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A magyar kultúra jövője. 

A magyar kultúra úgy a múltban, mint a jelenkor 
szomorú napjain, mint fényesen lobogó fáklya be
világította az emberiség előtt az előrehaladás útját. 
A magyar nemzet az egész emberiség jólétét célzó 
tudományok művelésében, a kultúra terjesztésénél 
tollal, az európai kultúra fentartása érdekében 
karddal a kezében, a nagy és önfeláldozó harcokban 
az oroszlánrészét kivette. Harcolt, küzdött és az 
ideálokért nélkülözött . . . 

A világ keresztény kultúráját a magyar nemzet 
utolsó csepp véréig védelmezte s e titáni harcért 
nemhogy elismeréssel nem adóztak a háborús évek 
alatt békében gyarapodó nyugati nemzetek, hanem 
eltűrték, hogy a kultúráért véres áldozatot hozó nemzet 
évszázadokon át rabbilincsek között fetrengjen . . . 

A keresztény kultúráért folytatott küzdelmet ezután 
felváltotta a szabadságért megindított és az egész 
emberiség jólétét célzó harc úgy az irodalom terén, 
mint a csata mezején. A szabadság leghősibb 
harcosainak végeredményben rabság jutott osztály
részül. A nemzet évezredes teste megcsonkítva 
vérzik . . . vérzik . . . A nyugati kultúráért és a 
szabadságért küzdő kardot orvul kiragadták a vér
veszteségtől elalélt magyar kezéből. A hálás emberiség 
újból rabbilincseket rakott a magyar nemzet kezére, 
de a rabbilincs sohasem lehet oly szoros, hogy az 

elvesztett kard helyett tollfa ne ragadhasson kezébe, 
amelynek segélyével folytassa a magyar künüra 
kiépítése érdekében munkásságát. 

A magyar kultúrhivatottságra nem rakhatnak 
bilincset szomszédaink, mert kultúrfölényünk perzselő 
szikrája a magyar nemzet hivatott fiaiban él és ezt 
az égő, perzselő zsarátnokot elhamvasztani nem lehet. 

A magyar kultúrhivatottság szikrája nap-nap után 
lángralobbantja a magyar kultúra fáklyáit, melyek 
csupán élesztésre szorulnak, ez pedig csakis a 
magyar nemzet fiainak áldozatkészségén múlik. 
Minden magyar a nemzeti kultúránk szolgálatába 
álljon. A nemzeti kultúra munkásai a nagy nélkülö
zések közepette, jól tudom, elvégzik kötelességüket, 
csupán meghallgatásra találjanak. A megértést, a 
meghallgatást a magyar olvasótáborban keresik. 
A magyar olvasóközönség pedig saját jól felfogott 
jövője érdekében ne sajnálja azt a csekély áldozatot, 
amelyet a magyar kultúra fejlesztése érdekében 
nyújthat. 

„Mindent a magyar kultúráért!" 
Ha meghozza minden magyar a nemzeti kultúránk 

oltárára az áldozatot, úgy a magyar kultúrhivatott-
ságunk fáklyája oly dicsfényben fog lobogni, melynek 
fénye, világítása elé a szomszédok gyarló hatalma 
nem vethet gátat, mert kultúránk fáklyája nemcsak 
ezredéves csonkíthatatlan nemzetünket, hanem a 
széles nagyvilágot is be fogja világítani. 



De ha . . . s ezt fájó szívvel szintén papírra kell 
vetnem . . . a magyar "ultúrát is cserben hagyjuk, 
megvonva tőle a csekély áldozatot is, úgy . . . el
vesztettünk mindent . . . 

„S a sírt, hol ner zet sülyed el, 
Népek veszik körül. 
S az e m b e r mil l ióinak 
S z e m é b e n gyászköny ül." (Vó' iösmarfy) 

„A nagyszerű halál" mar kísértette és sajnos, 
kísérti még nemzeti életünket, de hogy a nagy 
költőnk keserű jóslása be ne következzék, áldozzon 
minden magyar nemzeti kultúránk oltárán, hogy az 
alvilági tagadás szelleme el ne olthassa magyar kultúr-
fölényünknek még fényesen lobogó fáklyáját . . . 
Élesszük a lobogó fáklyát, nehogy elaludjék . . . és 
nemzetünkre az örök sötétség ne boruljon. 

Raüsits Emil. 

Téli álom az állatok világában. 
í r la : Kutassy Endre dr. 

Még néhány hónap s enyhe szellők hajtogatják 
a rügyező fák ágait, a mezőkön, a színtelen tarlókon 
itt-ott zöld folt tűnik elő, majd felhangzik a madár-
csicsergés s az enyhe déli napfényben siető rovarok 
és fürge gyíkocskák futkároznak, a szántóföldeken 
megjelennek a hirtelen e'íűnő apró emlősök árnyai, 
mind több és több élettel lesz tele a rohamosan 
zöldülő <?Tár>*Afö!rlek Icpálya, a folyamok s tavak 
megenyhülő vize s a hegységek erdőrengetegei. 
Mintegy varázsütésre újra megelevenedik a föld fel

színe. Honnan került elő az élő lényeknek ez a 
forrongó, rohanó mirriádja, hol voltak, mikor téli 
viharok dúltak az erdők százados fái között, mikor 
hóviharok szántottak keresztül a kopár tarlókon, 
amikor nem nyújtottak menedéket a dermesztő hideg 
ellen még az emberek kőházai sem s mikor úgy
látszott, kipusztult minden élet a kihűlő föld hátáról. 
A tavasz és a nyár millió és millió jelentékeny és 
jelentéktelen, félénk és bátor állata mind átélte ezt 
az időt, csak bölcsen, az ősöktől öröklött ösztönök 
alapján elmenekült a természet dühe elől s élő 
lényekkel, tavaszi ébredésre váró tetszhalott pihenők
kel voltak tele a folyók és tavak iszapja, a föld 
belseje, a hegységek barlangjai s sziklaüregei és a 
százados fák odvas repedései. 

Az alsóbbrendű állatok, köztük a rovarok jórésze 
is befejezi rövid életét a természet őszi elmúlásával 
s utódaik pedig lárva és báb állapotban teljesen 
megdermedten s jól elrejtve várják a tavaszi ébre
dést. A halak, békák és más kétéltűek a tavak és 
folyók fenekén az iszapba túrják magukat s a gyíkok 
is igyekeznek olyan mélyre hatolni a föld belsejébe, 
ahol a halálos fagytól megmenekedhetnek. Az emlí
tett állatok azonban változó hőmérsékletűek, nincs 
állandó testmelegük, hanem minden adott esetben 
a környezet hőmérsékletét veszik fel. Az előbbi 
körülmény folytán, ha valami váratlan, hirtelen for
dulat áll be a téli időjárásban, újra megkezdik élet
működésüket s a téli dermedtségnek hirtelen élet
erős mozgásra való átváltozása az a körülmény, 
amely a téli álom szempotjából megkülönbözteti 
ezen alacsony szervezeteket a melegvérű emlős
állatoktól. 

Mi is tulajdonképpen a téli álom ? A téli álom 
nem más, mint a szervezetek védekezése a hideg, 
a megfagyás gyilkos hatása és az élelemhiány ellen. 

MAGYAR JÖVŐ. 
j]gy év lezárva. Újba nyíló 

Ködös, zimankós, téli hajnalon 
Álomtalan heverek izzadt párnán 
És a múltra s jövőre gondolok . .. 
Es míg távolról bús harangszó 

Hallszik, — hangi köröttem zsonganak, 
Szegény szívemben, bús agyamban. 
Fájó érzelmek, — gondok izzanak . . . 

Szerény kis éltem szürke útján 
Lépkedve, alig aggaszt a jövő, 
Úgy történt minden, amint kellett, 
Úr akarata nem kerülhető; 
Újév kezdetén tágra nyílt szemekkel 
Az aggaszt, az bánt, arra gondolok, 
Mi lesz szegény Hazámmal, Nemzetemmel, 
Óh mélyen érzem, hogy magyar vagyok... 

Hazám, Hazám, ha összeszámlálhatnám 
Minden igaz, hűséges jó fiad. 
Vájj' hányan lennénk, mennyien maradnánk, 
Hová tűnne a léha, zagyva had.'?... 
Meg bírnánk óvni minden bajtól, vésztől 
Azok, akik Mellelted maradunk. 
Vagy Veled együtt hullanánk a porba, 
Temetve Téged s Véled önmagunk! ? , . . 

Óh jaj minékünk, a uiszálykodóknak. 
Mit hoz reánk a közelgő jövő, 
Az újév, melynek legelső napfénye 
Bús felhő szélén most remegve jő . . . 
Mi lesz velünk, javul-e nagysokára 
Gyász sorsunk, óh felenged-e a fagy, 
Mely minket, álnok, vad, viharzó tenger 
Kicsiny szigetét zord prédára hagy ! ? . . 

Kolduljunk, — dőre bűnbánatra járjunk 
Mi, a világ legbüszkébb nemzete, 
Aki előtt remegtek egykor 
S kit nem győzött le soha senkise, 
Mit kell tennünk és mivel érdemeltük, 
Hogy ez lön sorsunk, hogy ezek levénk, 
Van-e még csillag pisla kis sugara, 
Mely reményt nyújtva juthatna elénk ! ? . 

Nincs, nincs, — de van, egy, egyetlen, örök. 
Ami volt, van, el nem múlik soha. 
Mely áll szilárdan és megdönthetetlen 
A végtelenig, — mint az Űr maga . . , 
Parányi férgek, nyomorult parányok 
Véges, elkábult, hiú kis esze 
Le nem döntheti az 0 alkotását, 
Hisz ez a nagy Mindenség tengelye . . . 

1923, 

Elhalványult bár, de egy kis sugara 
Áthatol már sötét felhőn, ködön 
Es eljő bizton ez előfutárra 
A Nap, az Élet, égi fényözön . . . 
Újév reggelén, bár szürke az ég 
És magyar lelkem gondok űzik, marják. 
Bizton érzem, hogy nem tart így sokáig 
És győzni fog a szent, örök Igazság !. . . 

KISS DEZSŐ 



A téli álom ideje alatt az emlősök mintegy lethar-
gikus állapotba jutnak, megmerevednek, jórészt érzé
ketlenek lesznek, táplálékot semmit nem vesznek 
magukhoz s mivel az anyagcseréjük teljesen szünetel 
s a vérkeringés és lélekzés a rendesnél jóval gyen
gébb, ritkább, illetőleg felületesebb, miért is nagyon 
természetesen a téli álomba merült állatoknak nincs 
is szükségük annyi táplálékra. Nem is kizárólag a 
hideg, hanem a táplálékhiány volt tehát az indító 
oka annak, hogy az állatok téli álomra elvonultak. 
A téli álomra való hajlandóság is egyike az állatok 
öröklött ösztönének, amely ösztön szinte parancsolóan 
erős. Az egyes állatok ősei a régmúlt időkben ala
csony hőmérsékletnek és nagy táplálékhiánynak 
voltak kitéve bizonyos szabályosan megismétlődő 
időszakonként. Ez a rendszeresen ismétlődő folya
mat olyan mély nyomokat hagyott az utódok élet
működésében, hogy azok még akkor is visszatérnek 
a téli álomhoz, ha fenyegető szükség nem is kénysze
ríti őket arra. így a fogságban tartott téli alvók is, 
bármennyire jó körülmények között is legyenek 
hőmérséklet és táplálékbőség nézőpontjából, mégis 
szívesebben alusznak s ha kénytelenek is ébren 
lenni, nem oly mozgékonyak és életerősek, mint más 
alkalommal. Bár, amint már fentebb említettem, az 
anyagcsere szünetel a téli álom ideje alatt, a test 
anyagforgalma nem szünetelhet, mert a vérkeringés és 
lélekzés, bár csökkent mértékben, de természetesen 
tovább tart s így szükség van energiára, mely ezeket a 
folyamatokat működésben tartja és tartalékra, mely 
az elvesztett energiát pótolja. Honnan veszi tehát az 
állat az új energiát, ha táplálékot nem vesz magá
hoz? Saját testéből, a saját testében felraktározott 
táplálék-anyagból. A nyári és őszi bőséges táplá
lékot nyújtó időkben ez állatok igyekeznek minél 
több táplálékot magukhoz venni, jól meghízva térnek 

tehát téli álomra és teljesen lesoványodott, nyomo
rúságos állapotban ébrednek fel tavasszal. Saját 
testük zsírkészletét használják tehát fel. A zsírkészlet 
az ú. n. téli álommirigyekben van felhalmozva, mely 
a nyaktájékon fekszik és gazdagon be van hálózva 
vérerekkel. Megismerkedtünk tehát a táplálékszer
zéssel, most lássuk a hideg elleni védekezést. 
Természetesen a rejtekhelyek már védelmet nyújta
nak részben a hideg ellen, de nagy hideg idején 
nem elég biztosak s ezért maguk az állatok is igye
keznek védekezni. Elsősorban is minden téli álomra 
térő állat igyekszik minél jobban összegömbölyödni, 
hogy testfelülete minél kisebb legyen és igy keve
sebb meleget veszítsen. A legfontosabb és legkarak-
terisztikusabb vonása azonban a téli álmot alvó 
emlősöknek, hogy valami csodálatos alkalmazkodás 
folytán az állatok mintegy hidegvérűekké képesek 
átváltozni, vagyis tehát az állandó testhőmérséklet 
megszűnik s a testhőmérséklet egyenlő lesz a környe
zet hőfokával. Például szolgáljon itt a marmotákkal 
végzett kísérletek eredményei: 

