab-
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bak, a színezet feketésbarna, gyengén áttetsz, s csak a fehér alsó test

hosszában világosabb rozsdássárgával, mely korukkal no.

Azon kitünö szép s nagy vén hím, melyet 1847. január í2-kán báró

Podmaniczky úr kertjében Eákos-Keresztúron megöltek, s melyet a báró

úr ö méltósága nekem küldött, következkép nézett ki.

Összes hossza 7", melybl a fejre 1"3"', a törzsre ?>"9"' s a farkra

3"3"' esik; fülei 6"'-nyiak; hátsó lábainak talpai 10'" hosszúk. Orrszrei-

nek hossza 2'"— 15'", közülök azok, a melyek a szemhez s az orr hátához

közelebb állanak, többnyire feketésbarnák, fehéres hegyekkel ; a szájnyí-

láshoz közelebb állók pedig legnagyobb részt vagy egészen fehérek, feketés-

barna alappal ; tiszta fehéreket csak a rövidebbek közt találni, a leghosz-

szabbak közt alig akad itt-ott egy ; a homlok a szemek közt emelkedett ;

nagy szemei feketék; metszfogai barnássárgák; a csaknem meztelen

nagy fülek mindkét oldalt sárgásvörös szröcskékkel fedettek ; a füllebeny

bell sárgásvörös ; a feltest sötét kékesszürke elrejtett alap felett piszkos

fahéjsárga, alig valamit szürkéll, a hát közepe felé homályosabb, s min-

denütt, de kivált a hát közepén a kiálló hosszabb szrök fekete hegyei

által ersen feketével keverve; alteste finom fehér, — se két szín, t..i. a

feltest homályosabb s az altest világosabb színe oldalai hosszában minde-

nütt az orrszröktl kezdve az alfél tájáig, a feltest szép fahéjsárga szegé-

lye által el van egymástól választva. Melle közepén is a mells lábak közt

egy nagy fahéjsárga folt volt látható. A bokák fels oldalukon fehérek, a

talpon vörösesek, a hátsó lábak bokái a csuklón felül egészen a bundáig s

a mezítelen talp közepén végig, meg az ujjak bibircsóin feketésen festve ;

a karmok mind fehéresek; a fark fels része feketésbarna; a pikkely-

gyrk áttetsz szürkés bemetszéseivel, alsó része s oldalai fehérek, szür-

kés pikkelygyrkkel; a leghosszabb, hegyén lev szrök fehérek, fül

mögötti tája fehéresszürke. Szóval a színezet igen szép, egymástól felt-

nen különböz, s maga az egér Európa legszebb egerei közé tartozik.

Azon szép két hím, melyet 1853. márcz. l-jén Rákos-Keresztúrról

hoztam, következkép nézett ki : azon orrszrök, melyek a szemhez legkö-

zelebb állottak, alapjukon egészen feketék, hegyökön fehéresek voltak ; az

orr hátához közelebb állók legnagyobb részt alólról feketék, világos barna

hegyekkel ; a többiek hófehérek ;
— fels metsz fogaik barnasárgák, az

alsók csak baruássárgák ; meztelen ormánycsúcsa barnásvörös ; az ormány
maga felül hamubarna alap felett fehéressel vegyített. — Különben olyan

színek voltak, mint az a hím, melyet 1847-ki január !3-kán kaptam, s

egynek közülök még azon vörössárga foltja is meg volt a mellén mells
lábai közt. Kacsócskái felett is, névszerint ugyanazon példánynál közvet-

lenül a csukló felett a kacsok fehér, s a felsökar küls oldalának rozsda-
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szürkebarna színe közt fahéjsárga haránt foltocskák; az elöl »hi két szintöl

elüt csinos karpereczfélék gyanánt látható volt.

A herék mindkettnél rendkívül nag3^ok.

Inyráncz 9 volt; közülök a 3 mells s a legutolsó osztatlan; a zájj-

fogaknak megfelel középs 5 pedig középen osztott, s itt az 5-ik és 4-ik

közt még igen apró álránczocskák.

Más két fiatal példánya, melyeket a Ludoviceum melletti árok ásásá-

nál 1846-ki áj)ril 19-kén öltek meg, s melyek a felntteknek még alig egy

negyedrésznyi nagyságát érték el, a következ megjegyezni valót találtam :

a fark i8"' hosszú, a többi test 25'"—26'"; az odanyomott fül elérte a

szemet; legtöbb orrszr fehér, s csak a felsk egynéhánya barnásfehér

hegy. Színre nézve a száj oldalai, az egész alsó test, a lábacskák alsó, a

bokák fels része és a karmok fehérek, csak gyengén rozsdássárgába ját-

szók ; az ormány világos hamuszürke, a fels test szürkés rozsdasárga feke-

tével vegyítve, a fej és test oldalai hosszában, hol legkevesebb fekete szr

van, a rozsdássárga szín túlnyomó ; a lábak küls oldala a bokacsuklóig

rozsdabarnásszürke, rozsdasárga szegélylyel ; az altest fehére a feltest söté-

tebb színeitl élesen elválasztva ; a hátsó lábak talpai feketések ; az ujjak

alsó oldala fehér ; hátsó lábainak talpízüléke felett mindkét oldalt feketés

folt, a mells lábak talpa fehér, a fark fell egérszürke feketés, az alsó

oldal fehér színétl élesen elválasztva, a fark hegye még meztelen, s az

egyiknél fehér, a másiknál egérszürke ; a fülek bre tövén fehéres, egyéb-

ként feketés s kivált bels oldalán barnássárga szröcskékkel fedett ; a fül

mögött, kívül, hosszabb fehéres szöröcskékbl álló foltocska; a metsz-

fogak barnás fehérek.

Ezen fiataloknál is a fej ezen korban vastag, idétlen, magas volt, az

ormány is kerekített és rövid, de lábacskáik már karcsúbbak, s hosszasá-

guk által rögtön valódi egereknek ismerhetk.

Korra nézve 10-—^14 naposak lehettek, s e szerint e faj már márczius

második felében kölykedzik elször.

Hogyha ezen egér teljes nagyságának már Vs-dát is elérte, fels

részén még mindig túlnyomólag sötét, oly annyira, hogy a nem gyakorolt

szem könnyen más állatnak tarthatná. Egy, körülbell 3 hónapos, 1855.

február l28-án közel a Eákos pataknak a Dunába való ömléséhez, nádon

ltt hím testének egész fels részén még igen nagyon sötét volt, t. i. csu-

pán átcsillogó egérszürke sárgabarna alap felett .mindenütt fekete szrök-

kel ersen vegyített, melyek a háton legsrbbek Jévén, azt majdnem feke-

tésbarnára festették ; fej és test oldalai legkevésbbé voltak feketével vegyítve

s ezért legvilágosabbak s legsárgábbak ; rozsdássárga színnek csak a fehér

altest hosszában valának nyomai és csak a csípk és far hosszában vala

keskeny csíkokban képviselve ; a fehér altesten s kacsóin alig észrevehet

sárgás árnyalat vala látható ; a hátsó lábak feketés ízületfoltjai ersen kifej-
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lettek, s a mells kacsókon is sötétebb gyrs szegély mutatkozott. A fülek

bell és kívül feketés barnák, rozsdabarna szöröcskókkel gyéren fedettek
;

az orrszörök közül a legmagasabban állók feketék fehéres hegygyei ; a

középsk alapi félkön feketék, azután fehérek ; a legDiélyebben állók s a

legtöbb rövidek tiszta fehérek. A fark fels részén sötét szürkebarna, alsó

része nem egészen tiszta fehér. Fels metszfogai sötét rozsdássárgák ; az

alsók fehéres rozsdássárgák.

Színezeti válfajai. Ámbátor ezen egér igen elterjedt s mindenütt

nagyon gyakori, mégis ritkábban találni köztük színezeti eltéréseket, mint

más rokonai pl. a házi és mezei egerek közt.

1854. október 24-én báró Podmaniczky úrtól Rákos -Keresztúrról kül-

dött nagy hím teste egész fels részén sokkal világosabb volt, mint külön-

ben ezen egér szokott lenni, t. i. fehéres vörösszürke-sárga, s csak a fej

fels részén, tarkóján, a hát hátsó részén s a kereszt táján egyes nagy s

hátúi összefügg sötétebb sárgavörös-barna, feketével vegyített folttal;

farka tövén is volt egy ilyen sötét folt. A feltest világosabb színe még a

hát közepén is fekete szr nélkül való volt. Orrszrei, kivévén egy néhány

legmagasabban állót, mind tiszta fehérek.*

Nagysági viszonyai :

feje hossza .._ ___ --- ..._ ..._ .__ ___ .._ _.. .... 14'"— 15'"

törzse _-_ -__ ,_.. ... -__ -.._ -_. __. ___ _._ 2"_2"6'"

farka .._ __. _... ... __. ... .__ .__ ... ... .... 3"—3"4'"

összes hossza ___ ... ... ___ ... ... ... ... ... 6"3"'—7"7"'

fülei kívülrl ... ... ... ... ... ._. ... ... ... 6^/2'"—7'"

fülei felülrl ... ... ... .__ ... ... ... ... ... 5'"—6'"

fülei szélessége ... .__ ... ... ... ... ... ... ... 4'"

orrszörei az ormányon ... ... •... ... .... . ... ... 13'"— 16"'

orrszrei szemei felett ... .:. ... ... ... ... ... 4"'—7'"

oiTSzrei torokbibircsójan ... ... ... ... ... ... 2^/2"'— 3'"

felkar hossza ... ... ... ... ... ... ... ... ._
ß'"—T"

kacsói karmaival egjmtt... ... ... ... . . ... ... 6'"

mells czomb ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10'"— 12'"

kacsója ujjaival s karmaival .__ ... ... ... . . ... 10'"— 11'"

az orrhegytl a szem mells zugáig ... -.. ... ... 5^/2'"—6'"

a szem hátulsó zugától a fül tövéig ... ... ... ...
4'"—3'"

' A most leírt válfajokon kívül, találunk még Petényi irományai közt, több

állítólagos válfajnak leírását s méréseinek eredményeit ; de minthogy Petényi maga
is azt jegyzi oda : hogy hátha más fajtájii egerek is lehettek azon erdei egercJc-nek

tartott állatok közt, melyeket a Tisza vidékérl, s különösen Tisza-Földvárról hozott

akkor, midn ott az egész vidék egérrel el volt árasztva, — czélszerbbnek találtam

a most mondott megjegyzésnél fogva különben is érvénytelen szín és nagysági ada-

tokat elhagyni, s csakis azt említeni meg belle : hogyha ezen tiszaföldváriak trdei

egerek voltak, akkor e fajnak csak hegyes erds vidékeken lakó példányai olyanok,

milyenek fentebb leírattak, s a lapályon lakók inkább barnásszürkék. Vagy, azt

mondja Pf.tényi, a tiszaföldváriak nem voltak-e a házi és erdei egér fatyjai ? Chyzer.
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8/emnyílás ___ __.. ___ ___ .__ _._ __ ___ .__ __^ 2'"

szájnyílás az szájzngtól az orrhegyig ._. ___ ___ __ 5'"

feje szélessége fülei felett __ _ „__ __ ___ __ ._. 7'"— 9'"

fttlközti tér _^. ._. _._ \.^ _.__ ___ __. __ .. 5'"—7'"

farka vastagsága tövön .__ ___ ___ ___ __. _,. __. l^/V"—1*/*

fark pikkelygjwi __: . _ . _ .__ _... _... _._ .__ 166—180
ínyráncza __„ -„_ ___ __. ___ __. ___ __. ^.„ „ 8

fels metszfogak hossza ___ __ ___ ___ __.. __ 1'"

fels metszfogak szélessége ___ ___ __. ._. _.. ___ ^/2'"

alsó metszfog hossza .__ __. ___ .__ __ ___ __ 2'"— 3'"

alsó metszfog szélessége nem egészen ___ ___ ___ __ ^/2'"

Tartózkodási helyei; életmódja, tápláléka.

E faj egész Magyarországon, még a lapályos alföldön is honos, de

kivált ott, hol erdk, bokrok, berkek, vagy sok fával bíró kertek, szántó-

földekkel, káposztásokkal, gyümölcsössel s kaszálókkal váltakoznak.

Nagyon szereti a többek közt a bikk- és tölgyfa-erdket, kivált akkor, ha

mogyorófa gyakori bennök, hol aztán makkból, bikkmakkból s mogyoró-

ból téli készletet gyjt, mely készletet a felvidéki tótok, kik ez egeret toc-

ká-nak hívják, tocenifiá-nsbk nevezik. Az ilyen összehordott mogyoró két-

ségkívül kitn, minthogy ez az egér minden egyes darabot meglatol, s

csak a legegészségesebbet választja, . m. a legérettebbet, mely már magá-

tól leesik ; ezt azért is teszi, mert mentül épebb a mogyoró, annál hosszabb

ideig áll ellent az id viszontagságaínak, az elrothadásnak. Fels Magyar-

országnak, pl. szülföldemnek Abelovának kondásai kés szszel utána

járnak mogyorófás helyeken a disznóknak ; vagy magok a gazdák is kihajt-

ják a disznót e czélra, s ha azok nyomán egy ily éléskamarára bukkantak,

gyakran egy nyolczad vagy egy hatod pozsonyi mérönyi mogyorót vagy

kitn minség borsót szednek fel, melyet mindig igen jó áron adnak el.

Télen, kivált azok, melyeknek készleteit emberek, disznók vagy más álla-

tok elpusztították, a faluba csrökbe és házakba vonulnak, s néha, kivált

oly esztendkben, mikor sok mogyoró és makk termett, annyira elszapo-

rodnak, hogy valóságos csapássá válnak, mint pl. 1816-ban fels Magyar-

országon, 1840-ben az alföldön, de kivált a Tisza vidékein, hol a mezket,

erdket s még a házakat is elárasztották. Pest környékén is, E-ákos-

Keresztúron, Czinkotán, st Pesten is a kertekben és mezkön nem ritka,

de fás és bokros helyektl messzire nem igen szokott távozni. Télen bejön

a házakba, st olyan pinczékbe is, hol zöldséget s egyéb ennivalót tarta-

nak, melj'nek ha bvében van, nagyon megkövéredik. Még boros pin-

czékbe is behatnak, s minthogy ott egyéb ennivalót nem kapnak, rend-

szerint az ott található gyertyát eszik meg. Fogóba igen könnyen mennek.

A faluktól távol lakók az alföldön télnek idején a nádas mocsarakat is fel-

keresik, hogyha már t. i. befagytak ; valószínleg azért, hogy ott a kihul-

lott nádmagot felkeressék. Szóval télen mindenütt találni, hol eledelt kap-
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hat, mint mezkön, kertekben, szöllökben, kivált ezek gunyhóiban, erdk-

ben és bokros helyeken, házakban, csrökben, magtárakban stb. — 1804.

június í20-kán a bihari hegység Breásza elöhavasán találtam bikkfa-erdöben.

