
kiszórt eleségből az otthon várakozóknak is 

szállít egyet-mást.

Kitett etetőhelyeken legbátrabbak és leg

fesztelenebbek a harkályok és a czinkék. Tél 

végére utóbb annyira hozzászoknak az elesé

get osztogatok személyéhez, hogy jelenléte

kor el se szállanak az elkapott eleséggel, ha

nem helyben elfogyasztják azt.

E gy  légykapó (Muscicapa grisola) az elmúlt 

éven verandánk üvegtábláiról szedegette a 

legyet és a dongót, holott nem tartozik a 

bátrabb szárnyasok közé. Egyébként is a 

verandán, ahol étkezünk, majdnem mindig 
időzött valaki ; ez azonban hasznothajtó mun

kájában korántsem feszélyezte őt.

Hasonló számtalan apró példa igazolja, hogy 

szárnyasaink mindenkép igyekeznek meghá

lálni azt a gondot és oltalmat, amelynek 

osztályosaivá tesszük ő k e t ; egyben pedig 

alkalmat nyújtanak nekünk egyszerű életükből 

is sok olyan megkapó vonást ellesni, amelyek 

egyike-másika néha épen olyan kedves, mint 

tanulságos. Sólyom.

7> J^isebb közlemények.

poczok rokonságába tartozó és az egyik 

görögországi fajhoz hasonló állatot. — ".

Vadászok és gyűjtők figyelmébe ! A  "Hazai 
Zoologiai Laboratorium", a legmelegebb hó

napok kivételével, egész éven át, a legjobb 

árak mellett vesz preparálásra alkalmas, frissen 

lőtt emlősöket és madarakat. A gyűjtésre és 

küldésre vonatkozólag felvilágosítással szíve

sen szolgál az intézet vezetősége. (Budapest, 
V ll., Damjanich-utcza 36.)

Szelíd szárnyasok• Ahol az erdők, mezők, 
gyümölcsösök, általában pedig a gazdaságok 

környezetének szárnyasai észreveszik, hogy 

az ember részéről oltalomban, sőt időnként 

etetésben is részesülnek, hovatovább bátrabban 

sürgölődnek körülöttünk. Egy-egy eset ugyan

csak találóan jellemzi őket.

Erdőszélen, szántásnál dolgozó emberek 

burgonyát sütöttek, amiből néhány darab a 

földön maradt szétszórva. Alighogy az em

berek megint munkájuk után láttak, seregélyek 

szálltak a tarlóra s mohón elfogyasztották a 

megmaradt sült burgonyát.

A  burgonyasütés, másod-, sőt harmadnap is 

többször ismétlődött s a seregélyek is mind

annyiszor jelentkeztek a megkezdett csemege 

körül. Számukra kitett eleséghez többé hozzá 

se nyúltak. A munkások egy-két hét múltán el

készültek a szántással, a seregélyek pedig napo

kon át hasztalan lesték a megkedvelt burgonyát.

Nagyobb parkterületeken, vadaskertekben 

tanyázó éneklő szárnyasok, hamar megjegyzik 

maguknak, kivált télen, azokat a helyeket, a 

hol számukra eleséget szórnak. Első sorban 

a pinty-félék fognak jelentkezni, hogy bátran 

lábaink elé szálljanak akkor, a midőn eleséget 

szórunk. Akad köztük olyan is, a melyik a

„AZ Á LLA TVILÁ G "
A  Hazai Zoologiai Laboratorium folyóirata.

Folyói ra t az állattani,  vadászati és halászati ismere tek 

te rjesztésére.

M eg je len ik  kéthavonkint ,  eredet i képekkel  gazdagon 

illusztrálva. Előfizetési ára egy évre  5 korona,  mely 

összeg "A z  J Í lla lv ilág" kiadóhivatala  cz imére  (Budapest, 

V ll .  kerület, Damjanich-utcza 36 .)  kü ldendő.  Telefon : 

1 7 - 2 3 .

A lap szellemi részé t illető kü ld em ények  egyenesen 

a szerkesztőhöz (Csiki E rnő,  Budapest, VJ11., M a g y a r  

N em ze ti M úzeum )  intézendők.