Környezet hőfoka 
1 0 5 C ° 

5 5 C° 
4 C ° 

Az állat testmelege 
10'6 C ° 
5 ' 9 C ° 
4 '6 C° 

A téli álom idején tehát mintegy narkotizáltan 
feküsznek ezek az állatok, a különféle ingerek leg
nagyobbrészt eredménytelenül hatnak reájuk, csak a 
hirtelen hőmérsékletváltozás az, amely felébreszti 
őket álmukból. Ilyen alkalommal azután akár hirtelen 
felmelegedés, akár a hőfok erős, gyors leszállása 
volt az oka felébredésüknek, ez állatok azonnal 
mintegy felmelegszenek, a vérkeringés meggyorsul, 
a rendes testhőmérséklet visszatér, ha pedig a hideg 
ingerelte őket, igyekszenek még jobban összegöm-

Gyalogjáró madarak. 
I r ta : Liseron. 

A „madár" szóval annyira kapcsolatos a repülés fogalma, 
hogy csak nehezen tudunk elképzelni olyan madarat, melytől a 
természet a repülés képességét megtagadta, s mely soha fel nem 
száll a levegőbe, hanem a többi szárnyatlan állathoz hasonlóan 
a röghöz kötve, amúgy „gyalogosan" rója le földi életének útját. 
Annál csodála tosabb já téka a természetnek, hogy elég szép 
számmal vannak madarak, melyeknek ősei évezredek előtt 
repülni tudtak ugyan, de később idők és életkörülményeik változ-
téval repülőszerveik, mint feleslegesek visszafejlődtek s ma a 
hajdan repülni tudó madarak utódai a többi csúszó-mószóhoz 
hasonlóan a földön kénytelenek járni . 

Ilyen, a természet által e büntetéssel sújtott állat mindjárt 
a mostani fauna legnagyobb madár óriása, az afrikai strucc, 
amely két méternél nagyobbra is megnő s melynek a hajdani 
repülőtollak helyett, melyet őse bizonyára viselt, göndör és bod-
rozott tollai vannak a farkában. Ezek azok a fehér dísztollak, 
melyeket hölgyeink annyira kedvelnek s melyeknek kilója a 
háború előtt is már 1200 — 1400 koronába került, míg mostani 
ára teljesen abnormis és egyenesen megfizethetetlen. A fekete
színű, ugyancsak göndör háttollak már jóval kevesebb értéket 
képviselnek s ezek kilója 60 — 80 koronába került a háború előtt. 

Minden idők legnagyobb madara , a már kihalt madagaskari 
óriás-struc (Aepyornis maximus Lt. Hil.) korszakának utolsó 
évszázadaiban szintén megvolt fosztva a repülés képességétől. 
Ez a madárszörny már a történeti időkben, talán csak néhány 
évszázaddal ezelőtt halt ki s a folyómedrek homokjából felszínre 
került csontmaradványai , valamint hata lmas tojásai fogalmat nyújt
hatnak e madár nagyságáról. Az óriás-struc egyetlen tojása felér 
hét structojás, vagy 185 tyúktojás súlyával, egész fészekalja pedig, 
mely 15—20 tojásból állt, három métermázsát nyomot. Micsoda 
kincs volna a mai tojásszük világban egy ilyen jól tojó madár, mely 
egymagában fedezhetné egy kisebb falu napi tojásszükségletét! 

Egyenesen végzetessé vált visszafejlődött és megfogyatkozott 
repülőképessége a moára, az előbbinél valamivel kisebb termetű 
madárfajra, mely Ujzeelandban élt, a madárvilág e Paradicso
mában. A benszülött szamoék hamarosan megkedvelték Ízletes 
húsét s a költői sziget egész moa-ál lománya a szó-szoros értel
mében a lakosság gyomrában lelte dicstelen végét. Európai 
ember már nem látta élő ál lapotban ezt a 3 méternél maga
sabb , gyalog és nehezen járó ha ta lmas madarat, melynek a 
tudomány a Dinornis (borzasztó madár) nevet adta. 

Hatalmas testvérét túlélte, de a kihaláshoz, sajnos, elég közel 
áll egy másik újzeelandi madárfaj, a kivi vagy szalonka-struc, 
mely ez utóbbi nevét a szalonkáéhoz hasonló csőrének köszönheti. 
A kísérteties külsejű madárnak orralyuka különösképpen csőre 
hegyén van elhelyezve s maga a madár bizony cseppet sem nyújt 
barátságos és megnyugtató képet, ha éjjelenként mint valami 
ijesztő árny az őserdő tisztásain élelmét keresve végig oson. 
A madár létezéséről sokáig nem is tudtak s csak 1852-ben került 
belőle az első élő példány Londonba, ahol a furcsa madár a 
Regent-parkban óriási feltűnést keltett. Felfedezésének következ
ménye az volt, hogy az angol sporlférfiak és vadászok most esztele
nül pusztítják, de húsa és tojása miatt a benszülöttek is vadásszék s 
így előrelátható, hogy e faj életének napjai is megvannak számlálva. 

J ó ideig regeszerű, titokzatos állat volt a vöröstyúk. amely
nek létét vagy nem létét egész irodalom vitatta. A vörösbarna 
színű, lyúknagyságú madár állítólag Madagaszkár szigetén s a 
szomszédos Markoreni-szigeteken, Mauritius és Bowben szigetein 
élt. Azt regélték róla, hogy elegendő kiteríteni egy vörös kendőt 
s a madár már mintegy megbabonázva rámászik e kendőre és 
puszia kézzel elengedi magát fogni, mire a többi segítségére 
siet, de természetesen ugyanilyen sorsra jut. Ilyen mende-mondák 
nyomón komoly tudósok természetesen kétségbevonták a madár 
létét, míg nem egy bécsi tudós (Frauenfeld György lovag) 
Ferenc császár és király magánkönyvtárában meg nem találta 
a regeszerű madárnak egy hiteles ábrázolását . A madár egy pél
dánya a X V I . század közepe táján került a bécsi udvari állatkertbe 
s e példány után készült a most már kihalt madár élethű képe. 



bölyödni, vágy mélyebbre ássák megukat rejtek
helyükön. 

Megismertük tehát röviden a téli álom célját és 
jellegét, most lássuk, hogyan viselkednek az egyes 
emlősök a téli álom idején. Először is lényeges vonás 
az, hogy nem egyforma mélyen és nem is általában 
megszabott hosszú ideig alusznak egyes fajok, mert 
az álom mélysége és tartama fajok szerint változó, 
sőt még az egyes fajok egyedeinél is különböző a 
helyi viszonyok különbözősége szerint. Tulajdon
képpeni megszakításnélküli téli álmot a denevérek 
és tüskésdisznók alusznak. Mihelyt a idő hűvösre 
válik, a denevérek azonnal visszavonulnak rejtek
helyeikre, a barlangokba, régi bányákba, régi omla
dékok közé és elhagyott házak kéményeibe és itt 
csapatosan összeszorulva alusszák át az egész telet 
felébredés nélkül, míg csak az enyhe tavaszi idő 
életre nem hívja a táplálékukat szolgáltató rovarokat. 
A másik teljesen élettelennek látszó téli alvó a sűn-
disznók csoportja. Ezek is az első hideg beálltával 
visszavonulnak és tavaszig alusznak megszakítás 
nélkül oly mélyen, hogy semmi inger nem zavarja 
meg álmukat. Az életműködések annyira csökken
nek, a szívműködés és a vérkeringés menete oly 
lassú, hogyha egy téli álmot alvó sündisznó fejét 
levágjuk, a szívműködés még órákig eltart. Bár a 
sündisznó a legmélyebb alvók sorába tartozik, a 
többi rovarevő emlősök, mint pl. a cickányok és a 
vakond is egyáltalán nem alusznak téli álmot, mert 
a föld belsejében megtalálják a nekik táplálékul 
szolgáló férgeket és rovarokat és így az egész tél 
tartama alatt megőrzik mozgékonyságukat. 

A következő állatcsoport, melynek egyedei között 
a téli álom legáltalánosabban el van terjedve, a 
rágcsálók csoportja. A rágcsálók téli álma azonban 
nem annyira mély és nem teljesen megszakítás 

nélküli. Az egyik leghosszabb ideig alvó rágcsáló, a 
marmota is többször fölébred 5—6 hónapig tartó téli 
álmának tartama alatt. Pontos megfigyelések alapján 
tudjuk, hogy ezek az ébrenléti állapotok a téli álom 
kezdetén gyakoriak, majd mind ritkábbak lesznek, 
de még a legmélyebb álom idején is 3—4 heti alvás 
után rendesen felébred az állat és 12—14 órát ébren 
tölt, majd újra visszaesik lethargikus állapotába. A 
marmoták csoportosan, nagy üregekben alusszák át a 
telet, ahol sokszor 10—15 állat is összegyülekezik. 
Ezek az állatok valószerűleg egész télen át semmi 
táplálékot nem vesznek magukhoz, de mikor tavasz-
szal felébrednek, azonnal találnak valami gyér táp
lálékot a hegyek lábainál a hó alól kibúvó növé
nyekben. Más azonban a helyzetük azoknak az 
állatoknak, amelyek a növények termésével táplál
koznak. Mit érne ezeknek az állatoknak a tavaszi 
ébredés, ha éhen kellene kóborolniuk a kopár szántó
földeken s a rügyező erdőkben, hol még semmi táp
lálékot nem találhatnának, a biztos pusztulás elé 
néznének, ha nem lettek volna szorgalmasak és 
előrelátók és nem raktározták volna fel éléstárukba 
az előző év feleslegét. Tekintsünk be egy hörcsög, 
vagy ürge éléstárába és ott látjuk szépen elrendezett 
halmokban a sok gabonaneműt, a bab- és borsó
szemeket, a gyökereket; tekintsünk be egy mókus 
odvacskájába s ott látjuk a diókat s mogyorókat 
felraktározottan s mindezek az elraktározott táplálé
kok az életét mentik meg az állatnak a tavaszi 
szükség idején. Itt tehát kettős előrelátás áll előttünk. 
Az állat téli álomba merült, hogy védekezzék a 
hideg és a táplálékhiány ellen, de előre gondolt 
már a tavaszi szükség napjaira is. Nem azért rakta 
tehát félre a táplálékot, hogy télen legyen mit ennie, 
mert hiszen télen takarékoskodik vele és alszik, 
hogy ne fogyassza el a készletét. Hasonló módon 

Gyalogjáró, repülőművészetét elfelejtett madár volt a bohó 
külsejű, hires dronta is, egy a galambok fajához tartozó, falónk 
és kövér madár, melyből van Neck hollandi tengernagy 1598-ban 
hata lmas falkákat talált Mauritius-szigetén. A felfedezés követ
kezménye az volt, hogy az ízletes húsú madarat hajórakomó-
nyokban Európába szállították. Utoljára egy 1681-ből való angol 
hajónapló emlékszik meg e különös alakú galambról. Tizenkét 
évvel később a madár ki volt irtva s ma szaporítja a kihalt 
madárfajok elég tekintélyes listáját. 