185H-ki öszszel fels Magyarországon, kivált Nógrád fels és Zólyom-

megye alsó részében oly iszonyúan elszaporodott, hogy 18o4-ben az

erdkhöz közel és erdk közt fekv életet: rozsot, búzát, árpát, majdnem

egészen elpusztította, és pedig olyaténkéj)en, hogy vagy felmásztak a szal-

maszálon a kalászig, vagy lehajtva a szálat, a kalászt elcsípték s elhurczol-

ták. Késbben hozzáfogtak a borsóhoz és lencséhez és végre a krumplihoz

és répához, melyekben szintén nagy kárt okoztak. Akkortájban ilyen nagy

mennyiségben egészen Váczig volt elterjedve, de valószínleg másutt is

kiterjedt bikk- és tölgyfaerdk közelében.

Mas spicilegns. Petknyi. Gzü egér. (Mus acervator vei acervifex Petényi. — Mus
canicularius vei caniculator. Pet. Népiesen: Oözü, még inkább: Oiizü. Aeliren/nKtiis.

Haufemnaus. Pet., Mys MasonosJca. Prt., Mys kofcorobha. Pet., Mys hromadnica.

Pet., Mys kojjeéna Pet., Mys hrbhonoska. Pet.)

Notae specißcae. Longitudo a rostro usque apicem caudae ad sum-

mum 6 poll. 8 lin., capitis 1 poll., trunci 2 poll., caudae 3 poll. Necdum

magnitudinem M. masculi adaequans.

Notaeo : luridae fusco-cinereo, nigricante, in adultioribus aestate ma-

gis rubello, hyeme fiavicante ; in iunioribus dilute fusco-cinereo, pilis nigris

abundissime intermixto
;

gastraeo, pedibus ungviculisque albis, prioré

hyeme paululum rubicante. Auriculis rotundatis, dimidii capitis, oculum

attingentibus ; vibrissis longitudinem capitis baud aequantibus, praeter

basim longissimarum nigram maximam partem albis ; cauda longitudine

trunci, supra fusca, subtus ex albocinerascens, 1 70 annulis squammosis

seriata.

Faji hélijege.

Egész hossza legfeljebb 6" 3' '
; feje 1"

; törzse 2"; farka 3". Nagy-

sága a házi egér nagyságát nem üti meg. Füle fél akkora hosszú, mint feje,

oda nyomva eléri a szemzugot ; farka ép oly hosszú mint törzse, 1 70 pik-

kely gyrvel ; fej hossza kétszer foglaltatik ugy törzsének mint farkának

hosszában. Fels része, ide értve farkának fels részét is, barnássárga,

szürke, feketével ersen vegyítve, közepe felé mindig legsötétebb s oldalai

felé legvilágosabb, s itt többnyire vörös sárgába játszó; alsó része kora

szerint többé-kevésbbé világosan határolt fehér, kacsói mindig tisztán fehé-

rek ; fels orrszrei barna feketék, fehér hegygyei, az alsók fehérek. Hátsó

lábainak bokatalpja a talpszemölcsök közt egyes szrökkel fedett.
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Vén korában : felül inkább vörös barnás ; mentül öregebb, annál vilá-

gosabb, nyári bundában rtebb, téli bundában sárgább : alól határoltabb

febér, s csak téli bundában gyenge barnás vöröses árnyalattal.

Fiatal korában : felöl piszkos sárgás fekete szürke ; mentül fiatalabb,

annál homályosabb, alól kevésbbé határolt fehér és észrevehetbb barnás-

sárga árnyalattal.

Altalán réve : ezen csinos állatkák teste karcsú és gyöngéd, sokkal

karcsúbb a házi vagy csikós egérénél ; szre finom, puha, rendszerint simán

ráfekvö s meglehetsen fényes ; feje arányos, de mellfelé mégis észrevehe-

töleg hegyezettebb a többi, itt honos egérfajénál ; ennek következtében

ormánya is meglehetsen hegyzett, s csak közvetlenül orrhkai köri ko-

pasz, s itt mint az ajkakon halvány hús vörös szín; egyébkint rövid de

sr szörü. rlikai? — Szemvágás kicsit ferdén fekv, feketés; szemgo-

lyója meglehets nagy s élénken feketebarna.

Fülei középnagyságúak, kerekítettek, többnyire felállók ; lebenyök

többé-kevésbbé sárgás fekete, szürke szrek, szelk végén fehéres szegély-

lyel. Fülök töve mögött egy meglehets nagy fehéres, ha jelen nem lev,

úgy legalább jelzett folt látható, mint a házi egérnél.

Lábaik karcsúk és gyöngék, rövid fényes szrrel sren fedettek.

Mells lábain 4 ujj, melyek közül a kett leghosszabb, egyenl hosszú; a

bokatalp egészen meztelen, hat egyforma nagyságú bibircsesei. Hátsó lábai

5 újjuak, bokatalpjok kopasz, hosszukban hátrafelé mindinkább sötétebb

szín, barna szürke vagy épen feketés szürke, különben mint a mells

lábak bokatalpja, fehér húsos szín ; 6 egyenetlen bibircsesei, s azok közt

egyes szröcskékkel. Karmai éles hegyek, részben túlnyúló szrökkel

fedettek.

A bunda alapszíne a fels részeken pala szürke ; az alsókon mákkék

szürke.

A fels metszfogak barna sárgák, öregeknél gyakran sötét barnák.

Az alsó metszfogak világosabb színek, piszkosan sárgás fehérek;

öregeknél néha fehérsárga barnák vagy sárgabarna fehérek.

Fiatal példányoknál néha a fels és alsó metszfogak majdnem egy-

forma világos barnás sárgák, igen hegyesek s végeiken éles élek.

Szemeik : minden korban feketék.

Farka : egészen, de csak kurta szrrel meglehets egyforma srn
födött, olyannyira, hogy pikkely gyrzete meglehetsen fedve van ; végén

rendszerint, de különösen téli bundában hosszúra nyújtott mindig világos

ecsettel bír.

A herék hímeknél kés szszel, de még inkább tavaszszal, aránylag

igen nagyok, öreg példányoknál gyakran apró babnagyságúak, szétnyomva

undorító szagúak.
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Fiatal hímsh az utolsó vetésbl téli bundában. (Fogva novemb. 1. 1852.

Rákos-Keresztúron.)

Valamennyi fels része az orr csúcsától kezdve farka tövéig nagyon

sötét sárgás szürke, csaknem sárgásfekete szürke, olyannyira, hogy a fiatal-

kori bundán a fekete szín még a test oldalain is, de különösen a hát alsó

részein feltnen kitnik a sárga szürke szín fölött, st maga a fark fels

része is csaknem ép oly sötét szín ; csak a fején s törzse oldalain tnik

ki némileg ersebben a sárgaszrke szín. A fülek fels részükön feketés,

alig észrevehet szürke sárgás apró szröcskékkel, a bels részükön vilá-

gosabb és sárgábbakkal fedettek. Ezen sötét mezben a fülek fehér szegélyei

világosan láthatók.

Az orrszrök közül leghosszabbak részben egészen feketék, részben

hosszúságuk két harmadában feketék, a rövidebbek szürkés fehérek.

A lábak küloldala sötét sárgaszürke, valamennyi térdízület, de kivált

a hátsó lábakon jóval sötétebb, majdnem fekete.

Hasa fehér, közepén végig észrevehet sárgabarna árnyalattal; fark-

alja szrkés fehér; lábainak bels oldala, kacsói és körmei fehérek ; a hátsó

lábak bokáinak talp közepe barna szürke.

Egyébiránt a test fels részeinek világosabb szín árnyalatai, egy és

ugyanazon példánynál vagy pedig többeknél is ugyanazon fészkekbl (mint

azt 1852. ápril 15-kén F.-Besnyröl szerzett 5 példányon láttam) majd

inkább piszkos sárga szrkébe, mint a fent leírt hímnél, majd pedig söté-

tebb sárga barna szrkébe játszanak; úgyszintén a kinyúló hosszú hát-

szrök fekete színe is némelyeknél kevésbbé, némelyeknél meg annyival

ersebben tnik fel, hogy a háton végig úgyszólva fekete csíksorozatot ké-

pez, és különösen a hátulján a fark tövéhez közel majdnem fekete szín.

(Egy példánynál a hát végén a farktö mellett számos kiálló tiszta fehér

szröket találtam. Az orrszörök is némely fiatal példányoknál nem feketék,

hanem csupán barnások, s legnagyobb részök tisztán fehér volt ; a fl-

lebenykék fehér sárgás színek. A test fehér alsó részein a hamuszürke

alap egyiknél jobban, másiknál kevésbbé tnt fel, de barnás gyenge árnya-

lat egyiknél jobban, másiknál kevésbbé majd a sárgába, majd a vörösösbe

játszott.

A fark alja némelyeknél csak fehéres volt barnaszrke árnyalattal, s

ezért kevésbbé volt elválasztva a sötétebb fels résztl ; a karmokon is

néha barnás vegyülete látható volt ; s azon sárga barnás oldalszínezet,

mely különben idsebb példányoknál színváló pontnak szolgált, csupán a

hátsó részeken volt meg nyomképen. Némelyeknél a fels és alsó metsz-

fogak majdnem egyforma világos barnás sárga színek.
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Fiatal nöstényeh az utolsó vetésbl téli hundáhan. (1852-ki nov. 1-töl s

1853. febr. 19-kérl.)

A fiatal nstények mindig valamivel kisebbek, karcsúbbak, s az els

szi mezben világosabbak, t. i. sokkal sárgásszürkébbek, mint a hímek,

annyira, hogy fels részeiknek sárga, szürke és fekete szine meglehets

egyformán vegyült, s farkuk fels része is világosabb, azaz csak sötét barna

szürke. Orrszreik közt kevesebb egészen feketét találni, s alsó részeiknek

fehér színezete kevésbbé tiszta, inkább szürkésbe játszó, észrevehetbb

rtesbarna árnynyal.

Télen által a legközelebbi tavaszig majdnem mindig megtartják ugyan-

azon szinezetöket (mint azt majdnem i20, 1852. novemb. 1-töl 1853-ki

febr. 20-ig tartott többnyire fiatal példányokon láttam^ s mint 1852-ki

ápril 5-én Fels-Besnyn kiásott példányokon észleltem) ; csak az által

lesz a test fels részének szine tavasz felé mindig világosabb, sárgás szür-

kébb, hogy a többnyire hosszabb, a bundából kiálló fekete szrök télen át

szk lyukakba és menetekbe való örökös bujkálás által lassankint elkop-

nak, mikor hosszaságuk a világosabb szröket nem múlja felül, s ez által

ezen világosabb szrök jobban láthatókká válnak. Vagy talán az is lehetsé-

ges, hogy ezen világosabb sárga barnás szrök téli bundának hosszabbra

nnek, s ekkor az azeltt hosszabb szröket elérik. Ezen mezben sokkal

sötétebbek, t. i. sárga szürkék vagy barnás szürke feketések. Ezen korban

és mezben leginkább kitnik faji önállósága.

Mentül fiatalahh az ezen fajtájú állatka, annál sötétebb fels részein,

kivált hátán, hol csaknem fekete ; annyival sötétebb szürke ormányhegye
;

annyival sötétebbek orrszrei, s azok közt többen egészen feketék ; annyi-

val tisztátlanabb szürkésebb alsó részeinek fehére s észrevehetbb barnás

árnyalata ; annyival kevésbbé rozsda sárga teste fels s alsó részének szín-

váló vonalán ; s annyival kisebbek testének nagysági arányviszonyai.

Középkorú híinsh téli huyidáhan.

Elhaladott korban vagy középkorban a fels részeken a téli bundán

a sötétebb szmezet már mindenütt észrevehetöleg s testének oldalain külö-

nösen annyira feltünöleg világosabb, hogy a fekete barna s a rötes sárga

szürke majdnem egynemleg vegyültnek látszik.

Ezen korban az állatkák következleg néznek ki : a test fels részén

barnás sárga szürke, mig mindenütt, de kivált a fej fels részén s hátközepe

hosszában legersebben feketével és sötét barnával vegyített; mely szín a

hátsó részeken, hol a hosszabb fekete szrök leginkább kinyúlók, leginkább

mutatkozik; mégis ezen sötét színen keresztül már mindenütt, de legtisz-

tábban a fejen, teste oldalain, hol a legkevesebb fekete szr van, tör a vilá-

gos barna sárga, mint az elhaladott kornak jele, keresztül, mely a szín

válóhatárán a fel- es altest közt mint sötét rozsda sárga jelent meg. — Az
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orrszörök, kivévén a felsket, melyek alapjukon barnák, fehérek. Füllebe-

nyeik feketés barnák, barnás sárga szürke szrökkel ; a hátsó lábak térdei

feketén határoltak s felettök is van egy feketés folt. A fark fels része sötét

barna ; az alsó részek úgyszintén a lábak bels oldalai s a kacsok egészben

véve karmaikkal együtt zavaros fehérek ; a fark alsó oldala azonban fényl

ezüst fehér. Ilyen a hím középkorában.

(E leirást egy lS41-ki clecz. 30. Puszta-Rácz-Szent-Péteren Ercsi mellett kiásott

példányról vettem ; ott 5 egyforma szín példáuyt találtam, — s ekkor vettem észre

talajdonképen, liogy ezen egerek a többiektl különböz fajt képeznek.)

Középhorú hímek nyári hundában. (1852. jun. 26-án kikészített, de már
ápril 15-én Fels-Besnyrl hozott hím «zerint.)

Mentül inkább enyészik nyárban a téli bunda kiálló fekete hosszú

szreinek elkopása által a fels részek sötét színezete, annál inkább, s épen

ennél fogva ezen részek nyárban mindig világosak, sárgább és szürkébb

szinekké válnak, mint téli bundában voltak, s pedig annyira, hogy épen

annyi sárga barna szürkét, mint fekete barnát vegyítve láthatni, s hogy

maga a hát közepe s-a fej fels része is alig kevéssel sötétebb, mint a többi

közel fekv fels részek. Az egér szürke színezet ezen mezben túlnyomó.

A fels orrszrök alapi fele csupán barna ; s a fehér alsó részeken a szür-

kés alapszín mutatkozik.

Középhorú nöstényeh nyári s téli bundában.

Ezek ugy télen mint nyáron hasonlók az ezen kori hímekhez, mégis

az utóbbiaktól kisebb nagyságúak s kivált az által különböznek különösen,

hogy fels részeiken, még magán a hát közepén és a fark fels oldalán is,

a sötétebb egér szürke szín majdnem feltnbb a feketénél; nálok téli

mezben valamivel kevesebb a hosszú kiálló fekete szr, és rozsda sárga

vegyület mint a hímeknél ; de orrszöreik közt is több részint egészen

részint félig feketéket találni, s alsó részeiknek fehére még piszkosabb s

még inkább rozsdabarna árnyalatú.