Mindezeknél a felsorolt madárfajoknál a szárnyak és szárny
tollak idők folyamán elkorcsosodtak, sőt a felismerhetetlenségig 
visszafejlődtek. Kétségtelenül azért, mert a madarak a változott 
életkörülményekhez alkalmazkodva, nem voltak ráutalva a repü
lésre, hanem a földön keresték táplálékukat. Vannak azonban 
esetek, amelyekben a madár teljesen a vízben való életmódhoz 
alkalmazkodott s táplálékát is a mocsarakban, folyókban és 
pocsétákban kereste. Ezekben az esetekben a szárnytollak 
lassankint átalakultak evezőkké, melyek nagy segítségükre voltak 
az úszásban. Iskolapéldája ennek a csodálatos átalakulásnak, 
mely természetesen nem máról-holnapra történt, hanem évszáza
dokon, sőt évezredeken át, a ma már szintén kihalt óriás-alka, 
az északeurópai madérhegyek s Németország északi vizeinek 
e dísze, mely lúdnagyságú volt s a vízparton lassú léptekkel 
merőleges ál lásban sétálgatott, akár az ember . Utolsó élő példá
nyát 1844-ben fogták az Eldey-szigetén Izland mellett s kitömés 
céljóból 180 márkáért értékesítették. Ma a kihalt madár értéke 
óriásira nőtt s egy kitömött példányát két évtizeddel ezelőtt 
10.000 márkáért bocsátották árúba, míg az utolsó tojás 1897-ben 
kelt el 5700 márkáért egy árverésen. 

A természet tehát, mely teremtményeit oly bőségesen és 
célszerűen ellátja a létfentartásokhoz szükséges eszközökkel, 
néha megengedi magának azt a tréfát, hogy adományai t vissza
veszi vagy átalakítja. Ennek következménye aztán, hogy bármily 
lehetetlenül hangzik, oly nagy számban voltak és vannak még 
most is gyalogjáró madarak. 

ÉN HISZEK! 
Én hiszek! 
Akármit mondtok is, ti gyáván búvók, 
A tőlünk harácsolt, félteit kis vackon!. . . 
Akármit hirdettek . . . „lemondást" békét" . .. 
A rejtett aranyak csörgését hallom . .. ! 
S én h iszek !. . . 

Én hiszek! 
Kárpátunk bástyáit szerte nem hordják !. .. 
Es a Vág vizének útja nem Prága . .. ! 
A Szamos, a Maros ölünkbe siet. .. 
És felénk integet a Bánát virága . .. ! 
En hiszek !. .. 

Én hiszek ! 
Csonka test fájdalma szivekbe nyilai, 
S imára nyílik még a munkás ököl. . . 
Egyszer csak összefog mindenik magyar 
Es akkor .. . előre!.. . Vág. pusztít és öl! 
Én hiszek ! 

En hiszek! 
Körülünk nyüzsgő sok apró féreg ! 
Nem kérek kegyelmet a porban sírva ! 
Én várom a hajnalt... a felkelő napot, — 
S nem fekszem előre megásott sírba! 
, . . Én hiszek!. . . 

DÓRRF. JFMŐ 



járnak el az ürgék, a lemmingek és sok-sok más 
apró rágcsáló. Milyen sok megfontolás, mennyi előre
látás s a teremtés fenségének milyen hangos bizo
nyítéka az állati ösztönöknek ez a helyénvaló gon
dossága. Azok az állatok, amelyek télen is meg
találják az élet fentartásához szükséges eleséget, 
tovább folytatják életüket, azok pedig, akik érzik, 
hogy veszedelmes szükség elé néznének, mintegy 
felfüggesztik bizonyos idő tartamára az életüket. Az 
apró egérfélék télen át is vígan futkároznak s a 
hó alatt is megtalálják azt a keveset, amire szüksé
gük van életük fentartásához. Az ázsiai boglyázó 
nyulak 15—30 cm. hosszú és 12—18 cm. magas 
szénaboglyákat raknak a föld felületén és befedik 
azt széles levelekkel, hogy megvédjék a nedvesség
től s így télen át a hó alatt is megtalálják a szük
séges táplálékot, ha földalatti lakásaikból előjönnek. 
Ezzel még az embernek is hasznot hajtanak, bár ők 
csupán saját magukról akarnak gondoskodni. A 
mongolok ugyanis ha takarmány hiányában szen
vednek, a juhnyájaikat olyan vidékre hajtják ki, hol 
a boglyázó nyúl gyakori s a juhok a hó alól kikapar
ják a felraktározott takarmányt és így csillapítják 
éhségüket, sőt nagy szükség esetén még a lovaikat 
is ily módon táplálják. 

A természet maga gondoskodik az állatok téli 
ellátásáról azáltal, hogy telesleget nyújt nekik a 
nyári és őszi hónapokban, amit azok szorgalmasan 
begyűjtenek és elraktároznak s munkájukat azzal is 
elősegíti, hogy szervezetük megalkotásával meg
könnyíti az eleség beraktározásának munkáját, mikor 
pofazacskókkal ruházza fel a hörcsögöket, tasakos 
patkányokat és más rágcsálókat, amely pofazacskó
ban egyszerre nagyobb mennyiségben hordhatják 
haza az elraktározásra szánt eleséget. 

Most vessünk egy rövid pillantást a ragadozók 
országára s lássuk, hogy találunk-e soraikban olyano
kat, amelyek téli álmot alusznak ? A felelet ugyanaz 
lesz, ami előbb, ahol szükség van rá, ott igen. 
A leghidegebb élőlénylakta tájakon a sarkvidékeken 
is megtaláljuk a jegesmedvéket és a sarki rókákat. 
Bármilyen nagy legyen is itt a hideg, ezek az állatok 
mégsem húzódnak vissza rejtekeikbe téli álomra, 
mert egyrészt a föld annyira lehűlt, hogy belseje 
egyáltalán nem nyújt menedéket a hideg ellen, sőt 
a tétlen meghúzódás a fagyos földben biztos halált 
jelentene, másrészt pedig mindig megtalálják napról
napra táplálékukat. Ha lejebb haladunk dél felé, 
ott már részben más viszonyokat találunk. Orosz
ország erdőségeinek medvéi hosszantartó téli álomra 
vonulnak vissza a meleg barlangokba, vagy hatalmas 
fák odvaiba, csak nagy nehezen és veszedelmesen 
ingerült állapotban hagyják oda rejtekeiket, ha az 
ember erőszakosan felébreszti őket. Minél délibb 
erdőségbe jutunk, annál rövidebb lesz az álom 
tartama s annál többször jön ki rejtekhelyéről az 
állat, hogy táplálék után nézzen. Sőt itt, a sokkal 
ingerlékenyebb és hevesebb vérmérsékletű emlősök
nél, a ragadozóknál, a téli álomra való hajlandóság 
még az egyéni diszpozíciótól is függhet, mert számo
san megfigyelték, hogy egyes öreg és ingerlékeny 
példányok még a legnagyobb hideg idején sem 
térnek téli álomra, hanem mint a vidék rémei, össze
vissza kóborolnak. 

Még egyszer összegezve a fentebb elmondottakat, 
leszögezhetjük azt a tényt, hogy a téli álom a hideg 

és a táplálékhiány elleni védekezés szolgálatában 
áll. Az állat bőséges táplálkozás után, jól meghízva 
tér álomra s alvásának ideje alatt felhasználja a 
saját testében felraktározott zsírt s teljesen lefogyva és 
kiéhezve ébred fel tavasszal. Micsoda veszedelmet 
jelentene azonban az összeszáradt és a táplálkozás 
feldolgozásának, munkájától elszokott s hetekig sőt 
néha 5—6 hónapig működésen kívül álló belekre a 
szilárd táplálék megemésztésének, szétdarabolásának 
feladata. Nincs azonban ok a félelemre. Az az 
ösztön, amely a tél előtt sugallta a helyes gondolato
kat itt is fellép. A medvéknél például megfigyelték, 
hogy téli álmukat befejezve, legelsősorban bizonyos 
vízi növényeket, sőt mohát esznek s miután ezek 
az anyagok teljesen kitisztították s rendbehozták 
beleiket, azután térnek vissza rendes táplálékukhoz, 

Röviden még csak annyit óhajtok megjegyezni, 
hogy amint a mérsékelt övi állatoknál megtaláljuk 
a téli álmot, ugyanúgy a trópusi vidéken is meg
találjuk a nyári álmot, mely teljesen a téli álom 
aequivalense egyes alacsonyabbrendű állatfajoknál 
abban az időben, mikor a trópusi hőség a tetőfokáig 
hág s a szárazság kipusztít minden életet, ami a 
saját életük fentartásához szükséges. 

Ismét a természetnek egy mélyreható fontosságú 
és lebilincselő jelenségét látjuk itt magunk előtt, 
melynek okszerű és csodás pontossággal összefüggő 
körülményei minden hézag és zökkenés nélkül, mint 
precíziós finomsággal kidolgozott láncszemek fűződ
nek egymásba. 

Kertész Kálmán dr. 
1867-1922. 

A magyar tudományos világot ismét súlyos veszte
ség érte Kertész Kálmánnak, a külföldön is elismert 
tehetségű, munkás szaktudósunknak halálával. 

Besenyői Kertész Kálmán 1867. január 2-án szüle
tett Eperjesen. Tanulmányait a budapesti egyetem 
orvosi fakultásán végezte. Mintegy 6 évig (1890—1896) 
a budapesti egyetem állattani intézeténél mint tanár
segéd működött, 1894-ben bölcsészetdoktori oklevelet 
szerzett s ezidőtől kezdve egyike volt a legszorgal
masabb s legkitűnőbb természettudósainknak. 1896-ban 
a Magyar Nemzeti Múzeumhoz segédnek nevezték 
ki s ezidőtől fogva megszakítás nélkül a Múzeum 
szolgálatában állott. 

Kertész Kálmán eleinte a kerekes férgekkel és 
kagylós rákokkal foglalkozott (Budapest és környéké
nek Rotatoria faunája 1894.), később azonban teljesen 
a Dipterologiának szentelte munkásságát. Több mint 
100 munkája jelent meg nemcsak a hazai, hanem a 
német és angol szaklapok hasábjain s nem egy mun
kájával szerzett elismerést a magyar tudományos 
búvárkodásnak. Nevezetesebb munkáiban feldolgozta 
Biró Lajos újguineai gyűjtéséből származott Diptera-
anyagot (Verzeichniss einiger v. L. Biró in Neuguinea 
und am malayischen Archipel gesammelten Dipteren 
1899.), majd a Nemzeti Múzeum Diptera-gyűjteményét 
(Neue u. bekannte Dipteren in der Sammlung des 
Ungarischen National Múzeum 1901.) továbbá szám
talan sok külföldi és hazai érdekes rendszertani és 
morphologiai kérdést világított meg. Legkimagaslóbb 
munkája azonban a hatalmas 14 kötetre tervezett 



Catalogus Dipterorum huiusque descriptorum című 
műve, amelyből sajnos, csak 7 kötet jelent meg 
ezideig (1902—1910. között), a hátralevő 7 kötet 
kiadását, melyeknek túlnyomó része már kéziratban 
meg van a válságos idők lehetetlenné tették. Kiváló 
és eredményes munkálatai elismeréséül 1912-ben 
igazgatóőr lett, majd 1921. közepén mint osztály
igazgatót, a Nemzeti Múzeum Állattárának vezetésével 
bízták meg. 

Tudományos munkakörének speciális jellege nem 
tette általánosan ismertté nevét a nagyközönség 
körében, de annál mélyebb és bensőségesebb elis
merés övezte szaktársai részéről. Szeretetteljes, meg
nyerő és szerény egyéniségével hálás és kedves 
emléket hagyott hátra kortársai és ismerősei szívé
ben s munkás életének bizonyítékául szolgáló 
kiváló munkáival pedig örökös síremléket emelt és 
halhatatlan nevet biztosított magának az utókor előtt. 

Életerejének és munkálkodásának teljében ragadta 
el a halál, midőn 1922. dec. hó 29-én elhunyt. A 
magyar kultúra egyik legkiválóbb harcosát s a 
Nemzeti Múzeum kedves emlékű s páratlan szorgalmú 
tisztviselőjét vesztette el benne. 

Emlékét kegyelettel őrizzük meg, 
Ku.tassy Ende dr. 

A növény termésének állatok útján való 
terjesztése. 

Irta: Vargha Ferenc dr. 

A szabadon mozgó állatok nagy mértékben végezhetik a 
helyhez kötött, msgasabbrendű növények szaporodó szerveinek 
terjesztését. E célból azokon a legkülönbözőbb berendezéseket 
találjuk, amelyek vagy kizárólag a terjesztés cél jából jöttek létre, 
vagy pedig még más feladatuk is lehet a termés és a mag életében. 

A húsos terméseket, illetve azok magvait rendesen az állatok 
terjesztik azzal, hogy a húsos részt táplálékul fogyasztják el, a 
magvakat pedig elszórják, vagy pedig lenyelve őket kiürítés 
a lkalmával csírázásra a lka lmas helyre juttatják, ami rendesen 
távolabb szokott esni az anyanövénytől, tehát ezúton terjesztik. 
Hosszú ideig vitatárgyat képezte az a körülmény, vájjon tényleg 
sértetlenül kerülnek-e ki a magvak az állatok bélcsatornájából , 
vájjon nem vesztik-e el csíraképességüket az emésztőnedvek 
hatása a la t t? A kísérletek, amit ecélból végeztek, azt mutálták, 
hogy azok a magvak, amelyeknek eléggé ellenálló héjuk van, 
megtartják csíraképességüket, sőt egyeseknél még a csírózási 
idő tetemesen meg is rövidül. Az ürülékkel való összekeveredésnek 
van még más előnye is, mert a csírázáskor a fiatal növénykének 
bőséges tápanyag áll mindjárt rendelkezésére. A tenyésztéshez 
való a lkalmazkodás nemcsak a húsos részek kifejlesztésében áll, 
hanem még abban is, hogy az ilyen húsos gyümölcsökön olyan 
berendezéseket találunk, amelyekkel azok az állatok figyelmét 
magukra vonják. Ezek közül a csalogató berendezkedések közül 
a két legfontosabb a szín és az illat. Míg a cseresznye magvai 
éretlenek, addig húsuk zöld, mihelyst a mag megérett, tehát 
a lka lmas már a faj fentartására és szaporodására, a hús fel
tűnő pirosszínű lesz, illetve az érési folyamat alatt a zöldszín 
pirosra változik, ami pedig erősen elüt a zöld lombozattól, tehát 
a lka lmas arra, hogy a madarak érdeklődését felkeltse. Bizonyos 
esetekben nemcsak a külső felnyíló burok lesz színes, hanem a 
magvak is, de ezeknek színe elüt a burok színétől, amint azt a 
kecskerágónál találjuk, amelynek érett magvai kikandikálnak a 
felrepedt termésburokból és annak színétől elüt színeződésük. 
Ha figyelembe vesszük mindazokat a színeket, amelyek érett 
terméseken előfordulnak, azt tapasztaljuk, hogy túlnyomólag 
uralkodó a vörösszín, aminek magyarázatát megadja az, hogy 
ez üt el leginkább a lombozat zöld színétől. Elég gyakori a 
sárga szín is, ami szintén eléggé feltűnő, például a z érett birsalma 
sárga színe erősen elüt a lombozat zöldjétől. Ősszel azt tapasz
taljuk, hogy a gyümölcs érésekor a lombozat színe is meg
változik, a szőlő levelei szép aranysárga színűek lesznek, ilyenkor 
a vörösszín, bár az is eléggé elütő volna, nem keltené fel 

annyira az állatok figyelmét, mint a sötétkék szín. A kék és 
feketeszínű termések nemcsak a sárga őszi színeződésű lombo
zattal bíró növényeknél fordul elő, hanem a piros színűreváltozó 
lombbal bíró növényeknél is, amint azt a vadszőlőnél láthatjuk. 
A lombjukat lehullató fákon, például a lágymán-bogyón vagy 
hó-bogyón a levelek lehullása után feltűnnek már messziről a 
fehérszínű bogyók, amely szín már messzire kirí az ágak szürkés 
tömegéből. Gyakran megfigyelhetjük azt is, hogy az éretlen termés, 
míg tehát színtelen, a levelek a lá rejtett, amilyen mértékben 
színeződnek, azaz érnek, olyan mértékben kerülnek elő a levelek 
alól. Bármilyen legyen is a gyümölcs színeződése az említett 
pár esetből is eléggé világosan láthatjuk, hogy annak cél ja 
mindig az, hogy lehetőleg elüssön a környezettől és felkeltse az 
állatok figyelmét, míg az éretlen állapotbeli zöldszín inkább a 
védelemre szolgál, mert miként az ember nem tépi le az éretlen, 
fogyasztásra nem alkalmas, tehát feladatát még teljesíteni nem 
tudó termést, úgy az állat sem bántja, mert tapasztalatból tudja, 
hogy az élvezhetetlen, savanyú, keserű ízű. Régebben sok vita 
folyt arról, hogy a termések színes, kellemes ízű húsa vájjon az 
állatok csalogatására való-e, vagy pedig az anyanövény a húst 
útravalónak adta, a magból fejlődő csíranövény számára, vájjon 
nem arra való-e az, hogy elrothadjon és trágyául szolgáljon. 
Hogy ezen utóbbi nézet nem felel meg teljesen a valóságnak, 
bizonyítja az, hogy igen sok feltűnő hússal bíró termés, ha az 
állatok el nem hurcolják, csak magvát hullatja el, míg a hús a 
fán marad, de az a körülmény, hogy a hús nélkül elültetett 
magból is c sak olyan erős növény fejlődik, mint a hússal egvütt 
elültetettből, azt bizonyítja, hogy a hús nem trágyázásra szolgál. 
Ez ellen szól még az a körülmény is, hogy a húsóval együtt 
elültetett termések magvai rendesen még lassabban csíráznak, 
mintha csak a csupasz magot dugjuk a földbe. 

A szín mellett még a gyümölcsök, termések il latának van 
jelentős szerepe az állatok csa loga tásában . Míg az éretlen 
gyümölcsnek a legtöbb esetben semmiféle illata nincs, addig 
az érett kellemesillatú szokott lenni, mert benne illatos olajok 
fejlődnek, amelyeknek szaga ingerlőleg hat a terjesztő állatok 
szaglószervére. Míg a zöld, éretlen epernek, földi szedernek 
semmi illata sincs, addig az érettnek kellemes szaga van és 
valószerű, hogy ennek a segítségével veszi észre bármennyire 
is elrejtett a levelek alatt az érett epret a madár. Az érett birs
a lmának az illata még az ember eltompult szaglóérzékét is izgatja, 
mennyivel inkább azokat az állatokat, amelyeknek igen finom 
szaglószervük van. 

Az egyes állatcsoportok közül az emlősök a csonthéjas és 
száraz magvakat, terméseket terjesztik főleg. Külön meg kell 
ezek közül említeni a rágcsálókat , amelyek télire rendesen 
é léskamráikba gyűjtenek össze egyes magvakat, pl. hörcsög, 
mókus. Ha az állatok az éléskamrájuk megtöltése után valami 
szerencsétlenség következtében elpusztulnak, vagy megfeledkez
nek a beraktározott táplálékukról, amit némelykor meglehetős 
távolságra cipelnek el a keletkezés helyétől, úgy a magvakból 
új növények fejlődhetnek. 

A madarak a csontoshéjú és bogyógyümölcsök kemény 
magvainak terjesztésénél j á t szanak szerepet, amelyek közül a 
nagyobbakat, minthogy nem bírják lenyelni, a húsos részeik el
fogyasztása után elszórják, az apróbbakat pedig lenyelve a bél
csatornájukon való á thaladás után ürülékükkel terjesztik. A le
nyelt magvak közül csak azok nem veszítik el csírázóképes-
ségüket, amelyek kemény maghéjjal bírnak, így az erős zuza 
nem bírja összenyomni őket. Je l lemző a madarak útján terjedő 
húsos termésekre, magvakra, hogy azok vagy feltűnő színűek, 
vagy illatuk erős, kellemes. 

A gerinceseken kívül még egyes rovarok bírnak fontosabb 
szereppel a növényi szaporodószervek terjesztésénél. A hangyák 
bolyában majdnem mindig találunk más növényi részek mellett 
terméseket, magvakat, amelyeket táplálkozás cél jából hordtak 
össze. Kísérletekkel mutatták ki, hogy melyek azok a magvak, 
amelyeket a hangyák legszívesebben összehordanak. Csapásaikra 
különböző növények magvából álló keveréket szórtak, amely
ből a kapotnyók, a vérehulló fecskefű, a cyclamen, hóvirág, 
illatos iholya és a meténg magvait kiválogatták és elcipelték. 
Mindezekre a magvakra je l lemző, hogy simafelületüek, rajluk ott, 
ahol a termés falával összefüggtek, egy húsos sáv, varrat talál
ható. Ezért a húsos varratért, sávért cipelik magukkal, mert azt 
fogyasztják el táplálékul, míg a mag többi része, tehát a csírája 
is megmarad épen. Megesik, hogy valamitől megriadnak a 
magvat cipelő állatok, vagy pedig már útközben elfogyasztják a 
húsos varratot a magról és az úton hagyják, ezért van, hogy a 
felsorolt növények rendesen megtalálhatók a hangyabolyokhoz 
vezető csapók mentén, vagy a bolyok tájékán. 

A felsorolt esetekben a táplálkozással kapcsolatban terjesz
tették az állatok a növényi szaporodószerveket, minthogy ennél 



a munkánál vagy legalább a táplálék megszerzésénél az álla
tokat akaratuk, ösztöneik vezetik, azért lehetne a terjesztés ezen 
módjait akaratlagos terjesztésnek is mondani, szemben azokkal 
az esetekkel, amikor a szállí tásnál az állat akarata semmiféle 
szereppel nem bír, sőt gyakran egyenesen annak ellenére tör
ténik a terjesztés, tisztára csak a véletlen folytán cipeli az állal 
magával a magvakat, terméseket. Ezen akarat lan terjesztés lehet
séges azáltal, hogy a növények szaporodószervei vagy sárral 

I. kép. A fagyöngy (Viscum album) termeseket viselő ága. 

tapadnak az állat testére, vagy ecélból külön tapadó-, ragadó
készülékek fejlődnek ki, amelyeknek segítségével az állat szőrö-
zetébe, tol lazalába kapaszkodnak és szállíttatnak tovább. 

Némelykor az állóvizek tükrét sűrűn ellepik a körülöttük élő 
növények magvai, ha valami úszó madár kerül ilyenkor a tóba, 
annak tollazatéra ezek a magvak éppúgy, mintha kezünket bele
mártjuk, nagyszámmal tapadnak rá, felreppenve a vízből azo
kat magával szállítja egész addig, míg tollai meg nem szárad
nak, vagy pedig egy másik tóba le nem száll, ahol a víz le
mossa őket. A víz partján, mocsarakban élő növények magvai 
megérve, a sárba hullanak, aminek segítségével rátapadnak az 
inni vagy fürdeni menő állatok lábéra , szőrére, tollára és ilyen 
módon terjednek. A fészekrakás és költözés idején a pocsolyák 
partjain némelykor tömegesen találunk fecskéket ide-oda tipegni, 
ami közben lábukra rátapad egy-egy c somó sár, amiben mindig 
akad néhány növényi mag, ha megriasztjuk őket, úgy magukkal 
viszik azt és csak biztosabb helyre érve tisztítják le a rájuk 
tapadó sarat. Más vizi madarak a költözés idején teljesen el
hanyagolják a szokásos tisztálkodásukat, annyira igénybe veszi 
idegzetüket a vándorlás ösztöne és csak megérkezve céljukhoz 
hozzák rendbe tollruhájukat, amiből ilyenkor nem egy mag kerül 
ki, ami pedig sok-sok kilométerrel távol eső helyen érett meg. 
Ilyen úton terjedő növények a hidőr, virágkéka, nyílfű, különböző 
sásfélék, amelyeknek magvain nem találunk sem kapaszkodó 
szerveket, sem pedig ragadós anyag kiválasztása nem történik. 