Yén érett hinieh. (1852. ápril 15. Fels-Besnyön Gözü hordás alól egyedül kiásott

vén hím leírása után, mely az eddig látottak közt legvénebb volt.)

Ven korukban a hímek valamennyi fels részeiken szürke, vörös

sárgabarnák, a fej mells részen s a test oldalain legvilágosabbak, de a

háton s név szerint közepén legsötétebbek; a fark fels részén feketés

barna, ep ilyen a sárgabarna rövid szöröcskékkel födött fülkarelycsán.

E korban az orrszrök többnyire tiszta fehérek, s csak a leghosszabbak

közül némelyek alapjukon sötét barnák; orrmánycsúcsán is fehér szröcs-

kék gyakran láthatók; fülei mögött a fehér foltocskák csak néhány szrrel
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jelölvék; a boka-ízületen, kivált a hátsó lábakon, észrevehetöleg sötétebbek,

majdnem tiszta feketék. Az orrszörök tövétl a fejen s a testoldalokon, úgy

szintén az alfél körül, egészen a fark tövéig, !2
—3"'-nyi rozsdabarnás sárga

váló-vonal fut végig, mely a fels sötétebb szint az alsó világosabbtól

különválasztja. Valamennyi alsó rész a lábak bels oldalával együtt, a

kacsok és karmok, úgyszintén a fark alsó része tiszta fehér, csak utóbbinál

áttetsz vereses böralappal.

Ezen mezben leginkább hasonlítanak sötétebb színezet fiatalabb

erdei egérhez. (Mus sylvaticus. Lin.)

Vén érett nstények téli bundában. (1852. nov. 1. Rákos-Kereszturon kiásott.

péMány szerint, mely téli buudában festetett le ; kikészítve és leírva J853. febr. 19-én.)

Az érett vén nstények meglehetsen hasonlítanak ugyan a vénebb

hímekhez, mégis minden évszaki mezben fels részeik túlnyomó barna

szürke színezete által különböznek a sokkal vörösebb és sötétebb hímektl.

Nstényeknél a test egész fels része szürke i,arna sárga, mindenütt

ugyan, de sehol, még a hát tetején se túlságosan túlnyomó ; hanem csak

meglehetsen feketéssel vegyített ; teste oldalain legvilágosabb, s itt vilá-

gos rozsda sárgába mint színváló határba átmen.

Fejének fels része egészen a tarkóig határozottan világos sárga

szürke; az ormányon legszürkébb, a tarkón legrtebb ; fülök mögötti táján

a világos foltok fehér szürkén csak nyomképen vannak meg; a fülek mel-

ll feketések, sárgás szrökkel, hátúi majdnem fekete szürkék, fehéres szö-

röcskékkel fedettek s fehéresen szegélyzettek. Az orrszrök közül azok,

melyek a szemek eltt állanak s rövidek egészen, a" leghosszabbak azonban

csupán tövi felükön feketék, egyébkint tiszta fehérek ; a fark fels része

sötét barna, tövén egészen feketés, különben pedig ersen szürkébe játszó;

a lábak küloldala sötét szürke sárga, a bokaízületek felett szintén ersen

feketés. — Az egész altest, a kacsok és karmok fehérek, mégis az elsn

észrevehet barnás sárga árnyalatot látni ; a fehér farkalj szintén piszkos

barna sárgába ersen játszó.

Vén érett nstény nyári bundában. (185!á-ki nov. 1-töl 1853. jul. 8-ig Pesten

a nemzeti múzeumban ruagainnál tartott példány után.)

Ez a fentebb 1853. febr. 19-kén leirttaktól igen keveset különbözött;

egész szürke barna fels testrészei még világosabbak voltak, mint ama-

zoknál; a test oldalain lev szín váló vonalon gyenge, alig észrevehet

sárga barnás árnyalat volt jelen ; farka fell barna szürke, alól szürkés

fehér; az egész altest a mells es hátsó lábak kacsócskái csaknem tiszta

fehérek, a has középen alig észrevehet sárgás árnyalattal. Az orrszrök

közül csak a felsk tövi felükön fekete barnák, különben mindnyá,jan

fehérek.
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Mentül öregebb ezen fajtájú egér, annál nagyobbak testrészeinek nagy-

sági arányai, annál világosabb és pedig ivar és évszak szerint röten vagy

barnán sárgább vagy pedig barnás sárgán szürke, valamennyi fels részein,

annál gyengébb s enyészöbb a fekete vagy feketés barna kiálló szröknek

vegyülete a hát közepén, hol ezek nagyon érett hímeknél nyári mezben

majdnem csak mint elmosódott széles, homályosabb sávoly a többi világos

szörözetbe vegyül ; ellenben annál túlnyomóbb magukon ezen fels része-

ken a vöröses barnaszürke szín ; annál világosabb, fehérebb az orrmány, s

azon az orrszrök, melyek közül már alig egynehány tövükön sötét barna
;

annál kisebbek s alig jelezvék a fül mögötti fehér foltocskák ; annál feketéb-

bek ellenben az ízületeken lév fekete foltocskák kivált a hátsó lábakon ;
—

annál feltnbb, szélesebb, világosabb s tisztább a test oldalain lev szín-

váló határ barnás sárgája; annál jobban és élesebben határolt a fels söté-

tebb színektl az alhas tisztább fehére.

Téli hundájoh általán véve. (1852. nov. 1. Eákos-Kereszturról hozott s Pesten

február 2-kán tartott, mintegy 20 példány után leírva.)

A téli bunda szrei az altesten, de kivált a fels részein hosszabbak

és srbbek, sok szr a többinél hosszabb lévén, a bundából kiálló ; a fark

hegyen is észrevehetbb a hosszabb szrökbl kiálló ecset. Az 1852. no-

vember 1-én Eákos-Keresztúrról hozott többnyire fiatal, mintegy "10 pél-

dány téli bundája, mely kés szszel a test fels részein igen homá-

lyos s csaknem fekete volt, ugyanott lassankint napról-napra világosodott,

s már február második felében feltünleg világosabb ln. Az azeltt kur-

tább sárga barnás szreiknek hegyei, melyeken szszel a sokkal hosszabb

fekete szrök túlnyúltak, s melyeket ennél fogva el is födtek a lassankinti

elko]3ás következtében a kiálló fekete szrökkel egyforma hosszaságúak

lnek, s ez által láthatóbbak ; s mentül többet veszített ezzel a test fels

részeinek feketés színezete, annál inkább lépett eltérbe a barna sárga és

szürke sárga szín. De ezen színezetben is a test fels részeinek közepe a

koponya végétl kezdve a háton végig egészen a farktövig a legtöbbeknél

mégis legfeketébb, legsötétebb. Ellenben az altest szi tiszta fehére télben

és tavasz felé jelentékeny barnás vörös árnyalatot kapott, s a testoldalo-

kon, ott, hol a színváló vonal végig fut, s névszerint a hátsó czombok felé

napról-napra tisztább, ersebb barna sárga fölszínt öltött magára; e mel-

lett csak a lábak bels oldala, az egész kacsócskák s a fark alsó részei

tiszta fehérek maradtak. — Öregebb példányoknál ezen rtesbarna árnya-

lat, úgyszintén a sárga színváló vonalak sokkal erösebben voltak kifejezve,

mint a fiatalabb kisebb példányoknál ;
— a hátsó lábak bokáinak tövén

vagy a boka térdízületeken is a fekete foltocskák idsebb példányoknál

ersebb színezetek mint fiatalabb kisebb példányoknál, hol alig van meg

a nvomuk.
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Nstényeknél a test fels részein teli bundában és ennek átmenetei-

ben a tavaszi mezbe sokkal több egérszürke színt találunk mint hímeknél;

azoknál a sárga szürke jobban tnik fel, míg hímeknél itt-ott még a fekete

barna túlnyomó.

Nstényeknél a farkak fels részei is észrevehetleg világosabbak,

szürkébbek, csak feketés szürkék; míg hímeknél ugyanazon helyeken

jelentékenyen sötétebbek, feketébbek. A nstények fel- és alrészeinek szí-

nezete általán kevésbé élesen határolt téli bundában, s a színváló határon

a barnás sárga csak nyomkepen van meg, a nélkül hogy éles határt ké-

pezne (kivévén egy kisebb példányt, melynél az altest fehére tiszta s majd-

nem minden rötesbarna árnyalat nélkül volt).

Ellenben hímeknél a színhatáron s a test oldalai hosszában ersen
jelzett, a nyak oldalaira s farára is egész a farktövig terjed i2"' 3'" széles

barnás sárga sávoly fut végig.

A Gözü egér (M. Spicilegus) nagyon hasonlít els tekintetre a házi

egérhez s a mezei egérhez, — Mus campestris Fk. Cuv., ha t. i. ez utóbbi

csakugyan önálló fajnak bizonyul, s nem ugyanazonos, az ajjvó egérrel (Mus

minutus) mint a minek Keyserling és Blasius : «Die Wirbelthiere Euro-

pas)' czím könyvben X. és 55-ik lapokon állítják.

A házi egérhez nagyon hasonlít némely nagysági viszonyaiban s teste

fels részeinek színezetében. Mégis mindkét fajú állat számos példányai-

nak pontos összehasonlítása által következ szembeszök megkülönbözte-

téseket leltem fel.
*

1-ször. A Gözü egérnél az altest színe fehér, a test fels részeinek szí-

nébe lassankint által nem men, hanem attól feltnleg elválasztott, még
akkor is, hogy ha téli bundában a gyenge barnás vörös árnyalat van meg.

S ha, mint néha kivált fiatalabb vagy téli példányoknál látszik, hogy az

altest fehére szürkésbe játszanék, az csak onnan van, hogy a rövid, finom,

fehér szrhegyeken keresztül ugyanezen szrök palaszürke alapszíne áttet-

szik. A Jiázi egérnél ellenben az altest színe világos rtes sárgaszürke, alig

láthatólag a feltest színébe átmen.

lá-szor. A Gözü egér kacsói és karmai minden korban és mezben tiszta

fehérek ; a házi egérnél azonban szürke barnák.

3-szor. A Gözií egérnél a hátsó lábboka talpai bibircsóik közt kissé

szrösek ; a házi egértiél meztelenek.

4-szer. A fark alsó része a Gözií egérnél fehér színe által nagyon elüt

a homályos fels résztl ; a fels ugyanis feketés szürkebarna, az alsó fényl

* Az összebasonlítást, mint magában érthet mindig friss, alig megölt és soha

sem kitömött összeaszott elhalványult vagy itt-ott elbarnúlt péklányokon tevém. —
Kitömött, kiszárailt példányokon a Gözü egérnél az altest és a fark alsó oldalának

fehére mindig halaványabb, tehát szürkébb s kevésbbé határolt a sötétebb feltesti

színezettl ; a test fels része is világosabbá lesz, névszeriut a farkon.

Természetrajzi füzetek, v. köt. ii.—ív. füzet, 9
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ezüst fehér; farka alig félig oly vastag s hozzá sokkal finomabb és srbb
szr annyira, hogy ezen szörözeten keresztül a pikkelygyrk alig vehe-

tk ki ; de sokkal kurtább is a fark ; míg ellenben a házi egér vastagabb

felöl sötét barna farkának fels része alig valamivel világosabb, t. i. csak

szürke barna.

A Gözü egérnél 170, a házi egérnél 180 pikkelygyr van jelen.

5-ször. A Gözü egér orra hegyén nincsen semmi kopasz hely, st
ellenkezleg nagyon sr, s mint a fej többi része sötét szürke barna szr-

rel fedett : a házi egér orrának hegye pedig meztelen és pirosas, néha a

fehérlöbe is átmen.

6-szor. A Gözü egér orrszrei legnagyobb részt szürke fehérek, s csak

a fels leghosszabbak alapi felükön fekete barnák ; csak fiatalabb példá-

nyoknál található köztök egynéhány egészen fekete; a házi egérnél ellenben

valamennyi orrszr fekete barna s a fej hosszához mérve, aránylag hoszszabb.

7-szer. A GÖzü egér fülei fehéres szegélyek, belsleg s külsleg söté-

tebb barnás szöröcskékkel fedettek ; de azon feltnleg sötét ténta színnek,

mely a házi egér fülkarélycsáinak szélén látható, nyoma sincs meg.

8-szor. A Gözü egérnek egész szrözete általán véve sokkal finomabb,

egynemííbb szr, kevésbbé vándorpatkánynem ; a feltest barna színe

kevésbbé durva ; ellenben a fekete szín gyakoribb, annyira, hogy fiatalabb

példányoknál túlnyomólag kilátszó, s a hát közepén végig csaknem fekete

széles sávolyt mutat; míg ellenben a házi (^(/ár szrezete általánosan sokkal

durvább s a fels részen a fekete hosszú szrhegyek kevésbbé feltnk s

soha nem túlnyomók.

A Mezei egérrl— Mus cainpestris Fr. Cuv. (Mulot nain. Cuv. et Geoff

Mammf.) Schinz Cuviers «Thierreich» 401. lapján azt mondja: Ezen állatka

hasonlít az erdei egérhez egy kicsit, de nálánál kisebb. Fülei rövidek s kere-

kítettek, farka rövidebb testénél, szreinek töve szép palaszürke, hegye

fakó ; oldalai világosabbak. Nyaka, hasa és lábai fehérek. Farka pikkelyes,

kevés szürke szrrel ; bajusza fekete.

Másoknál következképen van jellemezve.

(CuviER Fr. et Geoffroi. Mammal, e fig. Mus supra fulvo-ci nereus,

subtus albus ; auricuhs brevibus, rotundatis. - Cauda corpore breviore.)

Desmarest Mammal. Suppl. p. 593. 895. — Diet, des sciences natúr.

XLIV. p. 477. — Mus cauda longa, supra e fusco flavescens, infra et albo

cinerascens.

Briss. Eégne an. p. 174. 9? — Petit mulot ou mulot des champs,

BuFFON Hist. nat. VIL p. 32'5.

Presl Sawectwo p. 273. — Fischer Synopsis mammalium p. 319.

15. szám :

Longitudo 2 poil. 5 lin. ;
— caudae 2 poil., capitis 1 poll.

Piffert a sylvatico statura et proportionibus. Pili omues basi schisti-
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formes apice falvi (fors tantum supra?!); vibrissa? nigrae ; cauda cano

pilosa. In agris prope pagos Gallite.

CuviER ezen bizonytalan fajával az én Gözü egeremnek még legtöbb

közös tulajdonságai vannak nagyságára és színezetére nézve. Mindazon

által a nevezett szerzktl fent idézett leírásában foglalt bélyegei következ-

tében a következkben különbözik tle :

1-ször. A törzs és fark nagysági viszonyaiban. Cuvier szerint a mezei

egérnél «cauda corpore í. e. trunco brevior» Fischer szerint pedig 5"'-nál

hosszabb ;
— a Göziinél ellenben a fark oly hosszú mint a törzs.

2-szor. k mezei e^/ár farkának fels része «e fusco-flavescens», azaz

barnasárga; — a Göziinél pedig szürkésfekete barna, azaz «e cinarascenti

fusconigra».