Eső után a legelő őz, szarvas, nyúl lábóra kisebb-nagyobb 
sércsomó tapad, amelyben lehetnek különböző növényi szapo
rodószervek, valamitől megijedve tovarohannak és testüket 
sárral fecskendezik be, amibe szintén megtapadhatnak magvak, 
termések, miket csak biztos helyre érve tisztítanak le magukról. 
Hasonlóképpen cipelik magukkal a lábukra tapadt sárral a mag
vakat a legelő nyájak, ménesek állatai. Váj jon ki nem látott már 
sárba meghentergett sertést, amikor testét vastag sárréteg vonja 
be, ami nem egy magnak, termésnek a továbbszáll í tásóra nyújt 
kedvező alkalmat, amelyek csak akkor hullanak le az állat 
testéről, ha megszárad vagy pedig valaminek nekidörzsölődzik, 
vagy az eső vize lemossa róla a sarat. 

A magvak nemcsak sárral tapadnak az állatok testére, mert 
hisz ezen az úton csak a véletlen folytán és kivételesen terjed
hetnek, hanem kifejlődhetik rajtuk egy ragadós réteg, egy külön 
ecélból kialakult berendezés, ami a megtapadést biztosítja és a 
szál l i tóst ' lehetővé, biztossá teszi. Olyan erdőben járva, amelynek 
fáit ellepte a fagyöngy (I. 1. kép), gyakran léthatjuk, amint külön

böző madarak, például a fekete rigó a bogyókból lakmározik 
és csőrét közbe-közbe hozzá dörzsöli a fához, igyekszik letisztí
tani róla a rátapadt magvakat. A fehér bogyók húsa ragadós 
és amint a madár azt elfogyasztja, a benne levő magvak hozzá
ragadnak a csőréhez, tollához, esetleg lábához, ha lakmározás 
közben megriasztjuk, úgy nincs ideje magát letisztítani, tova 
röpül és csak a veszély elmulta után fog hozzá a rátapadt 
magvak eltávolításához, így terjeszti fáról-fára a fagyöngyöt. 
A bogyók ragadós húsa nem azért fejlődött ki, hogy a mada
raknak táplálékul szolgáljon, hanem hogy biztosítsa a magvak
nak a fához való odatapadását , vagyis a csírázásra a lka lmas 
helyre való juttatását, mind emellett még mint látjuk, fontos 
szerep jut neki a magvak terjesztésénél is. Megfigyelték, hogy 
az ürömnek esőtől, harmattól nedyes termései ragadósak és 
némelykor tömegesen találhatók baglyok tollazatéra tapadva, 
ha azok a tövében meghúzódó egérre lecsaptak, hogy zsák
mányul ejtsék. Az őszi kikerics tavasszal érő magvainak külső 
rétege ragadóssá lesz, ha a földre hullva nedvesség éri őket 
hozzátapadhatnak a réten átmenő jószág lábához és így az 
magával hurcolva azokat, terjeszti a növényt. 

A fehér tündérrózsa termései a víz útján való terjedéshez 
alkalmazkodtak, de emellett terjesztik magvait még a különböző 
vízi madarak is. A szárcsák szétvagdalják a termés falát, amelyen 
belül a magvak közül ragadós állományt találunk, amint a 
magvakat a feltört termésből elfogyasztják, mindig tapad egy-két 
szem tollazatúkhoz, amit a lakoma után leszoktak tisztítani, ha 
lakmározás közben zavarjuk meg őket, felreppenve, néhány 
magot magukkal cipelnek és csak a tó távolabb eső részén, vagy 
esetleg más tóban tisztítanak le tollazatúkról. Talá lunk olyan 
terméseket, amelyeknek bizonyos részein külön mirigyszőr ök 
fejlődtek ki acélból , hogy a tapadáshoz szükséges ragasztószert 
kiválasszák és ezúton biztosítsák a szaporodószerveknek az 
állatok útján való terjedését. Ilyenféle berendezést találunk az 
enyveszsélya termésén megmaradó csésze külső felületén, ahol 
nyelesmirigyek \ annak (1. 2. kép), amelyek gömbszerűen meg
vastagodott, fejrészletükön választják ki a ragadásra szolgáló 
anyagot. Az érett termés kocsányán, a csésze alatt egy leválasztó 
réteg képződik és a kocsány könnyen letörik ehelyen, amint a 
csészét valami arra haladó állat megérinti, az hozzá tapad és 
az állat tovább haladva húzást gyakorol rá, aminek következ
tében a leválasztó rétegnél a kocsány elszakad és az állat 
magával viszi a csészét, amelynek alján ott találhatjuk i négy 
kis makktermést. Az állat kisebb vagy nagyobb távolságra magá
val cipeli a rátapadt terméseket, amelyeknek ragasztóanyaga 
minden esetben olyan bőséges és ragadós, hogy a saját súlyuk
nál fogva, azok le nem válnak az állatról, hanem csak akkor 
esnek le, ha az ledörzsöli őket magáról. 

Virágos növényeink tekintélyes rrsze terjed olyan szaporodó
szervekkel, amelyeknek felületén külön, a szállítást lehetővé tevő 
készülékek, horgok, kapaszkodásra a lka lmas nyúlványok fejlődtek 
ki, amelyeknek segítségével be leakadnak a hozzájuk érő állatok 
szőrözetébe, tollazatába és azok kisebb-nagyobb távolságra 
magukkal cipelik őket. Az állatok igyekeznek megszabadulni a 
rájuk tapadt kellemetlen koloncoktól, de az nem egykönnyen 
sikerül, mert a legtöbb esetben a horgok, kapaszkodószervek 
olyanok, hogy minél jobban igyekszik az állat magáról letépni, 

ledörzsölni a terhet, annál jobban 
belekeveredik az a szőrébe, tolla
zatába és csakis hosszabb idő múlva 
sikerül attól megszabadulni , amikor 
már az összes tapadó készülékek 
elpusztultak, ha csak egy csomó toll, 
szőr kitépésével meg nem szabadul 
tőlük. Ezen utóbbi esetnek is csak 
a szaporodószerv látja hasznát, mert 
szorosan összefüggve a rajta levő 
szőrrel, tollal, az segítségére van 
neki a talajhoz rögzítésben, hisz egy 
ilyen terméshez, maghoz, ha ned
vesség éri a rajta levő függeléket, 
sokkal több föld tapad, mint csupasz • 
hoz és a toll, szőr elrothadásával 
még igen j ó tápanyagot is szolgáltat 
a csíranövénynek. 

A kapaszkodókészülékek a virág különböző részeiből fejlőd
hetnek ki, például a pemetefűnél (I. 3. kép) a termés megérése 
után is rajta maradó csésze fogai alakulnak ilyen szervvé át, 
a csészefogak visszafelé hajlanak, a szélükön levő szőrképletek 
szintén és ezek segítségével akad bele az ál la tokba. A bojtorján 
terméscsoportján (1. 4. kép) a fészek külső részén levő fellevelek, 
a fészekpikkelyek a termés megérésekor megszáradnak, kissé 
visszafelé hajlanak, csúcsuk pedig horgosán lehajlik, ilyen módon 

2. kép. Az enyves zsálya (Salvia 
glutinosa) termésein megmaradó 

csésze ragadós mirigyekkel. 



3. kép. A pemetefű 
(Marrubium vulgare) 

termése. 

egy nagyon célszerű kapaszkodó szerv jön létre, ami ugyan csak 
sok munkát ad az állatnak, hogy megtudjon szabadulni föle. 
Ugyancsak a fészekpikkelyek alakulnak é l horgokká a szerb
tövis terméscsoportozatán (1. 5. kép), aminek segítségével ez a 
növény a Balkánról a sertések révén egész hazánkban elterjedt. 
A gyömbérvirág termésének csúcsán a rajta maradó bibéből kelet
kezik a kapaszkodóhorog, amelyek segítségével terjedése történik. 

Némely növény termésén a nyulvónok szúrós tüskékké 
alakultak ót, amint azt a királydinnye (1. 6. kép) termésén lát
hatjuk, amelynek falából hegyes, merev képletek indulnak ki. 
A mi alföldünk jellegzetes növénye ez, amit a pásztornép nem 
nagyon szeret, mert a megérett termés részekre hasadva lehullik 

a földre, ahol a futóhomok betakarja, úgy
hogy csak a tüskéinek a csúcsa áll ki abból . 
Amint egy ilyen részletre rálép a legelésző 
marha, a tüskéinél fogva megakad patájába 
és némelykor tekintélyes távolságra magával 
cipelheti. Megeshetik az, hogy a tüske átdöfve 
a megszarusodott bőrrészletet, az állat eleven 
húsába ér, ott az esetleg benne maradó, 
letörött csúcsa gyulladást, genyedést idéz elő, 
aminek következménye az állat megsántulása 
lesz, ezért fél a királydinnyés területtől a 
magyar pásztor. 

A magvakat, terméseket bevonó szőrök, 
bóbiták, ejtőernyők főleg a szél útján való 
terjedésnél já tszanak szerepet, de gyakran 
találjuk, hogy azok tömegesen fonódnak bele 
függelékeiknél fogva az állatok szőrébe, tollába, 
amiből azt láthatjuk, hogy egy bizonyos ter
jedési mód szolgálatában kialakult szervek 
a lkalmasak lehetnek a más úton-módon való 
terjesztésre is. 

Az összes kapaszkodókészülékekkel ellátott és az állatok 
útján való terjesztéshez alkalmazkodott szaporodószervek terjed
hetnek az ember révén is. Ennek bizonyítására csak figyeljük 
meg mennyi termés, mag tapad ruhánkhoz, ha ősszel egy kórók
tól borított parlagon megyünk át, aminek eltávolítása meglehető
sen sok bosszúsággal jár . Ugyancsak a ruháinkhoz tapad a fűzfa, 
nyárfa gyapjas magja, a különböző ragadós bogyókat széttaposva, 
magvaikat cipőn Win tekintélves távolságra elhuroolhe' juk.a húsos 
termések ehető részeit elfogyasztva, magvait eldobjuk, ami közben 
akaratunk ellenére is nem egy mag kerül olyan helyre, ahol 
abból új növény fejlődhetik és mi így annak terjedéséhez hozzá
járultunk. Míg az említett esetekben csak a véletlen folytán 
járul hozzá az ember az egyes növények terjedéséhez, addig 
kultúrája révén céltudatosan igen sok olyan növényt terjesztett 
el, honosított meg egyes olyan vidékeken, ahol azok előbb elő 
nem fordullak és talán az ember ál landó gondos ápolása nélkül 
megélni sem tudnának, mert nincsenek meg a létfentartéshoz 
szükséges tényezők, hanem csak a mesterséges beavatkozás 
hozza azokat létre. Kerti növényeink közül igen sok idegen 
földrészből került hozzánk, talán nem is olyan régen, amint azt 

a dohányról tudjuk, ami Ameriká
ból származik, ahonnan még a 
nagyon fontos tápnövényünk a bur
gonya és a kukorica is ered. Nem 
egy kedvelt dísznövényünk került ki 
és honosodott meg nálunk más föld
rész növényzetéből, gyümölcsfáink, 
ipari növényeink közül szintén szá
mosnak más világrész a hazája, 
nálunk csak az emberi kultúra hono
sította meg őket. Az ember művelő
désének útját azonban nemcsak a 
hasznos növények jelzik, hanem el
terjedt azzal kapcsolatban nem egy 
kellemetlen gyomnövény is. Ezeknek 
magvát az ember hurcolta be eredeti 
hazájából, vagy ipari vagy táplál
kozási célokra felhasznált magvak
kal és nálunk elterjedve közülük 

nem egy valóságos csapássá vált a gazdára, amint az a kanadai 
betyérkóróról ismeretes. Lehel, hogy ennek a növénynek magvait 
az Amerikából származó olajgyárlásra felhasznált magvakkal 
hurcoltuk be és így terjedt el hazánkban. 

Az előzőkben láttuk, hogy bizonyos szervek kialakulása 
(pl. szőrök, ejtőernyő) nemcsak egy úton való terjedését teszik 
lehetővé a terméseknek, hanem terjedhetnek ugyanazon szervek 
segítségével az állatok útján is, nemcsak a szél révén. Ta lá lunk 
ezeken kívül még olyan berendezéseket, amelyek a terméseknek, 
magvaknak különböző távolságokra való terjedését célozzák. 

4. kép. 
A bojtorján (Arctium Lappá) ter
més csoportja a fészek pikkelyekből 

alakult horgokkal. 

5. kép. 
A szerbtövis (Xanthium spinosum) 

horgos terméscsoportja. 

és kiüríttetik, mivel ilyen 

Egyik esetben a szaporodószervek csakis kis távolságra kerülnek 
el ugyanazon berendezés segítségével az anyanövénytől, ami 
minden körülmények közölt bekövetkezik, máskor ugyanaz a 
berendezés teszi lehetővé, hogy nagy távolságra terjedhessenek 
a szaporodószervek, ha a véletlen folytán annak kedveznek a 
körülmények. Ilyen berendezés szép példáját találjuk kialakulva 
a magrugó ugorka termésein, amelyeknek le rugatásaés a magvak 
kifecskendezése, amivel azoknak kis távolságra való terjedése 
jár , minden körülmények között be
következik. Ha véletlenül a kifecs
kendezett és tapadós anyagtól körül
vett magvak közül egynéhány hama
rosan a kifecskendezés után rátapad 
valami állat lábára, úgy az nagyobb 
távolságra is magával hurcolhatja. 

Az állatok útján való terjesztés 
távolsága, vagyis az a távolság, ami 
eddig az állatok a szaporodószerve
ket az anyanövénytől elhurcolhatják, 
különböző szokott lenni, változik 
növényfajonként és terjesztő állatok
ként. A táplálkozással kapcsolatban 
történő terjesztésnél, ahol a magvak 
az emésztőcsatornán áthaladnak, 
függ a terjesztés távolsága, a bél
csatorna hosszától ,az emésztés gyor
saságától és az állatok mozgásának 
gyorsaságótól, mert minél gyorsab
ban mozognak és minél lassabban 
emésztenek, annál nagyobb távol
ságra vihetik magukkal a lenyelt 
magvakat. A madarak elég gyorsan 
emésztenek, a bélcsatornába került 
mag 1—3 óra múlva átjut azon 

rövid ideig hat csak rá a bélcsatorna emésztő váladéka, ezért 
van, hogy a legtöbb amit a zuza össze nem nyomott, épen 
kerül ki a bélből, nem veszíti el csíraképességét. A rövid 
emésztési idő dacára is tekintélyes távolságra elkerülhetnek a 
magvak a madarak bélcsatornájában, hiszen a legtöbb madár 
elég j ó repülő é s nagy utat megtehet az emésztés ideje alatt. 
A ragadós és tapadó terméseknek, magvaknak a szállítási távol
sága függ az odaragadás. tapadás fokétól, minél erősebb az, 
vagyis minél tökéletesebb a ragasztó-, tapasztó-, kapaszkodókészü
lékjük, annál messzebb távolságra cipelhetik magukkal az állatok. 
Függ azonban még az állat mozgásénak gyorsaságán kívül az 
állat tisztaságszeretetétől, mert míg a sertések bár lassan halad
nak, de nagyon gyenge oldaluk a tisztaság, a rájuk akadt szerb
tövis terméscsoporlját 20 30 km. távolságra is elcipelik, addig 
a tisztaságra kényes macska, jóval gyorsabban mozog, alig egy
nehány lépést viszi magá
val a szőrébe kapaszkodott 
bojlorján terméscsoportját. 
Határt szabnak a szapo
rodószervek terjedésének 
a klima és talajviszonyok, 
mert az Egyptomból vissza
térő fecskéink hiába hoz
zák magukkal az ott élő 
növények közül soknak a 
magvát, az a mi- éghajla
tunk alatt nem bír megélni. A talajviszonyok korlátozó hatása 
szintén ilyenformán mutatkozik, mert hiába kerül a sziklákon 
élő havasi gyopár a mocsár körül elterülő, fekete televény földre, 
nem bír megélni, mert más talajhoz szokott, vagy a mocsári növény 
nem élhet meg az alföld homokján, ami nem neki való talaj. 

Őszi madártani megfigyelések Keszthely 
környékén 1920-ban. 

Irta : Keller Oszkár dr. 

A Balaton környékén évről-évre tavasszal és ősszel lezajló 
igen érdekes madárvonulási je lenségek tanulmányozására 1920. 
augusztus hó 24-től november hó l-ig rendszeres megfigyeléseket 
végeztem. Megfigyelési területül a Balaton partjának a fenéki 
vasútállomástól Gyenesdiásig terjedő részét választottam, ahol 
úgy a nádszegélyben tartózkodó, mint a part homokos részét 
kedvelő madárvilág tanulmányozásóra nyilt bő alkalmam. Ezt 
a területet gyakran felkerestem, de ezenkívül kutatásaim körébe 
vontam a Balaton partjához közelfekvő gazdasági akadémia 

6. kép. Királydinnye (Tribulusorientális)termése 



gazdaságának területét és szőlőjét is. Megfigyeléseim kiegészí
tésére több irányban tettem nagyobb kirándulásokat is, így a 
pezsgő madáréletéről híres Kis-Balaton nádrengetegébe, majd a 
Zala-folyó és a Keszthelytől k isebb-nagyobb távolságra fekvő 
községek környékére, amelyekről naplómban külön is rendsze
resen megemlékezem. 

VIII. 24. Egész nap szélcsendes, napos, elég meleg idő. Lég
nyomás : 761 "3 mm., hőmérsékle t : 1 2 ' 4 C ° , hőmérséklet m a x . : 
19'4 C°, hőmérséklet min. : H ' 6 C Ü . c s a p a d é k : 0. Ezen a napon 
bejártam a Keszthelytől Gyenesdiásig terjedő balatoni partsze
gélyt. Az új parkban 1 Syluia curruca L. volt látható, viszont 
a nádas felett nagyszámú Hirundo rustica L. és üelichon urbica 
L. rajzott. A sürgönydrótokon és a parti fűzfabokrokon 2—3 
fiatal és 1 öreg Lanius collurio L. üldögélt, a vasúti pályatesten 
szómos Motacilla alba L. szaladgált. Az útmenti bogáncskóró-
kon 10—15-ös csapatban számos öreg és fiatal Carduelis elegáns 
Step. röpködött s különösen Gyenesdiás alatt voltak nagyszám
ban láthatók. A zámori földek fölött 2 Cerchneis tinnunculus L. 
röpült és végre mindkettő az ottlévő jegenyenyárfák egyikére ült, a 
zámori öbölben, a part közelében 10—12 A n a s boschas L. úsz
kált. Közülük néhányan az öböl vizenyős, iszapos partján vadász
gatlak és közeledtemre a somogyi part i rányában repültek tova. 
Az öböl sekélyebb, kövecses részén közöttük halászgatott 1 o* 
Larus ridibundus L. is, amely a kacsákkal együtt szintén tova
repült. Gyenesdiás alatt a nádas fölött nagy csapat Sturnus 
vulgáris, L. rajzott, míg elég magasan 2 Columba oenas L. 
húzott ÉK. — DNy.-i i rányban. A kertekben és azok alatt 
10—12 öreg és fiatal P ica rusfica Scop . kiabált , majd nagy lár
mával civakodtak az egyik gyümölcsfán szorgosan dolgozó Picus 
viridis L.-el, amely végül ijedten, nagy ja jgatással tovarepült. 
A szarkák között 1 Coruus Cornix L., a falu alatt levő nyár
fákon pedig 4 Oriolus galbula L. volt látható, amelyek közül a 
szépen fejlett öreg c? mór messziről is jól észrevehető volt. A 
gyümölcsös egyik fáján 2 Sylvia curruca L., a gyenesdiási fürdő
ház melletti nádasban pedig 1 cf Aícedo ispida L. és 1 Emberiza 
schoeniclus L. volt látható. 

D. u, megfigyeléseimet Hévízfürdőn folytattam. Útközben 
3—4 Coracias garrulus L. ült az árok melletti jegenyenyérfán és 
Cerchneis finnuncu/us L. röpködött a rét felett. A hévízi réteken 
kisebb csapat Corvus frugilegus L., Colaeus monedula L. és 
Sturnus vulgáris L. bogarászott és számos Hirunda rustica L., 
Delichon urbica L. röpdösött a rét fölött. A hévízi tó körüli 
fákon 3 Cerchneis tinnunculus L. víjjongott, az egyiket két társa 
ál landóan üldözte, ez u. i. karmai között egeret tartott. A víz
tükör egyik bokrokkal körülnőtt részén 2 Turfur communis Selb. 
ivott, a tó fölött 1—2 Columba palumbus L. és Columba oenas 
L. repült át s néhány Cypselus apus L. keringet, a vízben pedig 
1 Podiceps nigricans Scop. úszkált. A tó fakorlátján számos 
fiatal Motacilla alba L. üldögélt s minden félelem nélkül néhány 
cm.-re vártak be. A parti nyárfán üres gólyafészek, az idei költés 
és az öregek mór sehol sem láthatók. Hasonlóan üresek mór a 
fürdőház cölöpjein felépített Hirundo rustica L. fészkei is, bár 
a füsti fecskék más időben itt nagyszómban láthatók. 

VIII. 25. Egész nap hideg, szélmentes borult idő volt és az 
eső is többször csöpögött. Légnyomás : 758 '4 mm., hőmérséklet 
13 ' 8C° , hőmérséklet m a x . : 2 0 0 C°, hőmérséklet min. : H ' 9 C ° , 
c s apadék : 0. A rossz idő miatt megfigyelést nem tettem. 

VIII. 26. Borult, hűvös idő, többszöri esővel. L é g n y o m á s : 
747'7 mm., hőmérsékle t : 12'3 C°, hőmérséklet m a x : 17'7 C°, 
hőmérséklet m i n : 12'2 C°, c sapadék : 3 '0 mm. Bejár tam a 
Keszthelytől Fenékig terjedő balatonparti szegélyt. A tisztifürdő 
lépcsőjének karfáján 1 Alcedo ispida L. üldögélt, a parti sekély 
vízben és a tó nyilt tükrén 20—25-ös csoportokban számos 
L a r u s ridibundus L. úszkált, a parti homokban a sirályokkal 
10—12 Coruus cornix L. sétált. A tó számos sekélyebb parti 
részén 5—10-es csoportokban úszkált az Anas boschas L . , m í g 
3 Fulica Atra L. a parti fövenyen szaladgált, majd gyors úszás
sal menekült előlem. Az útmenti bokrokon néhány Lanius 
collurio L. üldögélt, a bógáncskórókon nagy csapat Carduelis 
elegáns Step. röpdösött, a parti fövenyen pedig kisebb csapatok
ban (4—5) Motacilla alba L. szaladgált. A levegőben 2 Cerchneis 
tinnunculus L. függögetett, 2 Corac ias garrulus L„ 2 Columba 
palumbus L., 3 Columba oenas L., 3 Turtur communis Selb. 
pedig tovaröpült. A S fumus vulgáris L. óriási felhőszerű 
tömegben keringet, a Fenék-puszta közelében levő nyárfákon 
néhány Coruus cornix L. üldögélt Pica rustica Scop. és Coloeus 
monedula L. társaságában. A nyilt víztükrön néhány Podiceps 
eristatus L. úszkált, a part melletti fákra 1 9 Oriolus galbula L 
repült, az útszéli nagyobb kórókon 2 Serinus serinus L. üldö
gélt, a földön pedig 2 Galerida eristata L. szaladgált. A nádas 
fölött nagyszámú Hirundo rustica L. és Delichon uibica L. 
röpködött. 