3-szor. A mezeinél a fülek rövidek «auriculae breves» — a Göziinél

aránylag épen nem rövidebbek mint a házi egérnél.

4-szer. A mezeinél az orrszrök feketék ;
— a Göziinél többnyire egé-

szen fehérek.

Valóban els felületes pillanatra a Gözü egér az erdei és házi egér kor-

csának vagy pedig a mezn elsatnyult fiatal erdei egérnek (Mus Sylvaticus L.)

látszik, kivált ha rtebb, öregebb és nagyobb ; ellenben a kisebb sötétebb,

feketébb, fiatalabb példányokat, hacsak hasok feltn fehér színe, s egészen

fehér kacsóik els pillanatra nem különböztetnék meg ket, könnyen a

mezn elvadult házi egereknek (Mus musculus) lehetne tartani.

A két most említett fajjal, t. i. az erdei és házi egérrel összehason-

lítva, a Gözü egér középen áll a kett közt, mint nagysági viszonyaira, úgy

színezetére nézve is, az elbbire nézve a házi egérhez, az utóbbira nézve az

erdeihez inkább közeledve.

Nordmann egerétl (Mus Nordmanni. Lásd Keyserl. et Blasius fauna

europ. 37. lap. 50-ik szám) a Gözü egér a következkben különbözik :

1-ször. A Gözü fülei odanyomva elérik a szemet; amannál nem.

2-szor. A Göziinél 170 pikkelygyr van; annál 140.

3-szor. A Gözü farka oly hosszú mint törzse ; aníiál törzsének ^/4- ét teszi.

4-szer. A Gözü talpainak bibircsói közt csak egyes szöröcskék látha-

tók ; annál a bokák talpai hosszúságuk Vs-dában szrösek.

5-ször. A Gözü csaknem egész lábai, de kivált kacsói tiszta fehérek;

annál a lábak világos barnák, s csak az újjakon fehérek.

6-szor. A Göziinél a feltest színe elüt az altest színétl ; a Nordmann

egerénél a hát rtesbarna színe oldalain lassankint megy által a has szürke

vöröses sárga színébe.

Az én Gözü egerem nem lehet Sminthus, mint Fitzinger gyanította,

már csak azon egy oknál fogva sem, mert fels ajka, mely a Sminthiisnál

osztatlan, nála mint minden valódi egérfajnál hasított.

De Merio sem lehet, mert metszfogai közepükön nem barázdáltak s

farka hegyén nem ecsetes,
^''
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Boncztani adat. A Gözü cgh-nél van : Nyakcsigolya ? — Hátcsigolya

13. — Ágyékcsigolya 5. — Keresztcsigolya G. Parkcsigolya 24, borda min-

den oldalon IB, összesen '±^). Ezek közül igazi 11 pár, s álborda 2 pár.

Morgenstern szerint Gözünél van : nyakcsigolya 1 , — ágyékcsigolya

6, — keresztcsigolya r2, — farkcsigolya 28. Álborda mindkét oldalt 3—^3,

összesen 6.

Küls alakjának más életmód okozta eltérései. Azon négy darab, me-

lyeket 1853. ápril 5-én Eákos-Keresztúron a kis virágos kertben, a szal-

mába burkolt Passionea feltakarásánál találtak, hol fészkökben öt volt

jelen (egy elillant), egészen hasonlított színére s nagysági viszonyaira azon

téli példányokhoz, melyeket szintén Eákos-Keresztúron 1852. öszszel a

hordások alól kiástam ; csak hogy farkuk ritkább szr s fels és alsó met-

szfogaik egészen fehérek voltak, minek talán életmódjuk, mely a rendes-

tl egészen elüt lehetett, oka volt.

E szerint a Gözü egeret néha az emberi lakok körül, st azokban is

találhatni, hová telelni alkalmasint csak akkor jön, midn hordásaikat sze-

rencsétlenség éri. Vagy az sem lehetetlen, hogy életrakással hasas nstényt

hoztak oda a mezröl, mely szalmával a kertbe kivivé, ott fészket csinált

s megfiadzott ; s hogy azon fehér fogúak a fiatal kölykök voltak, s az, mely

elillant, az anya lehetett. Mind a 4-et borszeszbe tettem el.

Életmódja. A Gözü karcsú csinos szép állatka, tartása negédes, ke-

vésbbé felfuvalkodott mint a többi egereké, melyek igen szeretnek össze-

húzódva borzasán ülni. Bár kicsi, mégis igen ers; azon példányaim, me-

lyeket 1852. ápril 15-kétl júniusig tartottam, nem nttek többé, de meg-

testesedtek ; színök sem változott, egész szürkék maradtak, a mink voltak.

Vadságukból keveset vesztettek, s ámbátor egymás közt igen szelídek s

barátságosak voltak, más fajúakat nem szíveltek; ezeket harapással gyak-

ran megsebzettek, lakásaikból kizték s néha meg is ölték. Ügyességök

nagy ; ugrani s vastag vasdróton is mászni kitnen tudnak ; szükségöket

végezni az ablakrámára jártak.

Burgonyán, sárgarépán, kenyéren s zsemlyén kívül majd mindent

ettek, még nyers húst, pecsenyét és szlt is. Fülökben jobban bíznak,

mint szemökben ; hordás közben egymáson keresztül is ugrálnak, s oly

hajlékonyak, hogy a legkeskenyebb lyukban is megfordulnak. Kágnak

mindent, mi fogaik alá kerül, februáriusban már párosodnak, s ilyenkor

úgy látszik, hogy a hímek meg is ölik egymást. Vizelni csak egy helyre

járnak. Magukat tisztogatni, vagy mint mondják, mosdani, igen szeret-

nek, s ezt ülve végezik; gyakran vakaródznak, ha bundájokban ül kis

tetveik bántják ket.

Tlem, minthogy etettem ket, akkor sem féltek, hogyha mo-

zogtam.

Fogságban is, hol azon anyagokat, melyek természetes lakásuk ké-
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Bzítéséliez szükségesek ndunk nekik, mindent életmódjuk szerint ren-

deznek be.

Én ablak közt tartottam ket, deszkabódét adtam nekik mókusfészek-

kel, félig bomokkal töltöttem meg, s tetejét gyepdarabokkal raktam be;

azonkívül kaptak keskeny, mohbal csepvel telt szelcnczét,-s ágyat, mely

általok összerágott növénykórókból állott ; egy tányéron eledelt s egy má-

sikon vizet.

A homokot azon nyíláson, melyet kijárásukra készítettem, már els

éjszaka majd mind kihordták, s az ablak közé rakták le. Ezen terhes mun-
kát fejkkel s lábaikkal két nap alatt elvégezték. A homokot mindkét oldalt

biztosabb és szilárdabb alapúi használták, hogy rajta fel s alá futkározhas-

sanak. S most minden oldalról hengerded csepvel szépen kibélelt puha

ki- és bejárati utakat csináltak magoknak, melyeket mindnyájan oly jól

ismertek, hogy legcsekélyebb neszre az egyiken beillanva, már a másikon

mutatták magokat. Mint mindenen, úgy útaikon is közösen dolgozván,

mindnyájan igen jól ismerik azokat.

Ha ezen munkánál keményebb tárgyak, például gaz, kórok, fa- vagy

papirdarabkák akadályul szolgálnak nekik, azokat legnagyobb megerlte-

téssel szétrágják, és pedig úgy, hogy hátsó lábaikon állva, az akadályt

mells lábaik közt tartják s rágcsálják. Épen úgy elmetszik a muhar s perje

kalászait is. Az egyes magvakat mells lábaikkal fölemelik, s úgy tisztít-

ják meg burkaiktól. Altalán véve az evést mindig ülve végezik. Az elrágott

magdarabokat oly helyekre czipelik, hol senkit sem akadályoznak. Tartó-

san egyik sem dolgozik, hanem kifáradva odább áll, keres valami rágni

valót, s eszik hogy pihenjen egyúttal; nemsokára azonban ismét vissza-

tér megkezdett munkájához. Ugyanezen munkát más mellette elmen is

folytatja. Ha a kijáró lyukat földdel vagy valami keményebb tárgygyal be-

dugjuk, akkor mind a négy lábbal elkezdenek karczolni, mi közben az

egyes elkapart darabokat hátsó lábaikkal messzire elhányják. Ha a bedu-

gaszolás engedni nem akar, akkor fejjel kezdenek dolgozni, s eltépnek

s elczipelnek mindent, mi útj okban áll, s mindezt addig folytatják, míg

útjok ismét járható lesz. Fogságban sok tárgyat összerágnak, míg fészkö-

ket tetszésök, illetleg szükségök szerint elkészítik. Fészköket itt is, fszá-

lakból igyekszenek megcsinálni. Ámbár 20-nál több különböz hordás alól

összehordott példányt tartottam, mindnyájan egy fészekben laktak, igen

békésen fértek meg egymás mellett, s közösen végeztek minden munkát.

Minden ehet eledelt mindnyájan a legnagyobb szorgalommal s megerl-

tetéssel összehordanak készleti rakásokra; ebben különösen nagy, csodá-

latra méltó szakadatlan tevékenységet fejtenek ki. A mint magukat nyu-

godtan érzik s veszélytl nem tartanak, egyik a másik után jön ki a rakásból

többnyire a fels kijárati lyukakon, figyelve szétnéz, vájjon tanácsos-e

tovább menni, s ha biztosságukról meggyzdtek, akkor egyik a másik
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után ugrik ki^ átfutják a táplálékkal behintett tért, s aztán megint hirtelen

beugranak, talán azért hogy bevigyék a hírt, miszerint az eledel készen
;

B kevés pillanat múlva egyik a másik után kukucskál ki valamennyi nyi-

lasból, elvisz valami magot s odább áll fölemelt farkkal s lelapult füllel a

legközelebbi lyuk felé, melyben alig hogy eltnt, már ismét eltnik más
darab eledelt keresve.

Ösztönüknél fogva mindaddig, míg kívül eledelt éreznek, nem nyu-

gosznak ; akkor is, ha megijesztetnek, néhány pillanat múlva még nappal

is ismét eltnnek, s ha az egyiknek szerencsésen sikerült, akkor ismét

egymásután kibújnak.

Csendesen ülö, nem mozgó ellenségtl nem félnek, megnézik egy

darabig vizsga szemmel, s ha mozgás által el nem árulja magát, szaladgál-

nak körülötte. S ezért is esnek oly gyakran rakásaikon mozdulatlanul ül
s reájok les ölyveknek áldozatul. De legkisebb mozgásnál villámsebesség-

gel tnik el a legközelebbi lyukba, s a többiek az ilyen, mindig csekély

zajjal járó iramodást jól ismerve, ugyanazon pillanatban- utána rohannak,

úgy hogy az egész megfutamodás egyszerre történtnek látszik.

Tartózl^odási helyei. A Gözü sztl kezdve egész télen által földalatti,

e czélra készített üregekben él, melyek helyét a felettök lev téli táplálé-

kokat tartalmazó jelentékeny rakások által messzirl felismerhetni. Ezen

hordásaikat alacsony nedves mélyedésekbe vagy pedig mesterségesen fel-

hányt dombokba — minbe az aridcola arvalis, s több más ilyen faj oly

szívesen tanyázik — soha se rakják általán véve oly helyekre, hová az szi

és téli es vagy az olvadó hó könnyen bejuthat, s készletei köri állva ma-

rad és lakásaikba behat, mi által készleteiket elronthatná s ket is elpusz-

títhatná. Téli szállásaik ennél fogva mindig vízmentes, folyó és álló vizek-

tl távol fekv, egészen száraz magas helyeken szoktak eljönni, melyrl

az es és hóvíz könnyen lefuthat. így 1826. szszel a mogyoródi erdöszé-

len, s a csömöri és czinkotai szllk feletti tarlókon; 1852. és 1853. rákos-

csabai vetésföldeken a Stázsa hegyi szllk felett, a péczelyi, isaszegi, mag-

lódi, ecseri stb. vetési földeken találtam.

Téli szállásaikat mindig csak az ugyanazon évi vetés tarlóján találni,

kivált ha az kalászdús füvekben bvelkedik. Az ercsii pusztai csszök és

béresek is azt bizonyították elttem, mondván : hogy a Gözü csak a tarló-

kon hordja össze rakásait; a kukoriczásokon, krumpli- és dinnyeföldeken

csak akkor, ha ezek gazosak stb. Ennélfogva a Bánát, s a Tisza vidékeinek

kövér és mindenféle gazzal és fnemmel bvelked tájain télen sokkal na-

gyobb mennyiségben látható a Gözü mint Pestmegyének homokos földjén.

A téli vetések közt a legritkább a rozstarlókon, ezeken csakis akkor

és kevés számban található, ha a rozs termése silány és gazos ; hordásaik-

ban illetleg téli készleteikben rozskalászt ritkán találni. Ellenben igen

gyakoriak hordásaik a búzatarlókon, s készleteikben a buzakalászok, mit
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különösen a Tiszai, Körös, Maros s a bánsági lapály kövér vidékein észlel-

hetni, hol töbl)nyire l)úzát termesztenek, s hol a kövér földön búzán kívül

más gaz is l)öven teiem. S csakugyan aránylag leggyakoribb is itt a Gözü

Radvánszky ANTAL-nak tabdi kasznárja Boczka Lajos, hordásaikról ezeket

Írja nekem : a Gözü hordás rozstarlókon igen ritka és a rozskalászokat a

hordásaikban csak igen ritkán találhatni ; ellenben a tiszta búzatarlókon

igen sok szokott lenni, mert a tiszta búzakalászt nagyon szedi és behordja

a Gözü, melyeket aztán a szegény nép, jelesen a pusztaiak fölkeresvén,

összeszedik; ott azonnal ki is csépelik, otthon pedig, minthogy sok föld

ragad a búzaszemekre, megmossák. Bánságban sokkal nagyobb rakásokat

hordanak össze tiszta búzából, mint az egyéb növények kalászaiból stb.

Minthogy téli tartózkodási helyeik t. i. a múlt évi vetések földje

az alföldön a következ tavaszszal rendszerint ugarba esik, s nyáron

által részint az ott legel marha, részint többszöri felszántás által a

Gzük rajta örökös nyugtalanításnak s veszélynek ki volnának téve ; a

tavasz kezdetével rögtön elvándorolnak onnan a legközelebbi rétekre vagy

még inkább téli vagy nyári vetésekre Ugarokon s legelkön sem nyári

lakásaikat, sem pedig téli hordásaikat nem találhatni. Új szállásukon, az

els napokban szétszórva vannak elbúva rejtekeiken, mely gyanánt ren-

desen más egérfajoktól elhagyott likak szoktak nekik szolgálni, s csak

lassanként ismerkednek környékükkel, keresik fel egymást, összeállnak

párjával nagy csoportosan egy családba, hogy nyári munkájokra alkal-

matos, czélszertí, földalatti épületeket készítsenek.