VIII. 27. Borult, hűvös idő. kevés esővel. Légnyomás : 759 '8 
mm., hőmérsékle t : 13'8 C°. hőmérséklet m a x . : 18'4 C°, hőmér
séklet minim. : 12'3 C°, csapadék : 3 '8 mm. Délelőtt megfigyelést 
nem végeztem. Az idő d. u. is ugyanolyan volt, mint d. e. hűvös, 
borult, többszöri kevés esővel és hideg É-i széllel. Ilyen időben 
d. u. Hévízre mentem ki s útközben megfigyeltem, amint a 
hercegi kastély mögötti friss szántásokon nagyszámú Larus 
ridibundus L. bogarászott, semmit sem félve a közelükben dol
gozó gőzekétől. A hévízi országút melletti táblák egyikén, a 
legelésző birkanyájat igen sok Hirundo rustica L. és Delichon 
urbica L. röpködte körül. 2 A n a s boschas L. húzott át a hévízi 
tó fölött s az egyik kis idő után a tó ÉNy.-i részén lévő nádasba 
ereszkedett le, 

VIII. 28. Egész nap hideg, borult, esős idő. Légnyomás : 
759 '8 mm., hőmérsékle t : 12' 1 C°, hőmérséklet m a x . : 18'6 C°, 
hőmérséklet minim.: 11'6 C°, c s a p a d é k : 6'6 mm. Megfigyelést 
nem végeztem. 

VIII. 2.9. Hideg, borult, esős idő. L é g n y o m á s : 759 '9 mm., 
hőmérséklet : 12'9 C°, hőmérséklet max. : 16'2 C°, hőmérséklet 
minim.: 11'4 C°, c s apadék : 2 '5 mm. A hideg, borult, esős 
idő miatt megfigyelést nem végeztem. 

VIII. 30. L é g n y o m á s : 7 6 L 4 mm., hőmérsékle t : 13"0 C°, 
hőmérséklet m a x . : 18'2 C°, hőmérséklet minim.: 1 1 ' 4 C ° , csapa
dék : 4'7 mm. Megfigyelést nem tettem. 

VIII. 31. Meleg, szélcsöndes, derült idő. Légnyomás : 762 '8 
mm., hőmérséklet : 13'7 C°, hőmérséklet max. : 1 9 7 C°, hőmér
séklet minim. : 11 "9 C°, c s a p a d é k : 0 mm. A gazdasági akadé
mia gazdaságán és a „Vérvölgy"-ön át a „Fagyoskereszt"-ig 
terjedő erdőrészietet és szántóföldet jár tam be. A gazdasági 
akadémia gazdaságának területén 1 Alauda arvensis L., kisebb 
csapat Hirundo rustica L., és Delichon urbica L. Az út melletti 
cserjéken 1—2 Laxicola oenantha L.,2 Turtur communis Selb., 
1 Lanius collurio L., 2 Sturnus vulgáris L., 1 Chrysomitris spinus 
L.,2 Corvus cornix L.,1 Galerida eristata L.,2 Motacilla alba 
L-, 10—15 Emberiza citrinella L. volt látható. A gazdasági 
akadémia gazdaságának egyes tábláin és az ott lévő bokrokon 
és fákon 3—4-es csapa tban üldögélt az Emberiza cia L. és az 
Emberiza hortulana L., az egyik tábláról pedig közeledtemre 
kb. 4 0 — 5 0 kelt szárnyra. A kétoldalt magas hegyek között 
haladó várvölgyi úton ál ta lában igen szegény madárvilágot 
észleltem. 

IX. 1. Esős , hűvös, borult idő. L é g n y o m á s : 761 '8 mm., 
hőmérséklet : 13*8 C°, hőmérséklet max. : 20 '6 C°, hőmérséklet 
minim. : 1 3 1 C°. csapadék : 3'2 mm. Tekintettel az esős, hűvös 
időre, megfigyeléseimet ezen napon nem folytattam. 

/ X . 2. Szélcsendes , derült, elég meleg idő. L é g n y o m á s : 
760'1 mm., hőmérsékle t : 10T C°, hőmérséklet m a x . : . 17'3 C°, 
hőmérséklet minim. : 9 8 C°, c sapadék : 0 mm. Ujmajoron 
át Fenék-pusztára mentem és pedig oda a hercegi magánúton, 
visszafelé pedig az országúton. A szántóföldi táblákon, az úton 
és az út mellett 3—4-es csapatokban Motacilla alba L., az egyik 
táblán pedig 1 & Phasianus colchicus L-, szedegetett. A világ
háború, de leginkább a kommunizmus igen nagy kárt tett a híres 
és igen gazdagnak mondható hercegi fácénál lományban, úgy
hogy jelenleg csak itt-ott látható 1—2 példány. Egy csapat 
(10 — 15) Fringilla coelebs L., az útszéli fákról elrepülő 2Turtur 
communis Selb., úgyszintén a még mindig nagyszámú és ala
csonyan keringő Hirundo rustica L. és Delichon urbica L. vonta 
magára figyelmemet. A fákról és a táblákról 13 Columba oenas 
L., repült fel, a szántóföldön nagyobb csapatokban (40—50) 
Corpus cornix L., Coloeus monedula L. és Corvus frugilegus 
L., 3 Emberiza citrinella L., 10—15 Pica rustica Scop. és 
10—15 Sturnus vulgáris L. bogarászott. Az útmenti fákon és 
telegráf-póznákon 6 Coracias garrulus L. üldögélt, míg egy 
Pinus autriaca L.-n 2 Aegithalus caudatus L. bogarászott. Az 
egyik magasabb nyárfán a Siffa europaea caesia Wolf. hallatta 
éles hangját. Távo labb , a telegráfpóznákon és a dróton kb. 
9—10 Cerchneis tinnunculus L. üldögélt, míg jó magasan a 
levegőben 1 As íu r palumbarius L. körözött. Az útszéli bógáncs
kórókon kisebb csapat Carduelis elegáns L. lakmározott, a 
balatoni nádasszélben 4 A n a s boschas L. úszkált. 

Ugyanezen nap délutánján Hévízre rándultam ki. A levegő
ben számos Hirundo rustica L. és Delichon urbica L. volt 
látható s kis csapat (15—20) Sturnus vulgáris L. A földeken 
1 Corous cornix L., 1 Turtur communis Selb., 1 Cerchneis 
tinnunculus L. és 1 Gelerida eristata L. szedegetett, a hévízi 
tó fölött 1 ? Nycticorax griseus L. repült a szomszédos nádasba , 
míg a t ó b a n ' 1 Podiceps nigricans Scop. úszkált. 

IX. 3. Szép, derült, meleg idő. Légnyomás : 762 '4 mm., hő" 
mérséklet : 13*3 C°, hőmérséklet m a x . : 2 0 0 C°, hőmérséklet 
min im. : 10'1 C°, csapadék 0 mm. Megfigyelést nem tettem. 



/ X . 4. Szélcsendes , borult idő. Légnyomás : 762'4 mm., hő
mérséklet : 12'8 C°, hőmérséklet m a x . : 1 9 9 C°, hőmérséklet 
minim.: 11'9 C°, c s apadék : 0'3 mm. Megfigyelés végett bejártam 
Keszthelytől Fenékig a Balaton partszegélyét s közben láttam 
2 Cerchneis tinnunculus L.-t, 7 röpülő Columba palumbus LA, 
kisebb csapatban nagyszámú (50—60) Anas boschas L., 150—200 
Larus ridibundus L. úszkált a nyilt vízen és a part közelében. 
4 Numenius arquatus L. szedegetett a parti nádasban s közeled
temre síró hanggal tovarepültek. A parti homokban 6 Charadrius 
dubius Scop. futkosott, 2 c? és 2 iuv. ¥• 15—20 lépésre közelít
hettem meg őket s távcsövemmel nézve, még sokáig gyönyör
ködtem kedves mozdulataikban. A nagyszámú L a r u s ridibundus L. 
társaságában 5 Ardea cinerea L. álldogált mozdulatlanul, á lmosan 
a partmenti sekély vízben s ugyancsak a vízhez közel 15 Vanellus 
capella Schaeff. üldögélt a parton, majd közeledtemkor éles 
sivítással szárnyra kaptak és felriasztották az összes nyugodtan 
üldögélő, vagy úszkáló vízi madársereget. A Larus ridibundus 
L. csapatból 2 La rus canus L. kapott szárnyra, míg a parthoz 
közel, a nádasszélben 4 Podiceps eristatus L. úszkált, időnként 
el-elbukva a vízbe. A fenéki öbölben egy hatalmastestü Pandion 
haliaétus L. halászgatott. Távcsövemmel igen jól megfigyelhet
tem, amint le-leereszkedett oly közel a víz tükréhez, hogy tollaival 
súrolta a vizet, majd mint valami búvár, hirtelen alábukott, 
néhány másodpercig lent maradt, azután újból felbukva, meg
rázkódott és szárnyra kapott. Ezt a módját a halószgatásnak 
többször is megismételte, végre j ó magasra emelkedett fel a 
levegőbe s lassú, méltóságteljes repüléssel a Kis-Balaton nád
rengetege felé vette útját. A telegráfpóznókon 4 Coracias gar-
culus L., a telegrófdróton pedig 1 Musc icapa grisola L. és 
2 Lanius collurio L. üldögélt. A szántóföldi kórókon igen sok 
(20—25) Carduelis elegáns Step. szedegetett, a fákon 7—8 Corvus 
cornix L., 2 Columba oenas L., a legelésző marhák körül 

5 Sfurnus vulgáris L. repdesett, a városi park fáin pedig 5—6 
Coloeus monedula L. kiabált. A városban igen kevés Hirundo 
rustica L. és Delichon urbica L. repdesett, míg a véroson kivül 
sem a nádasban, sem pedig a levegőben egyet sem láttam. 

(Folytatása következik.) 

Nikolo h a z a talált. Nikolonak hívták a kiérdemesült ügető-
versenylovat. Az elöregedett ügetőversenylovat tulajdonosa, egy 
budapesti közismert hentesáru gyáros egyideig kegyelem kenyé
ren tartolta, de a takarmányárak tetemes emelkedésekor a gon
dos gazda mégis gondolkodóba esett. Mit tegyen Nikoloval ? 
Sajnál ta a hűséges öreg lovacskát, melynek mind négy lába a 
munkában megrokkant. Eladásáról szó sem lehetet t ; nehogy 
rossz kezekbe kerüljön a szegény pára. A szegény jobb időket 
élő Nikolo sorsa fölött tépelődő tulajdonos a legemberségesebb 
módot választotta ki s a lovat azonnali levágásra a kispesti 
lóvágóhoz küldte. A tulajdonos abban a hitben fájó szívvel tért 
nyugalomra, hogy Nikolo sorsa befejeztetett. 

Mialatt a gazda nyugodtan aludta az igazak ólmát, Kispest 
felől a külváros csendes utcáján hazafelé bandukolt sántikálva 
egy gazdátlan lovacska. Éjfél tájt érkezeit a hűséges lovacska 
volt gazdája háza elé, a villanyos csengő kezeléséhez sajnos 
nem érteit s így a gazdátlan lovat éber rendőrségünk vette az 
éjszakán keresztül pártfogésóba. Másnap reggel nagyot ámult 
Nikolo gazdája, midőn a rendőrség avval a kérdéssel fordult 
hozzá, hogy nem hiányzik-e a lovai közül valamelyik, mert 
éjfélkor egy gazdátlan ló kaparászott a kapuja előtt, mintha 
bebocsájtásért esengett volna. A gazdátlan ló tényleg a hűséges 
Nikolo volt, Nikolo a kispesti lóvógó istállójóból kiszabadította 
magát és az őrizetlen pil lanatban visszatért régi otthona felé. 
A lovacska is megbecsüli azt a helyet, ahol emberségesen 
bánnak vele. R. E. 

V a d á s z a t i útmutató. Nagy László szerkesztésében megjelent 
„Vadászati útmutató" (Gyakorlati és céllövészeti vadászat tudni
valóinak gyűjteménye, naptárral) az 1923-ik évre, amelynek 
szerkesztésénél mint munkatársak Barthos Tivadar, Balogh Ernő, 
Csörgey Titusz, Festetics Pál dr., Illés Vidor, Kolbenhayer 
Bertalan. Nagy Kálmán dr.. Csécsi Nagy László, Okolicsányi 
Gyula, Ötvös Balázs, Pilaszanovits Antal, Raitsits Emil, Vállas 
Lajos és Weisenbacher Endre közreműködtek. A vadászati 
útmutató magában foglalja mindazokat a tudnivalókat, amelyek 
nélkülözhetetlennek minden vadász részére, miért is a vadászat 
nemes sportja iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A 
nehéz és költséges viszonyok között Nagy László a „Hubertus" 
Orsz. Magyar Vadészat i Védegylet igazgatója szakavatott munkás
ságának és ügyszeretetének köszönhető, hogy a magyar vadá
szokat érdeklő és ezen a téren úttörő, naptár megjelenhetett, 
mely úgy külső a lakjánál fogva, mint bő tartalma miatt a 
vadászaink tetszését megfogja nyerni. Megrendelhető a szerző 
címén VIII. ker., Nap-u. 4. 