Nyári lakásuk egészen hasonlít téli lakásukhoz, s ettl csak a föld-

feletti hordás hiánya által különbözik. Hordásaik építésére száraz helye-

ket keresnek föl, hol egy ^W— l'-nyi átmérj szabad tér körül számos

be- és kijárati likaikat és földi meneteiket ássák, melyek a kívülrl ellen-

ség elöl menekülknek menekvhely gyanánt is szolgálnak. Ezen számos,

kicsiny szabad tér körül ásott likakon, lehet már nyáron is a Gözü laká-

sát más egérfajok likaitól és építkezéseitl megkülönböztetni. Nyári laká-

suk földalatti része is hasonlít a télihez, csakhogy sokkal több fészek

található benne, mely a gyorsan egymásra következ vetés ivadékainak

vetési és alvási helyi szolgáljon.

Télen által a hordásban magában sohasem laknak; oda csak jól-

lakni vagy azért mennek, hogy téli készletükbl földalatti üregeikbe vigye-

nek, mi szintén többnyire csak este vagy éjjel történik; legalább azokon,

melyek nálam fogságban voltak, azt tapasztaltam, hogy este leginkább

el voltak foglalva a hordással, s nappal csak igen ritkán nagy csendes-

ségben, s akkor jöttek ki, midn számukra sötétebb helyre, hol veszély-

tl nem tarthattak, eledelt raktam. Sulyok Ignácz is azt írja nekem
H.-M.-Vásárhelyrl, hogy a Gzük hordásaikban nem laknak, hanem
ezek alatt 4", 5"—6" inélységre a földben tanyáznak.
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A Gozühoraásolí vagi/ rakások.

k Clözühordásokat határozatlan távolságban találhatni egymástól,

gyakran igen távol, néha közelebb, s néha majd egymás mellett, s egy-

mással belsleg összekötve. Mindez a gyakoriságukat föltételez körülmé-

nyektl függ, u. i. az emberi lakástól való távolságtól, a vetések kiterjedé-

sétl, az eledelmennyiségtl stb.; hol sok az egér, ott sok a hordás is, s

megfordítva.

Arpatarlón, hol 1852. nov. l-jén számos hordást találtam, 3—7—
39—40 léjDésnyire feküdtek egymástól.

Ámbátor hordásaiknak nagyságát biztossággal meghatározni nem
lehet, minthogy az a könnyen vagy nehezen gyjthet táplálék mennyisé-

gétl, s az együttlakó egyének számától függ; mégis az egymástól kevés-

ben elüt méréseim eredménye szerint, mondhatom, hogy szszel, midn
a hordások frissek, még át nem ázottak (mi által ellapulnak s inkább elszé-

lesednek) legnagyobb szélességük átmérje 3' s magasságuk körülbelül \'
.

De találtam olyanokat is, melyek átmérje 3' 3", st 4

—

4V2' volt. Ezen

nagysági arány aztán rendszerint minden irányban egyforma. — Találtam

9^— 10— 1 2 lábnyi magasokat is, t. i. tetpontjuk közepétl a rakáson ke-

resztül a talpig.

Tavaszszal, midn es, hóvíz által némelyek szétnyomatnak, s a ben-

nök lév táplálék készlet elfogyása által megürülvén, leüllepednek, rende-

sen laposabbak és szélesebbek, 1852. ápril 15-én Felsö-Besnyn 3'

—

3V4'-

nyi átmérjt, s 1853. nov. 15-én Rákos- Keresztúron kukoriczaföldek szé-

lén fekv egészen elhanyagolt, gazzal, s különösen muharral s jjaréjjal

bentt szlben egy rendkívüli nagyot találtam. Ez csaknem csupa paréj

kalászból állott, a szltöke körül volt Összehordva, úgy hogy a szlfürtök

kiállottak belle, s vastagon földdel fedve. A hordás közepébe szívesen

vesznek fel különböz kórókat, s más hasonló tárgj^akat, hogy hordásaik

támpontjául szolgáljanak. Ezen rendkívüli nagyságú hordás körül igen

nagyszámú bejárati likakat lehetett látni. Egy hasonló nagyságú másik

hordást a szomszéd kukoricza közt találtam, oly darabon, hol a tengeri

meg nem termett, de a föld annál több gazzal, s különösen muharral volt

ellepve. Ez 6'— 7' hosszú s 4' széles volt, de nem magasabb a rendesnél;

födele 3"-nyi vastag, s nyílása körületén 24 ; e rakás szintén csak muharkalá-

szokból volt összehordva. Az ily nagy hordásokat valószínleg sokan lakják.

A rakás készítésének nagy munkáját csak azon darab földnek, melyen

telelni elhatározták, teljes learatása után kezdik, s általán véve az egész

aratás végével, tehát szept. elején, dolgoznak rajta október végéig, s néha

novemberig. 1852. nov. 1-kén Rákos-Keresztúr körül találtam még félig

fedett, st még alig megkezdett, s be sem fedett hordásokat. Akkor tájban

ezen száznál több látott hordás közül még kevesen voltak teljesen befejezve,
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azaz földdel úgy befödve, hogy fedelökön semmi karczolásnak nyoma nem
látszott volna. Legtöbbeken észleltem, bogy éjjel még szorgalmasabban

dolgoztak rajtok, ugyanis a bordás körül friss kaparású mélyedéseket, s

magán a bordáson friss, oda tolt és vonszolt földet lebetett látni. Ok ugyanis

a hordás környékérl kikapart földet fejjel lefelé fordulva nagy fáradság-

gal, gyöngéd kacsóikkal a rakásra felczipelik mindig feljebb és feljebb

odáig, hol míg a földre szükség van ; e közben a földet mells lábaikkal a

hátulsók alá kaparják, s hátulsókkal magukon túldobják, ormányukkal

pedig mindent elrendeznek és egyengetnek. Ezért lehet ez idtájban a hor-

dások és azok szélei körül nagy mennyiség kurtább és hosszabba hordások

felé futó barázdákat és csövecskéket a földben látni, melyekbl a fedélzetre

szükséges földet kaparták ki.

Ezen csatornák arra is valók, hogy huzamosabb ideig tartó eszések-

nél a víz a rakásról azokon folyjon le ; továbbá az azokon való ki- és bejá-

rásnál ellenségeik nem oly könnyen veszik ket észre.

Ilyen barázdákat más egérfajok is készítenek magoknak a fben, gye-

pen és moh közt, hogy azokon látatlanul lyukaikhoz juthassanak.

Sulyok Ignácz H.-M.-Vásárhelyrl kérdésemre e tárgyra vonatkozó-

lag azt írja, hogy mködésök ideje a hordások körül július (?), augusztus

és szeptember hónapokra terjed, és ez tapasztalás szerint éjszakákon által

vitetik végbe.

S. BoczKó is azt írja, hogy a Gözü mindjárt aratás után, tehát már

augusztusban, szeptemberben hordani kezd.

Szabó Imre rákos-kereszturi vadász azt állítja, hogy ezen egerek még
kés szszel, st télen is, míg fagyás nincsen, (mintáz 1852

—

53-diki télen

volt), hordásaikon szakadatlanul javítgatnak, hogy azokat mindig friss

földdel fedezgetik, s hogy ennélfogva rajtok mindig friss kaparás látszik.

E munkával csak akkor hagynak fel, ha huzamosabb eszések vagy kemény

fagyok állnak be. Csak oly rakásokhoz, melyeket rókák, gödények, disz-

nók vagy más ellenségeik, ha csak részben is feldúltak, semmit sem igazí-

tanak többé, s úgy látszik, hogy azokat oda hagyják.

1853-ki üszszel a korai burgonyaföldeken már szeptember elején kezd-

tek hordani. A még álló élet közt sohasem kezdenek a munkához, ha csak

nagy üres foltok nincsenek benne.

Mint már gyakran mondva volt, legtöbb hordás oly tarlóban van,

hol legtöbb a gaz, s a gaz közé oly formán van rakva, hogy gyakran a

gaznak csak fele, harmada vagy csak hegye látszik ki a földes fedélbl ; s

ilyenkor sajátságos, gazos, bozótos kinézés a hordás. Némely hordásnál

az ilyen gaz kalásza már le van csípve, s a hordás belsejébe czipelve; leg-

többnél azonban még a kóron.

Tavaszkor hordás körül nem lehet már a számos ki- és bejárati lyu-

kakat látni, ekkor csak (gy marad meg, a hordás oldalán, vagy még inkább
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a tetején. Az öszszel látható számos nyílást télen által bedugják (vagy való-

színleg esk által iszapoltatik be). A földmvelk s pusztai lakók azt

mondják ugyan, hogy télre a Gözü maga tapasztja be bejáró lyukait; de a

nép e tekintetben igen egyoldalú^ s a ténj'eket félremagyarázó s az erre

ható mellékkörülményeket, mint a légnemek behatása okozta változásokat,

a hordások körül legel állatok taposását; az éjjel prédára leskeld rókák,

görények, menyétek stb. állatok karmolásait, melyek egyenként és összesen

a bejáró lyukak bedugására befolyhatnak, nem veszi tekintetbe.

18 il. decz. 28-án Rácz-Sz.-Péteren, Ercsi mellett szétszedettem egy

néhány ily Gözü-rakást, s vigyázattal ásattam, hogy szerkezetét s földalatti

lyukainak menetét kifürkészszem. Az ily, közel 3 lábnyi átmérj hordás-

földbl álló 3"-nyi vastag fedele alatt belül apró muhar, csírázó zab, árpa

s más egyéb lisztes magvakat, alatta nagy mennyiség minden irányban

vezet keskeny csöveket, végre a hordástól félre, mintegy l'-nyi mélység-

ben a föld felületétl, s ^/i'-nyi távolságban a hordás szélétl a négyszegie-

tes, 6"-nyi széles és 7"-nyi hosszú téli alvókamarát finom muharlevéllel

egészen kibélelve, s benne 5 darab Gözüt találtunk. Ezek a muharfészekben

felülrl s alulról fedve, mintegy beletúrva feküdtek. Muhar, árpa, zab s

egyéb magvakat magában a fészekben is leltünk. A hordás körül SVa'-nyi

területen s a rakás szélétl szabálytalan 2

—

10"-nyi távolságban 25 bejáró

lyukat számláltam.

A hordáson keresztül, a földréteg alatt, egészen függleges nyílás fut

le az éléskészleten, de a hordás alatt fekv szilárd földalapon is keresztül

egészen a fészekbe s kamaráikba. Ezen középs nyílással valamennyi oldal-

nyílás kapcsolatban áll.

A fészek maga különböz nagyságú. Találtam T.-Besnyn olyakat is,

melyek 5—6" hosszúk, 3—4" szélesek voltak; Rákos-Keresztúron láttam

egy 7" hosszú, 6" széles és 4V2' magas fészket. — Alakja hosszas kerekded

vagy tojásdad, e^jyik oldalon lapított zacskó, melynek keskenyebb végén

bejárati nyílás van, mely többnyíre kelet felé áll. Ritkán találtam fészket,

melyen ezen nyíláson kívül még másik is lett volna ; s ha volt, úgy a tete-

jén találtam.

A fészek muhar-, zab-, árpa- s taraczklevelekbl van mesterségesen s

oly formán összefzve, hogy kívülrl a durvább, élesebb s belülrl a fino-

mabb levélkék feküsznek, s bélésnek összerágott levéldarabkák szolgálnak.

Legtöbb hordás alatt csak egy fészket találtam, de akadt néha kett

is, ilyenkor azonban a másik jelentéktelen volt. A fészekben szszel ritkán

találtam eledelmaradványokat ; ilyenkor a fészek egyedül hálókamarának

szolgál, minthogy télen, midn a hordások alatt laknak, aligha párosodnak.

— Ellenben 1841-iki decz. 28-án Rákos-Sz.-Péteren a fészekben is találtam

muhart, árpát és zabot, melyet alkalmasint az ers hidegek miatt czipeltek

mélyebbre a melegebb fészekbe.
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Ha a széthányt hordás alatt a fészket száraznak találtam, biztossággal

lehetett arra számítani, hogy egerek is vaunak alatta ; ellenl)en, ha a fészek

nedves és penészes volt, akkor vagy kivesztek lakói, vagy elköltöztek

belle.

A fészekben magában csak egyszer találtam az egereket F.-Besuyön,

különben, míg az ásással a fészekig jutunk, mindig kimenekülnek belle

oldalmeneteikbe. A fészeknek nincsen bizonyos helye a hordás alatt ; s egy-

szer majd egyenesen a hordás közepe alatt, máskor annak egyik vagy másik

szélén, néha 1', néha Í2', söt 2^/2'-nyira a földréteg alatt találtatott.

Tápanyagai, melyehhöl téli hészleteit ( Gözü-liordásoh) hésziti.

Minthogy ezen egérfaj igen különböz mezei plánták magvaira, mint

p. o. a vad muharra, a gazos helyeken gyakran igen srn álló s csak ara-

tás után növ labodaparélyra; a frissen trágyáit mezn gyakran eljöv

disznóparéjra, a ballangóra, a kölesre van utalva stb. ; hát téli készleteik

közt is a szerint, a mint ez vagy amaz növény gyakoribb, ebbl vagy amab-

ból van jelentékenyebb mennyiség jelen.

Minthogy valamennyi egér általán véve válogató, s táplálékában a

változatosságot kedveli: a Gözü -egerek is ennélfogva téli készleteikbe leg-

inkább különböz növények kalászait hordják össze. Mégis a leggyakrabbak

a muhar- és parélykalászok, mély kett ritkán hiányzik a hordásban. Néme-

lyekben több muhart találtam, mint labodát, és pedig úgy, hogy a muhar

mindig mélyebben, s a labodakalászok fölötte mindjárt a föld rétege alatt

feküdtek.

1. Kákos-Keresztúron 1852. nov. 1-én találtam egy nagy hordást,

mely többnyire csak muharkalászokból, kóró nélkül, G"-nyi magasságban

volt fölrakva ; laboda alig volt közte.

2. Egy másik ugyanott csaknem tisztán fekete muharból állott, mel}^

közt csak itt-ott egy sárga muharkalász, kevés zabkalász volt látható.

3. A Rákos-Keresztúron kukoriczatarlókon talált néhány hordásban

a fels nagyon megpenészesedett, s büdös labodaréteg alatt muhart s e közt

meglehets számú egyes kukoriczamagvakat találtam.