Előfizetési felhívás. 

Fővárosunk tanácsa lapunk fentartása mellett 
döntött. A nagy anyagi áldozatokba kerülő díszes 
kiállítású lapunk az „A Természet" a főváros tanácsá
nak pártfogása nélkül nem tölthetné be kultúrhiva-
tását s amikor az 1923-ik évfolyam megindul, elő
fizetőinkhez és lelkes olvasótáborunkhoz fordulunk, 
pártfogolják hathatósan megkedvelt folyóiratukat és 
gyarapítsák előfizetők gyűjtésével olvasóink táborát. 
Az 1923-ik évre szóló 300 korona előfizetési díjat 
mielőbb küldjék be az „A Természet" kiadóhivatala 
Budapest, Állatkert címére, nehogy a lapunk szét
küldését beszüntetni legyünk kénytelenek. 

Minden olvasónk gyűjtsön előfizetőt. 

A Természet szerkesztősége. 

A z apróhirdetés egyszer i megje lenése 100 k o r o n a 

Természet tudományi Közlöny. Szerkeszt i : Ilosvay Lajos közre
működésével Gorka Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Budapest VIII., Eszterhózy-u. 16. 

Budapest i Aquar ium é s T e r r a r i u m Egyesület magyar természet
barátok társasága összejövetelét a Schmidhofer-féle vendéglő 
(II., Fő-u. 8.) külön termében tartja. 

Á l l a tba rá tok lépjenek be az Állatvédő egyesületbe, Budapest IX., 
Ernő-u. 13. 

Kutyája edzett, erős és kitartó lesz, ha Böhm-féle ebkalácscsal 
neveli föl és ál landóan azzal táplálja. Kapható minden sport
üzletben és Böhm Edénél, Budapest 5., fiókbérlet 36. 

Böhm-féle e b k a l á c s a kutya legolcsóbb és legtáplálóbb eledele. 
Minden vadászati és sportcikküzletben kapható. — Baromfi -és 
sertéstakarmányt legolcsóbban széllít Böhm Ede műtakarmány 
gyára, Budapest 5., fiókbérlet 36. 

Elsőrangú pedigrees s i m a é s drótszőrű fox- terr ier kölyök 
kutyák kaphatók az állatkertben. 
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Ml-UJSAG 
A2ALLAT* 
KERTBEM? 
BUDAPEST FŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJÉNEK KÖZLEMÉNYEI 
Budapest, 1923. X. évfolyam. 1—2. szám. Január 1.—15. 

KIADJA: BUDAPEST FŐVÁROS 
ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE 

Az állat- é s növénykert i gazgatóságának 
közreműködéséve l s z e r k e s z t i : 

RAITSITS EMIL 
Megjelen mint az „A TERMÉSZET" 
:o: :o: :o: melléklapja :o: :o: :o: 

Az európai bölények a korona
uradalom vadaskertjébe 

kerülnek. 
Ismételten felhívtuk e lapok hasáb

jain a főváros közönségének figyelmét 
arra a nemzeti kincsre, amely állat
kertünk birtokában van. Ugyanis a 
teljes kipusztulás előtt álló európai 
bölényekről van szó. Az egész föld
kerekségen egyedül áll az a tenyész-
képes európai bölénycsorda, mely 
állatkertünkben éli a rabság napjait. 
A tavasz beálltával újból oly 
természetes környezetbe jutnak, ahol 
gyarapodhatnak, szaporodhatnak a 
magyar nemzet dicsőségére, mert 
nem lesz egy európai nemzet sem, 
ahol európai bölénycsordával dicse
kedhetnek. 

Amagyartermészetvédelemért küzdő 
és a kiveszőfélben levő állatok életben
tartása és továbbtenyésztése fölött 
aggódó tudományos világ már régóta 
várva-várta azt a pillanatot, hogy 
vágyakozásuk, kérésük meghallga
tásra találjon. 

A kívánság teljesült. A főváros 
tanácsa, mivel közvagyonról van szó, 
a törvényhatósági bizottság állatkerti 
albizottsága elé terjesztette a bölények 
kitelepítésének ügyét. A bizottság igen 
helyesen bírálta felül az ügyet, amidőn 
a nemzeti vagyon megmentése érdeké
ben a bölények kitelepítése mellett 
döntött, mert európai bölénycsordánk 
továbbtenyésztése csakis úgy biz

tosítható, ha újból a természetes 
körülmények közé jutnak. Erre a célra 
megfelelőbb hely nem lehet, mint a 
visegrádi kincstári vadászterület, ahol 
több holdnyi körülkerített helyen újból 
élvezhetik a természetes élet gyö
nyörűségeit. 

Magyarország ily módon egy újabb 
kinccsel gyarapodik, amelynek részese 
nem lehet minden nemzet. Orosz
országban elpusztította az európai 
bölények utolsó maradványait a pusz
títás vak őrülete. A magyar kulturált
ság megmenti azt a keveset, amíg 
még menthető, a boldogabb jö
vendő részére. 

H Í R E K 
• • • 

Lómentőkocsi céljaira szétküldött 
gyűjtőívek mielőbbi szíves visszakül
dését kéri az „Állat- és Növény
szeretet napjának" végrehajtóbizott
sága. Cím: Budapest, VI., Állatkert. 
Az összegyűlt összeg is az Állatkert 
címére küldendő. Ugyanekkor az 
érdeklődőknek tudomására hozhatjuk, 
hogy az állatkerti bizottság a lómentő
kocsi üzembehelyezését elvben el
fogadta. 

A berlini állatkert Amerikába ki
vándorolt kakadujának propagan
dája. Nemrégiben a berlini állatkert
ben járt amerikai tekintélyes ado
mánnyal enyhítette az anyagiakban 

nélkülöző állatkertet. Amikor az 
amerikai visszautazott hazájába, az 
állatkert adományát, egy ritka kakadut 
is magával vitt. A New-Yorkba ér
kezett kakadu állványára az amerikai 
úr élelmes módon perselyt helyezett 
el, amelyen parancsolóan szól a 
következő felírás: „Adakozzatok a 
berlini állatkertben élő társaim ré
szére." A jószívű amerikai véleménye 
szerint dollárokban igen szép összeg 
fog összegyűlni a berlini állatkert 
céljaira. Sajnos, a budapesti állatkert
nek nincsen oly lelkes híve, mint a 
berlininek. A berlini állatkert céljaira 
széles mederben indult meg egyéb
ként is a gyűjtés. A „Berliner Tag
blatt" jótékonysági rovatában külön 
hasábot szentel a berlini állatkert 
gyűjtési céljára; a legutóbb az állat
kert céljaira adományozott összeg 
74.705 M volt. 

Állat- és növényszeretet ünnepét 
ezidén június elején tartjuk meg. 
Mindenki váltson állatkerti bérletjegyet 
és a téli hónapokban tekintse meg 
az Aquariumot és a Pálmaházat. 
Az „A Természet" részére mielőbb 
küldjük be a 300 K előfizetési díjat. 

** «» •> ** • » **• ** 

\ Gyűjtsünk előfizetőket t 
i lllllll!lllll!llllllllllll!llllllll!lll!llll!llllllllllll!!!!llllll!ll!!l!l \ 

l az A TERMÉSZET-re 
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A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA 

J E L M A G Y A R Á Z A T : 
Az állatkertbe vezető 
villamosok számai: 

8 . , 2 5 . , 3 3 . , 3 5 . 
F. J . földalatti villa
mos vasút. Omnibusz. 
A térképen látható sutiunk »7. 
útmutató nzíivejfíre utalunk. 

—^- az útmutató leírásúban 
hoii-tett útirány 

KI. = klozet. 

1. Főkapu 
2. Igazgatóság 
3. Dohányárusitás 
4. Majmok 
5. Rágcsálók 
6. Mókusház 

Erszényesek 
Szarvasok 
Juhok 
Tejcsarnok 
Antilopok 

12. Bölények 

13. Cukoikaárusítás 24. 
14. Kapu 
15. Néprajzi gyűjlemény 25. 
16. Vastagbőrűek 26. 
17. Zsiráfok 27. 
18. Turista-út 28. 
19. Vendéglő 29. 
20. Tevefélék 30. 
21. Disznófélék 31. 
22. Gyermekek játszó- 32. 

helye .33. 
23. Sport-pálya 34. 

Lovagló- és koesikázó-
pálya 
Zebraisfálló 
Muflonok 
Zergék 
Kecskék 
Kőszáli bakok 
Kis medvék 
Nagy medvék 
Kutyák 
Süteményárusílás 

40. 
41. 
42. 
43. 
44 

Átjáró az oroszlánházon áf 45, 

Tigrisbarlan£! 
Oroszlánbarlang 47. 
Kis ragadozók 
Hűsítő italok 
árusítása 
Vidrató 
Várrom 
Fókató 
Jegesmedvék 
Turista-út 
Rozsomák 
Nyestfélék 

46. Rénszarvasuk 57. 
Norvég ház 58. 

48. Jegesrókák 59. 
49. Alagút-átjáró 60. 
50. Bejárai a mozgófénykc- 61. 

pékhez 62. 
51. Uszómadarak 63. 
52. Gázlók, kacsák 64. 
53. Fácános 65. 
54. Sasok 66, 
55. Strucok 67. 
56. Kisebb tóparÜ madarak 68. 

Madarak háza 
Dohányárusítás 
Falusi gazdaság 
Rovarok 
Akvárium 
Terrarium 
Vendéglő 
Zenepavillon 
Kávéház 
Terrasz kávéház 
Pálmaház bejárala 
Aréna-úli kapu 

„ T R I O L " 
a legjobb fertőtlenítő 

„ T R I O L P Ú D E R " 
l e g h a t á s o s a b b bolha- é s tetűirtó p o r 

K a p h a t ó minden gyógytárban é s d r o g é r i á b a n 

Készíti R I C H T E R GEDEON vegyészet i g y á r a 

Budapest , X . , Cserkesz -u . 63. Te l e fon: J ó z s e f 9 1 — 4 1 — 4 2 . 

FROMMER-LILIPUT 

lU term. nagyság 

M E L L E N Y Z S E B P I S Z T O L Y 
6'35 mm. kapható 

S K A B A ÉS P L Ö K L 
fegyver- é s l ő s z e r r a k t á r á b a n 

nagyban és kicsinyben 

BUDAPEST V, VILMOS CSÁSZÁR-ÚT 33 

Szállítás vásárlási engedély ellenében 

66 
99 

SIKERES PATKÁNYIRTÁS ! 

B A R A T O L 
PATKÁNYIRTÓVAL. K a p h a t ó : 

G Y Ó G Y T Á R A K B A N 
É S D R O G É R I Á B A N 

G y á r t j a 

C H E M I A MAGYAR VEGYIPARI R.-T. 

HUNGARIA-FURDO 
G Ö Z - É S K Á D F Ü R D Ő I 

VII. KER., DOHÁNY-U. 44., NYÁR-U. 7. 

M A G Y A R E B T E N Y É S Z T Ő K O R S Z Á G O S E G Y E S Ü L E T E 
felkarolja az ebtenyésztő sport összes érdekeit, 
vezeti és kiadja a h a z á n k b a n e g y e d ü l á l l ó 

M a g y a r Ebtörzsköny vet és a M a g y a r V a d á s z e b - T ö r z s k ö n y v e t 

Hivatalos lapja „A KUTYA". Előfizetési dija évi200 K. 
tagoknak 150 K, Belépési díj 20 K, tagsági díj 50 K. 

Felvilágosítást nyújt: ILOSVAI LAJOS KÁROLY ügyvezető titkár, Bu dapest 112 

VADÁSZOK! Fizessenek elő a 

NIMRÓD-VADÁSZLAP"-ra 
XLIll . (X.) ÉVFOLYAM 

M u t a t v á n y s z á m o t küld a k i a d ó h i v a t a l : 

B U D A P E S T , IV., E G Y E T E M - U T C A 4. S Z . 

Székesfővárosi házinyomda 1923 