4. A Pest melletti kbányai szlk köles tarlóján lév hordásokban

csaknem csupán köleskalászok voltak fölhalmozva, egyes mubarkalászokkal

vegyítve ; e fölött azonban közvetlenül a földréteg alatt az ördögszekér

(eryngium campestre) kóróinak egyes nagyobb darabjai. Ezt egyébiránt

számos más hordásban is legfelsbb réteg gyanánt találtam. Ezen iringót,

melynek magvát eszik is, s melyet nálam fogságban be is hordtak, alkal-

masint azért rakják a hordás tetejébe, hogy általa a földrétegnek mintegy

vázat alakítsanak, részint talán azért is, hogy kalászainak tövisei által az

utánok áskálódó ellenséget visszarettentsék.
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5. Egy 2'— 2' 8"-nyi átmérj 7"-nyi magas, s csak még kevéssé

földdel fedett, tehát bevégezetlen hordásban csupán a disznóparéjnak —
amaranthus vulgaris — 2

—

3"-nyi hosszú elcsípett kalászkocsányait talál-

tam. Ezen hordás kissé aránytalanabb volt, mint más hajlíthatóbb anya-

gokból készült hordások, átmérje sokkal hosszabb s keskenyebb volt má-

soknál, 8 környékén csak egybe járó lyukkal bírt.

Sulyok Ignácz H.-M.-Vásárhelyrl is azt írja nekem, hogy: «találni

a hordásokban különféle bugákat, muhar, paréj, perje fmagokat, — búza-

és árpakalászokat.))

BoczKÓ Lajos állítása szerint búza, zab, köles, muhar s fodor-paréjon

kívül nagyon szeretik még a kender kalászait is. ugyanis kenderföldeken

gyakran hátra maradnak egyes szálak, melyek oldalágaikon virágot hajta-

nak s magot hoznak, az úgynevezett árvakender ; ezek kalászait szeretik

különösen ; de hordanak vadkenderröl is.

Egy hordás alatt lakó egyének száma.

A téli rakások lakóinak számát illetleg azon végeredményre jutot-

tam, hogy ily hordás alatt rendesen egy család lakik, t. i. egy pár, utolsó,

meg szüleikhez ragaszkodó s ezektl ápolt kölykeivel. Miután gyanítom,

hogy ezen egérfaj egyszerre 3, legfeljebb 4 kölyköt vet, hát egy hordás alatt

lakó család teljes száma *í darab lehet. S csakugyan ez is a legnagyobb

szám, mit valaha találtam ; néha 4 drb volt a fészekben együtt elrejtve,

néha csak 2 darab, s mindkett mintegy 2' a hordástól ^/2'-nyi mélységben

a földszmétl meneteikbe elrejtve.

Eácz-Sz.-Péteren Ercsi mellett 1841. decz. 30-án egy rakás alatt 5

darabot találtam.

S néha kivált tavaszszal csak egyeseket találtam.

Legtöbben legvégs oldallyukaikba menekülnek, ha a hordást veszély

fenyegeti ; s ilyenkor csak igen ritkán találtam ket magában a fészekben
;

s csak 1852-iki áprilisban találtam ket két hordásban egeszén fölül a kész-

let közt, épen ebédelve vagy a magvakat burkaiktól tisztogatva, hogy azt

annál könnyebben a mélységbe vihessék.

Meglehet, hogy sokan azalatt, míg hordásuk szetdúlatik, oldali rejte-

keikbe úgy elbújnak, hogy reájok alig bukkanni, különösen azért, mert ezen

csövek a legnagyobb figyelem mellett is igen könnyen összeesnek, s vizsga

szemeink ell elvesznek ; mások ismét ilyenkor a hordástól távolabb es
lyukaikon a szabadba menekülnek s eltnnek elttünk. Némelyek talán

epén kinn vannak a mezn, hogy az éjjel még behordandó kalászokat keres-

sek, s ezek az ember közeledtével más egerlyukakba rejtik el magukat.

S minthogy már nov. 1 -én a hordásokon ölyvek által elpusztított Gzük
maradványait, s más hordásokon ismét rókák es görények nyomait talál-
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tarn : föltehetjük, hogy egy ily hordás lakóinak teljes számát egész biztos-

sággal meghatározni alig sikerülend valaha, minthogy minden perczben

egyik vagy másik tagja az örökösen fenyeget veszély áldozatává könnyen

válhatik, s alkalmasint válik is.

Azon fészekben is, melyet Rákos-Keresztúron a kertész a kastély eltt

lév kis virágos kertben, szalma közt, melyben passionea volt göngyölve,

talált, szintén 5 példány volt együtt.

A téli készlet fogyasztásának ideje.

Míg az sznek meleges, száraz, dér és hó nélküli idszaka tart, a mi

a lapos alföldön csaknem deczemberig húzódik, mindaddig alkalmasint

nem bántják és kimélik téli készleteiket, hanem éjjel és nappal kirándulnak,

részint, hogy a mezn található füvek magvaival jóllakjanak, részint pedig,

hogy azokból be is hordjanak, mire ellentállhatlan hajlammal bírnak mind-

addig, míg csak környékükön valamit éreznek, mi tápanyagul szolgálhat

nekik.

Csakis akkor, midn a kemény, hideg tél beáll s a hó nagy, nyúlnak

téli készleteikhez. így p. o. 1841 iki decz. ^S-án Rákos-Sz.-Péteren, s még
inkább 1853. ápril 18-án Fels Besnyn, mindjárt az 1— lV2"-nyi vastag

földréteg alatt, a szétrágott és kiürített muhar- s perjekalászok s azok mag-

burkainak egész rétegeit találtam ; s akkor nemcsak a hordásban, hanem
magában a fészekben is nagymennyiség zab, árpa stb. szemekbl álló

készletet leltem.

1841 -iki decz. 30-án Rácz-Sz.-Péteren kiásott 5 példánynak gyomrá-

ban emésztetlen muharmagvakat találtam. Azoknál is, melyeket 1853. nov.

1-én fogtam, a gyomor tele volt muharmagvakból álló fehéres péppel.

Valamint szszel, úgy még tavaszszal is ez állatokat hordásaik alatt

mindig kövéreknek láttam ; de fogságban is jó és különféle táplálék mellett

nagyon meghíztak.

Ellenségei.

Ezen egérfajnak is, mint számos rokonainak, sok az ellensége, mint-

hogy a gerinczesek három osztályából oly sok állat az egérfalásra van

utalva. Ide tartoznak a közönséges és nyusztmenyét, de kivált az alföldön

nyilt mezn ezen egér hordásai között földi lyukakban lakó görények, s még
inkább a róka. Már októberben s november kezdetén találtam számos rókák-

tól szétdúlt rakásokat, s ily helyütt a rókák egészen friss bélürülékeit.

Télen át a rókák hó alatt is fölkeresik hordásaikat s készleteiket, hol ket
könnyebben foghatják meg, minthogy földalatti rejtekeikbe bejuthatni a

rókának csaknem lehetetlen.

Több pusztítójuk a madarak közül a közönséges ölyv — Buteo vul=
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garis — s még inkább a durva lábú ölyv, — Biiteo lagopus — melyek kés
öszszel és télen hordásaikon mozdulatlanul ülnek s lesik a kij övöket, hogy

egy ugrással ])irtokukba ejtsék, a mikor ezt könny szerrel tehetik, mint-

hogy minden egér meglepetés által lélekjelenlétét elveszíti, s könnyen fog-

ható. 1852-ben már els novemberben találtam hordásaik mellett ölyvek

által elpusztított csont- és brbl álló maradványaikat.

Mint nappal az ölyvektl, úgy éjjel a baglyoktól üldöztetnek ezen

állatkák, s különösen a középszer füles-bagoly, — Strix Otus L. — mely

a mezkön, s a közelökben fekv szlkben s présházakban gyakran tar-

tózkodik ; de még inkább a mocsári bagoly — Strix brachyotus — az, mely

sok kárt tesz bennök. Néha a közönséges éji bagoly — Strix noctua — les

reájok, s elfogja ket, hogyha ösztönüknél fogva éjnek idején eledelt szedni

hordásaikból távoznak.

Ellenségeikliez tartoznak még a kígyók, nagy gyíkok s a békák is,

melyek szintén kisebb egerekre lesnek.

Ezekbl látható, hogy nappali és éjjeli elleneiknek ily nagy száma

mellett az egyes családok tagjai, melyek a közös téli készletet összehordtak,

ritkán maradnak sokáig együtt, hanem lassanként fogynak, míg végre

némely hordásokban csak kevesen vagy egyesek maradnak meg, mint az

1853-iki ápril 12.-én némely feldúlt hordások alatt találtam. Látható egy-

úttal ezekbl, hogy ily körülmények közt alig akad egy család, mely tava-

szig épségben együtt maradhatna. 1852-iki év tavaszán több mint tíz hordás

alatt többnyire egyeseket, kettt, legfeljebb hármat találtam ; holott az

azeltt való év nov. és decz. hónaj)jaiban egy-egy hordás alól öt, st hat

darabot is ástam ki ; s látható továbbá, hogy ezen faj csakis nagyobb sza-

porasága által tarthatja fel még magát, ily meglehets mennyiségben,

annyi temérdek üldözje ellenében. Egyes, visszamaradt példányok jó alka-

lomkor szerencsésen kitelelt családokhoz csatlakoznak, minthogy különben

is igen társas állatok lévén, ha különböz fészekbl származnak is, bekében

férnek meg egymás mellett.

Egyik f ellenségök még a disznó is, mely a fáradtságosán halomra

gyjtött téli készleteket feldúlja, s gazdájukkal együtt, ha reájuk bukkan,

fölemészti.

De még az ember is csatlakozik ellenségeikhez, s hordásaikat részint

szükségbl, részint pajkosságból pusztítja el.

Földrajzi elterjedése Magyarországon.

A Gözü-egér nálunk nagyon el van terjedve. Hazánk lapályos, s hul-

lámzatos dombos, f- és gabonagazdag vidékén Dunán és Tiszán innen es

túl, mindenütt tanyázik. A mennyire e faj, mint valódi pusztai állat, min-

den magasabb hegyíí, sziklás, mély völgyekkel s nagyobb összefügg
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erdkkel fedett s vetésekkel gyéren ellátott helyeket egészen kerüli ; s épen

azért nyugot és észak felé Magyarország közép hegyein tul alig lesz lelhet
;

ép annyira kedveli a lapályt és hullámos vidékeket, kivált ha minden

hegyes megszakítás nélküliek ; s leginkább szeret ott lenni, hol az egymás-

tól távol es helységek közt nagy, füdús tanyák és puszta rétek vetésekkel

felváltva elterülnek.

így Magyarországon például : a Heves, Pest és Nógrád megyéket egy-

mástól elválasztó Cserhát nev középhegységekben és azon túl fölfelé csak

odáig találtam, meddig nyújtványainak hullámzatos erdönélküli lapított

dombjai közt még kiterjedt réteket s vetéseket az Ipoly fele kinyúlni látunk

(tehát Nöténes, Riba körül, hol szintén Gözü nevet viselnek), de hol hordá-

saik, mint elöjövetelüknek biztos ismertet jelei már csak egyenként lát-

hatók, s mentl magasabban nyugot és észak felé megyünk, anná,l inkább

ritkulnak, míg az Ipolyon-túl végképen elenyésznek. Az Ipolyon-fölül sem

Nógrád, de még kevésbé a magasabban fekv magas hegy Zólyom, Liptó,

Szepes, Sáros megyékben nem találtam e fajt.

Úgyszintén kelet felé is csak ott kezd eljönni, hol a Mátra s az ezzel

kapcsolatban lev Karancs hegység teljesen ellapul. Itt aztán egyrészt

Borsodmegyének dombor, vetésdús vidékei felé, másrészt a Tisza, Körös,

Maros folyamok mentében egész az erdélyi határhegységig elterül végtelen

pusztákon, s a Bánságban, egy szóval a tulajdonképeni alföldön található

leggyakrabban.

Dél és délnyugot felé a Gözü-egér a váczi hegység déli lejtjén, s a

vele szemben álló vértesi középhegységen alul, többé-kevésbbé valamennyi

a Duna, Tisza, Körös és Maros belpartjain; továbbá a Duna, Dráva, Fert

és Balaton tavak mellett, a Lajta hegységen innen elterül vidékeken tar-

tózkodik ; minthogy ezek többé-kevésbbé bvelkednek a számukra szükséges

tulajdonságokkal bíró helyekkel. Leggyakrabban a Duna bal partján talál-

tam ket, név szerint a homokbuczkákban, homokos legelkben, nagy

vetésföldekben, kaszálókban és pusztákban bvelked Pestmegyében. Vácz-

tól lefelé a Tiszáig, hol már néhány órányira Pesttl szszel mindenütt az

arra alkalmas helyeken évenkint nagy mennyiségben láthatók. így például

már 1826-ban találtam itt ket, s ezen túl minden évben, Szada, Mogyoród,

Csömör, Czinkota, Csík-Tarcsa, Rákos-Palota, Csaba és Eákos-Keresztúr

szántóföldjein ; a Pesthez közel fekv Szöd, Káposztás-Megyer, Szent-

Mihály, Eákos-Szent-Lrincz, Gubacs pusztákon; egy szóval valamennyi

helység és puszta területén Pest, Bács, Csongrád, Heves, Békés, Bihar és

Szabolcs megyékben alul; úgyszintén a Bánság s katonai rvidék lapályain,

majd nagyobb, majd kisebb mennyiségben, a szerint, mint a talaj alkata s

mvelése nekik kedvez, vagy nem kedvez.

A Duna jobb partján, a Lajtha hegységhez, tehát Ausztriához es

Stájerországhoz közelebb fekv részeiri hazánknak, melyek nagyobb számú
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lakosságuk miatt jobban mveltetnek, hol minden talpalatnyi föld gyakran

használtatik s bolygattatik, hol nagyobb puszták, kiterjedt legelök csaknem

hiányzanak, csak ritkábban jönnek elö, csupán Mosón, Sopron, Vas, Zala

és Somogy megyék nagyobb lapályain, s itt is soha nagyobb mennyiségben

nem, s többnyire csak egyenként láthatók. De Gyr és Veszprém megyék-

ben már gyakoribbak, s leggyakoribbak Tolna és Fehér megyékben, s külö-

nösen az utóbbiban, melynek sok tekintetben oly annyira érdekes, báró

Szina jószágaihoz tartozó Ercsi pusztáin s a vele szemközt a Duna túlsó

partján fekv báró Podmaniczky János- fele rákos-keresztúri jószágon leg-

inkább volt alkalmam az ezen állatkákra vonatkozó, érdekesnél érdekesebb

kisérleteket megtenni, észleleteket és tapasztalatokat gyjteni ; miben külö-

nösen maga a báró úr, s Ercsiben Svoj úr a legnagyobb készséggel és szí-

vességgel segédkezet nyújtottak. Miért is nekik nyilvános köszönetemet itt

kifejezni kedves kötelességemnek tartom.

Állítólag Biharban is igen gyakori e faj, mint ezt Kovács János bará-

tomtól és Molnár József sógoromtól hallottam. Ez utóbbi 1852-iki nov.

38-án a következt közié velem e tárgyban: «Az általad említett Gözü-egér

nálunk is lakik, gyakran, kivált Sárrét vidékén igen elszaporodik, hol külön-

féle füvekbl s földbl összehordja halmait, s télre befészkeli magát.

Az emberek ezt fölkeresik, s megfosztják téli táplálékuktól. Nekem azt

beszélik, hogy egy ilyen hordásban 10—20 itcze különféle életnemet tilál-

hatni, mirl azonban személyesen nem gyzdtem meg. »

A mondottak, kivévén azt, hogy hordásai különféle fnemekböl és

földbl állanak, a Gözü-egérre nem illenek, hanem inkább az erdei egérre,

melyet az alföld különböz vidékein szintén Gözünek neveznek, így már

például Irsa-Alberti körül is.

Földi János természet-históriája szerint, a 66. lapon, Szabolcsban is

található. *

Sulyok Ignácz tudósítása szerint Holdmez-Vásárhelyen is jönnek

el; ezt írja fellük: «Telkesebb helyeken, a pusztákon sílrííbhen jönnek

a Gözü-hordások el, s búza- és árpatarlókon, kemény, fekete, tanyai szántó-

földeken igen gyéren láthatók az eféle összehordott és földdel betakart hor-

dások. Ezen hordásokát nevezi a mezei gazdálkodást folytató nép Gözü-

hordásoknak; az összehordó állatkákat pedig Gzüknek nevezi.»

BoGZKÓ Lajos tabdi kasznár szerint a Gözü-egerek a Bánságban a

lapályokon, p. o. Torontál, Arad megyékben gyakran jönnek el, s hordá-

saik ott is, mint a Kis-Krös körül, Gözü-hordásoknak neveztetnek. A hor-

dások nagyobb vagy kisebb mennyisége szerint ítélve, a Gzük is különböz

években majd nagyobb, majd kisebb mennyiségben jönnek el.

* Ezen Petényi által idézett helyen terjedelmesen van ugyan leírva a Gözü,

de Szabolcsról szó sincs. Ohyzee.

Természetrajzifiizetek, v. köt. ii.
—ív. füzet, 10
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Nem kételkedem, hogy ezen egérfaj a Magyarországgal szomszéd-

tartományokban, dél és kelet felé a fent említett földrajzi és földmívelési

viszonyok közt, tehát Horvát-, Tótországban, Szirmium-, Bosnyák-, Szerb-

Bolgárországban, Erdély Mezségén, s kivált a Dunafejedelemségek puszta-

dús tartományaiban, Oláh- és Moldvaországban, Bessarabiában, egészen a

Fekete-tengerig ne jönne elö. Nagyon valószín, hogy a most említett tar-

tományok közül a legutolsókban talán még gyakrabban jön elö, mint

nálunk, s valószín, hogy Európa valamennyi tartományai közül a leg-

gyakrabban. Hasonlólag föltehetjük, hogy Gözü-egereink kelet-eszaknak és

észak-nyugot felé is kiterjednek, szántóföldekkel és rétekkel bíró országok-

ban, mint : Galiczia, Lengyelország, Kurland és Oroszországba, de az ottani

természetvizsgálóknak figyelmét eddig vagy kikerülte még, vagy pediglen

fel lön cserélve más hasonló fajokkal. Én reménylem, hogy rövidid múlva

bírni fogunk tudósításokkal ezen fajnak Európában és Ázsiában való elter-

jedése felöl.

A magyar népnek a Gözü vagy Güzü nev állatra vonatkozó, több-

nyire za,vart, alaptalan ii%endemondán, s egyoldalii fölületes észlele-

ten alapnló, nem önálló inegfigyelésbl folyó eltér nézetei, s az e

névhez csatolt hamismondák s elítéletek.

A Gözü név alatt a magyar nép számos a Eágók rendébe tartozó álla-

tot ert, így p; o. :

i. Göáííwíc^A; Erdélyben az é"rt?ii való pelét (Myoxus glis L.) hívják, s

azért mint nagyon hosszú téli álmot aluvó állatról csinálták e példabeszé-

det : «Úgy aluszik (az ember), mint a Gözü». Lásd Franczius jeles Vadas-

kerté. MisKOLCZi GÁspÁR-tól ^77. lapon : «A Gözü, mely öreg egérnek is

neveztetik, eletének nagyobb részét, s fképen a téli idt alvással tölti el, s

azzal hízik testeben.» (?!) Ugyanazon munkában, "ill-ik lapon ez is áll:

«A Gzük együtt/eíes/iszoktanak lenni és mindenütt felesen járnak». Innét

kelt a közbeszed, midn valakik közakarattal valamiben foglalatosak, azt

B7,o\iieikvß.ona?i-m: ,,hiszen járnak, kelnek, mint a Gzük". Ez, úgy látszik,

nem a myoxusokra, hanem az igazi Gözü- egerekre (Mus spicilegur) vonat-

kozik.

A m. t. társaság Zsehszótársb 275-ik lapján ez áll: «Gözü, die unga-

rische Spitzmaus» ; ez hibásan Földi után. Mert mindjárt utána áll : aGözü-

hordás ^ Wintervorratheiner (?) — Sintzmaus (!) és Gzü das Luftloch.»

Innen látszik, mily nem jó a szótárak készítésénél bármiféle kön3^vbl, p. o.

természetrajzból a szavakat, neveket választani. Mindig csak gyakorlati

természethuvárok, szaktudósok munkáiból, s azok tanácsa s befolyásával kel-

lene eféle terminusokat, mszavakat vagy megnevezéseket fölvenni /

2. Gözünek Magyarország némely vidékén, p. o. Biharban, Szabolcs-
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ban még magát a vándor-patkányt (Mus decumanus) is nevezik. Es ismét

megfordítva a valódi cziczkányt patkánynak hívják, lásd Molnár Zoologi-

/ío^ja 66, lapján; — és Amoscomenius orbis pictus 55. lapon: «Sorex =
Stpitzmaiis — Patkány». De ugyanezen munkában az 51 ik lapon: «Gözü

= Ratz, id est Eatte».

3. Gözünek Pestmegyében, a Duna balpartja hosszában és a Tisza

körül az erdei egeret (Mus sylvaticus L.) is hívják. Ez is gyjt ugyan téli

készletet, de ez többnyire egj^es magvakból, gabona-, tengeri-szemekbl,

tök- és dinnyemagvakból, lencsébl, s Felsö-Magyarországon fleg borsó-

ból, mogyoróból, mákból áll; s készleteit földalatti üregekbe, khalmok
közé, faodukba s gyökerek alá rejti, honnan aztán kés öszszel a szegény

emberek, turkáló disznóktól vezetve, azokat feltalálva, kiszedik.

4. Gözünek nevezik az alföldön azon egérfajt is, mely a tallókon

Gözü-hordás név alatt ismert, s itt bven leirt rakások alatt lakik, tehát a

valódi Gözü- egeret — Mus si^icilegus — s egyedül ennek számára tartom

én a Gözü nevet feltartandónak.

5. Gözünek csaknem az egész országban a cziczkányok számos fajai

is neveztetnek (így például a Sorex araneus, leucodon), s gyakran azokat is

kaptam Gözü név alatt. St magyar természetrajzokban is találjuk e hibát,

így Fábián JózsEF-tl, a RAFF-féle Termeszetrajzhsm, 434-ik lapon: *Gözü

= Spitzmaus». így a m. t. társaság Zsebsztárahan : «Gözü = ungarische

Spitzmaus» .

Már ezekbl látható, hogy mennyire kevéssé van magával a magyar

nép tisztában a Gözü (Gizow) elnevezésére nézve, s mennyire keveset

adhatni a Gözürl elterjesztett, többnyire maguknak ellentmondó gyaní-

tásokra.

Ha több embert kérdezünk, ismerik-e a Gözüt? Mindenkiállítja, hogy

jól ismeri. De ha azt kérdjük, hogy milyen hát? hallunk akkor ellentmon

dást ! Az egyik rtesbarna, hosszúfarku egérnek mondja. A másik kurta-

farkúnak és feketésbarnának. A harmadik azt mondja, hogy fölül feketebarna,

alul egészen fehér! finom, hosszú, hegyes ormánynyal; hogy a kutya üldözi

es megfojtja, de ers szaga miatt meg nem eszi. A negyedik azt állítja,

hogy háta fekete sávolyos sat., sat.

A mellé az egyik igen kicsinynek, a másik igen nagynak, — ez karcsú-

nak s magasnak, — amaz laposnak és szélesnek s kurtalábúnak mondja,

s több efelét, annyira, hogy ezen leírás után aztán bármi egeret vagy czicz-

kányt képzelhetni. A mint csakugyan H.-M.-Vásárhelyrl, honnan Gözüt

kértem, cziczkányt kaptam is.

A Gözüt Magyarországon nevérl mindenki ismeri, de nincs ember,

ki azt biztossággal mondhatná : no ez a Gözü. S bár leírásában majd mind-

nyájan, kiket kérdünk, eltérnek egymástól ; mégis azon mondákban, melyek

a Gözürl a nép száján járnak, mindnyájan megegyeznek.

10-
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S ezek körülbelöl a következk.

«A Gözü, vagy Güzü, magának télre rakásokat összehord muharból es

perjéböl a tallókra, és ha gazosak, a kukoricza- és krumpliföldeken is.

Hogyha pedig egyik nem bír legalább 7 vagy épen 9 rakást is összehordani,

akkor aggódásában, hogy a télen át neki éhen kellenek meghalni, egy ágas

kóróba akasztja fel magát.» Szorgalmukról vont ezen példabeszéd: ,Úgy
liord össze (t. i. a szorgalmas, gazdálkodó ember), viint a Gözü" is általáno-

san el van terjedve a magyar nép közt.

Hogy ezen monda, s példabeszéd nem származhatott, s alkalmazható :

a) bárininemií cziczkányra, azt könnyen belátni, ha megfontoljuk,

hogy a cziczkány rovarevö állat lévén, maggal s általán véve növénytáplá-

lekkal nem él, hogy téli készletet nem gyjt, s hogy eledelét télen, nyáron,

mint a vakondok, m.indig keresi. — Csakis azon Földi János Természeti

Históriáidé 66. és 67-ik lapján hamisul és zavartan Gözü- cziczkány név alatt

leírt Hysteronproteron volna képes egy gyakorlatlan, össze nem hasonlító,

s könnyen hiv természetbúvárt arra csábítani, hogy azt higye, miszerint

azon állatnak, melyrl ott mondja, hogy: «orra disznóorrforma, fülei

rövidek», csakugyan cziczkánynak kell lennie.

Valamint szintén az is több, mint valószín, hogy azon állatkák,

melyeket néha a mezn ágakon, vagy kórok közt felakasztva találni, való-

ságos cziczkányok, és pedig olyanok, melyeket menyétek, görények vagy

ragadozó-madarak megfogtak, megöltek; minthogy azonban nekik pézsma-

szaguk miatt nem kellettek, — mint azt a kutyák és macskák is teszik —
kóróvillák közé felakasztották; épen úgy, mint azt a tövisszúró gébics —
Lanius spinitorguus — bogarakkal teszi, tövisekre szúrván azokat.

Valamint nagy ritkaság mezn döglött vagy megölt egeret találni,

minthogy az ilyeneket ragadozó-állatok fölszedik ; ép oly gyakran láthatók

döglött cziczkányok, melyeket szaguk miatt sem az ket megöl, sem pedig

az utón találó állatok nem eszik.

FöLDi-nél idézett helyen a Gözü-cziczkány név alatt ket egérnek a tulaj-

donságai vannak leírva, ú. m. az erdei egére, ,,inely a kalászokat hordja össze", *

s a Gözüé „a melynek rakásait gyakran találni aratás után a tarlókon, honnan

nevezetes a göziihordás", s ismét a cziczkányra vonatkozó adat az öiigyilkos-

ságról ; általán véve FöLDi-nél mind az, mit Gözü-cziczkányáról mond, oly

világos ellenmondásokból áll, miszerint csak kissé is gyakorlott mastadolog-

nak — emlösállatbúvárnak — kell lenni, hogy valaki belássa s bebizonyít-

hassa, mennyire gyakorlatlan természetbúvár volt maga Földi! Mennyire

el tudta magát csábíttatni a nép különböz állításai és saját fölületes vizs-

gálatai által, s tudott Gözü- cziczkányából valóságos Hysteron-Proteront

csinálni.

* Itt Petényi aligha nem hibázott, mert ezt FöLDi-nél nem találom. Chyzeb.
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Hogy azon monda, «miszerint a Gözü a tarlóban télre hord magának

össze muharból és perjéböl rakásokat»

h) sem az erdei egérre (Mus sylvaticus), sem pedig bármely más egyéb

magyar egér vagy arvicola fajra., melyek csak föld alatt gyjtenek téli kész-

letet, vagy kövek közé, faodukba, gyökerek alá sat. nem alkalmazható, azt

a többi egerek ismert életmódjából megítélhetni.

Ha tehát elszámítjuk mindazt, mit a Gözüröl elítéletet, valószínt,

de hamisat mondanak, ki fog tnni azon világos egyszer tény, hogy vau

egy állat, mely aratás után a tarlókon muharból és perj ékbl hord össze

rakásokat, azokat földdel behalmozza, honnan nevezetes a Gözü-hordás.

Melyik tehát ezen állat?

Miután én annyi különböz helyen, a Dunán innen és túl, széthányt,

mindenütt Gözü-hordás neve alatt ismert rakásokban és alattuk soha más-

féle, s mindig és mindenütt csak egy és ugyanazon, általam még le nem
írott, új, valódi egérfajnak ismert állatot, a Gözü-egeret — Mus spicilegus

— találtam, hát világos és tagadhatatlan, hogy valamint a „Gözü", úgy a

«Gözü-hordás» név, továbbá azon közmondás: «Úgy hord össze, mint a

Gözü» egyedül csak ezen csinos állatkát illethetik.

így 1841. decz. 28. Eácz-Sz.-Péteren, Ercsi mellett, szétdúlt és fel-

ásott 5 rakás alatt mindig csak ugyanazon kis egérfajt találtam, úgy szin-

tén 1852. ápr. 15. Felsö-Besnyn is mintegy 10 megvizsgált rakás alatt

megint csak ugyanazon állatkát, és pedig 15 példányban; s 1852. nov. 1-én

Rákos-Keresztúron és a czinkotai határban több mint 20, a legnagyobb

pontossággal megvizsgált rakás alatt ismét csak ugyanazon egérfajt leltem,

több mint 20 példányban.

Sulyok Ignácz cs. k. telekkönyvvezetö H.-M.-Vásárhelyrl, általam föl-

kérve, hogy az ott Gözü név alatt ismert állatkát nekem megszerezze : ezen

név alatt cziczkányt (Sorex araneus) küldött. A mint azonban késbben fel-

szólitám t, hogy vizsgálódjék a. tarlókon található, mindenféle növény-

kalászokból álló hordások körül, 1853. jan. 4-éröl azt írta nekem, hogy ezen

hordásokat a nép csakugyan Gözü-hordásoknak, s a rakásokat összehordó

egereket Gzüknek nevezi. Ez ismét nyilvános jele annak, mennyire fölüle-

tesen s hibásan ügyel a nép a kisebb teremtményekre, s mily hamis állítá-

sokat gyárt és terjeszt felölök. Minthogy a cziczkányok fölül többnyire

feketék és alól fehérek, mint a Gözü-egér, már a népnek elegend ezen

hasonlatosság, hogy e kétféle állatot egy és ugyanazonosnak tartsa, a nél-

kül, hogy azok sokkal fontosabb megkülönböztet bélyegére, mint a fark-

hosszúság viszonyaira, a fej- és orrmányalkat, a lábak s a bunda különféle-

ségére ügyelne.

Legtöbb ember azt állítja, hogy a Gözü vöröses egér, de nekem úgy
látszik, hogy ez azért oly általános állítás, mert azt egyik a másiktól hallja,

es egyik sem igyekszik arról meggyzdni, milyen hát a valódi Gözü.
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ÖuLYOFí Ignácz állítása szerint H.-M.-Vásárhelyen következ monda

is kering a Gözüröl : «Ha a Gözü-hordások a telkes helyeken siírün szemlél-

tetnek, j6s\Q,ta. a népnek: ,,!iz'nksé(i és nagy tél lesz"; ellenhen ha gyéren

mutatkoznak a hordások, mondja a nép: ,,nem kell tartani a szükségtl!"

Mns arnndinacens. Petényi. Nádi egér. (Mus pratensis. Ocskay. Eohrmaus.

Mys trestinorvka.)

Faji bélyege : füle kicsit hosszabb mint fejének harmadrésze, oda

nyomva csalínem eléri a szemet; farka ép oly hosszú, mit feje törzsével

együtt véve (34'"), de csaknem egy harmaddal hosszabb mint a törzs fej

nélkül; 150 pikkelj^gyrvel, tehát 20-szal több mint az apróegérnél. (Egy

1840-ben a Merzsében fogott példánynál csak 133 pikkelygyrü voltjelen,

s egy másik fiatalnál ugyanonnan csak 130.) Összes hossza 5" 5'"; fels

része barnás rozsdás vörössárga, ormányától kezdve háta közepén végig

egész farka tövéig a leghomályosabb. Oldalain végig a rozsdás sárgába er-

sen játszó; lábainak fels része s kacsói barnás rozsdás sárgák ; a többi

alteste szürkés fehér, de határolt; farkának fels része homályos rozsdás

barna, alsó része rozsdás vöröses. Farka némileg négyszegletes.

Mentül öregebb ezen fajtájú egér, annál világosabb, azaz annál tisz-

tább fehér a hasa, annál rozsdás sárgábbak oldalai, s annál magasabban a

hát felé nyúlik ezen rozsdás sárga színezet, s különösen a fej és fark körül

tnik akkor el; annál rövidebb szr, majdnem meztelen a farka, mely

akkor aztán alól szürkés fehéres, felöl pedig barnás szürke j annál világo-

sabbak, sárgás fehérebbek kacsói s tisztább fehér színek karmai. Ellenben:

Mentl fiatalabb ezen egér, annál homályosabbnak látszik: ekkor

háta tetején feketés rozsdás barnás szürke, feje is rozsdás barna szürke,

csaknem minden rozsdás sárga vegyület nélkül ; alteste szürkén fehér, s

csak oldalai, farka környéke rtes sárga; lábai barnás rtes sárgák; farka

felöl szürkén barna, alól alig kissé világosabb, talán valamivel hosszabb

szr mint az öregeknél ; karmai barnás fehérek.

Ezen egérfaj kivált vénebb korában rendkívül hasonlít az apróegér-

hez — Mus minutus — de ettl mégis már els pillanatra is különbözik:

1. sokkal nagyobb magassága és hosszassága; 2. sokkal hosszabb, maga-

sabb lábai ; 3. teste fels részének sokkal homályosabb színezete, s 4. boncz-

tani alkata által.* De különbözik tartózkodási helyeire nézve is.

S csakugyan tartózkodási helyeinél fogva tartottam szükségesnek a

báró Ocskay Feebncz által neki adott nevet : Réti egér (Mus pratensis Ocs-

kay) Nádi egérre (Mus arundinaceus Petényi) változtatni, és pedig :

'' Ezt felhozza ugyan Petényi, de hogy miben különböznék hát tnlajdonképen

boncztanilag ? arról nem szól semmit. Chyzer.
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.

Mert gyakran találtam, s mindig csak nádas mocsárokban, kivált

pedig olyanokban, hol sok turján és zsombék volt jelen, melyek alatt s

között lyukait csinálja s éléskamaráit tartja. 1840-ben rákos-keresztúri

Merzse nevtí mocsárban ; 1 841-ben a Tiszánál a versenyei nagy Boczér nev
nádastóban; 1842-ben az Ercsi melletti nagy sasos mocsárban találtam öt.

2. Mert eledül a kihullott nádmagvakat használja, ûielyek után nád-

szálakra bizonyosan fel is mászik ; de a madarak, s különösen a nádi czine-

gék által kivert, jégre és hóra kihullott magvakat is felszedi.

13. Mert valóságos réteken, kaszálókon — pratum — soha sem jön

elö ; s ha volna is arra példa, mint azon vén nstény, melyet Monoron zab-

földön fogtak, akkor az bizonyosan nádas mocsár közelében történt.

4. Mert a magyar rét szó némi tekintetben ugyanazonos a német

fíirf-szóval, azaz mindig mocsáros, sasos, tehát zsombékos helyet jelent.

Báró ÓcsKAY alkalmasint hallotta, midn ezen egeret neki hozták, hogy

Rétbl hozták, Réten fogták, Rétiegér ; de ez nem kaszálót, hanem sasos,

nedves földet jelenthetett, tehát: armidinacetiLm,juncetum. 1847-ben január

14-én és 23-án a befagyott Merzse mocsáron egyetlen egy példányát sem

találtam; de még fészkének nyomát a sáson sem láttam. De nyáron, a mint

a tó lápos környékét lekaszálták, a kaszások a zsombékban állitólag igen

gyakran akadtak fészkeikre.

OcsKAY báró állítása szerint az ö Réti egere vagyis a mi Nádi egerünk a

Vágvölgyében (Nyitramegyében) névszerint Ocsko, Csejta (Cáchtice) és

Soprony körüli réteken jön elö.

FótJwn és környékén azt beszélték nekem, hogy a felntt kenderben

s kenderföldeken vöröses egeret találni, mely 3—4 kenderszál közzé mint

valami nádi madár mesterséges fészket rak s abban lakik, s hogy gyermekek

gyakran fogják. Ez nem lehet más, mint : vagy nádi egér, vagy a vele oly

közel rokon apróegér.

A nádi egér fészkeit a Merzsében mindig melyen ugyan mintegy 2"-

nyire a föld felett a nád tarlóján finom kákafonalokból csinos gömbölyre

csinálva találtam, oldalán egy bejáró lyukkal ellátva. De azt is hallottam,

hogy fészkeit a vizszíne fölé több lábnyira is rakja, s a nádon igen ügyesen

tud mászni.

Szóval ezen egér életmódjának története még nem teljesen ismert, és

kutatni valót hagy még hátra.

Mus minntns. Pallas. Apróegér. (Zwergmaiis. Mys drobná. Mus soricinus,

parvulus et penduliuus. Sterm. Mus messorius Schavv. Mus campestris Cuv. (? !)

Mus pratensis. Ocskay (! ?).

Faji bélyege. Füle fej hosszának mintegy V^ részét teszi, oda nyomva

nem éri el a szemet; farka 2" h. kissé hosszabb törzsénél (mely \^U") 130

pikkelygyrvel ; felsÖ része rtessárga, középen ersen a barnába folyó
;
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alsó része élesen határolt fehér ; lábainak fels oldala világos rötes sárga,

kacsói fehéres-sárgák, vagy világos rozsdás-sárgák. Farkának fels része

sötét rozsda barna, alsó része sárgás fehér, vagy rozsdás-sárga-szürke. Fel

akkora nagy mint a házi egér. Oldalközti csontja laposan kerekített, ma,jd

mindenütt egyforma széles.

A következ táblás átnézet teste nagyságának viszonyait mutatja, s né-

mely bonczi adatokat tartalmaz összehasonlítva a hozzá hasonló nádi ecjérrel.
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Ormányhegye ugyanazon helyen, hol orrlikai voltali, meztelen s

húsvöröses barna szín , egyebütt sren szrrel födött , ormányhegye

jelentékenyen liegyzett, tovább hátra fele feje igen széles és szrös.

Ormánjiegyét kivéve az arcz, nyak, test és lábainak küls oldalai,

továbbá az alfél köri kellemes élénk világos vörössárga, — fekete ször-

vegyület nélkül. Feje fels részén s hátán sren feketével kevert, mely

fekete szrei hosszabbak és kiállók; de ezen fekete vegyület nem nyúlik

egészen farka tövéig, mely köri szélesen élénk vörössárga-barna és róka-

vörössárga. Ezen színezet lassankint mosódott el az oldalak vörössárgájába.

A test fels részének alapszíne sötét hamukék. A fels orrszrök legnagyobb

része tövük ^''s-dán fekete vagy feketésbarna; az oldaliak fehér hegyekkel;

a mélyebben fekvk csak tövükön feketék, különben fehérek; s a leg-

mélyebbek s egyúttal legrövidebbek, tiszta fehérek. A test alsó részének

alapszíne halvány hamu fehéres, felette határolt tiszta fehér. Kacsói felül

fehérek a hátsó lábakon ers vörösbarna árnyalattal. Karmai mindnyájan

fehérek. Alul húsvörös-feketés a hátulsó lábakon jobban észrevehet árnya-

lattal. Valamennyi szr nélküli. A fark fels része szürkés alapszíne felett,

sötét rozsdabarna; az alsó sárgás fehér. Farka csak ritkán szörölt, s ezért

pikkelygyri tisztán kivehetk. A csaknem félig a bundában rejtett apró,

kerekített fülecskék, ell kurta vörössárgás, — hátúi, hol sokkal feketéb-

bek, rozsdásbarna és feketés szröcskékkel fedettek ; belül a fültövén egy

börbillentyn apró fehér szröcskékkel álló pamacs ül. Fels metszfogai

barnás sárgák, az alsók világos sárgás fehérek, igen hegyesek. A hímvessz

hüvelye küls hegyén is sárgásak a szrök. Azon példány, melyet Svoj ba-

rátom Felsö-Besuyröl Ercsi mellett april 15-én küldött, a most leírotthoz

hasonlított; csakhogy a háton lev fekete kiálló szrök egészen a fark

tövéig folytatódtak, de úgy hogy a fark felé mindig kevesbedtek, s a fark

tövén már egyesek állottak. Ez alkalmasint fiatalabb, s amaz öregebb éret-

tebb példány volt. Mells kacsói felett csak gyengén észrevehet sötét ízü-

leti foltocskák, de a hátsók felett jobban tnnek szembe. Valamennyi talpon

5 lágy bibircs.

Farkának fels része egérszürke alapszíne felett rozsdás sárga, alsó

része szürkés sárgás fehér. Fülkagylóján is ell sok feketés szröcske ült
;

a fülbillentyjén csak egyes fehér szrök voltak, oly pamacs, mint a fentinél,

nem volt jelen. A monyhüvely hegyén lev szrök fehérek. Heréi ersen

dagadtak, — alkalmasint párzási ideje volt.

Azon legfeljebb V2 éves nstény, melyet 1855 február l-jén Eákos-

Keresztúrról kaptam, törzse 1^/4" hosszú volt; s összhossza 4" 4'". Fel-

testének közepén nagyon sötét, majdnem feketés barna volt, a rozsdás

barna alapszín felett, oldalain farka felett s hátsó részein rókavörös ; lábai

világos rozsdás sárgák, kacsóikon, kivált a mells lábakon, világosabb,

csaknem fehéres színek. Hasa hatáxoltan szép fehér. Farka fels része
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igen sötét, majdnem szürkés feketés barna, alsó része sárgás szürkés fehér.

Karmai szárú fehérek.

Életiihódja. Tulajdonságai.

Ezen egér, hazánk nemcsak leggyöngédebb, legcsinosabb, de legkisebb

emlsei közé tartozik. Ha megfogják, mindent enged magával tenni, a nél-

kül, hogy mint a többi egerek, magát védené, vagy hánykolódás által mene-

külni igyekeznék, ürokkal, ha jól bánik velk, a legrövidebb id alatt

megbarátkoznak, nem futnak elle, kezein, karjain szaladgálnak ; a nekik

nyújtott különféle eledelhez, mint köles, zsemlyemorzsa stb. könnyen

szoknak ; ügy szintén lakásukhoz is, melyet egy kis mohból, csepübl ké-

szítünk nekik, a nélkül hogy nzon sokat rágnának, mint azt a Gözü teszi.

Földrajzi elterjedése Magyarországon. Tartózkodási helyei.

Úgy látszik, hogy e faj honunkban, kivévén azon magas hegy vidé-

keket, hol kevés vagy semmi gabonát nem termesztenek, majd mindenütt

elöj. — 1846-ban Eperjes mellül kaptam, hol állítólag a város melletti

kertekben és mezkön nem ritka; ésBiharbólBerettyó-Ujfaluról.— 1847-ben

Tóth - Megyerröl Vácz mellett Nógel István küldte nekem s 1853-ban

Kákos-Keresztúron találtam. — Alkalmasint ez azon egér, melynek száraz

falevelekbl bokrokon csinált, csinos kerek fészkeit gyermekkoromban a

negyelistyi és stílyei völgyekben, a patak mentében oly gyakran találtam.

A Margit-szigeten is hallottam, hogy ott egy egér bokrokra rak fészket

száraz falevelekbl, s ez alkalmasint szintén az apróegér lesz. Szabó Imre

is Erdö-Tarcsán, többször talált ily kerek fészkeket kendermagkórókon

távol minden víztl.

Nagyon el van terjedve az apróegér a gazdag alföldön a Tisza és

Körös mentében, így Szarvas, B. Csaba köri, hol öszszel a vontatók alatt

gyakran egész családokat, 2—5 darabot találni.

Ügy látszik, hogy szárazabb, részben dombos, emelkedett helyeken,

kertekben leginkább szeret tanyázni s néha az emberi lakokba is bevonul,

mint azon 1 846 augusztusban Eperjesen élve fogott példány. Nyáron a mezn
vannak s Pest körül is, például : Bákos-Keresztúron aratás és behordás

idején az életrakások alatt gyakran találhatók. Télen a falukban nyomtatási

helyeken lelhetk, hová alkalmasint az élettel vitetnek be a mezrl.
* *-

*

Az Apróegér egyéb ismertet jelein kívül, már aránylag sokkal rövi-

debb farka által különbözik, a különben hozzá nagyon hasonló Nádi egértl,

De lakhelyei által is. Az apróegér inkább szereti a száraz, emelkedett,

mívelt szántóföldeket, mezei, falusi és városi kerteket, s gyakran az emberi

lakokba is eltéved ;
— holott a Nádi egér mindig nedves, sasos réteken,

mocsárban s mélyebben fekv helyeken tartózkodik.


