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Csak egy pillantást ke l l a mintákra vetni, 
hogy azok előnyei azonnal szembeszökjenek. 
Ezen eljárás mellett az egyazon fajra vonatkozó 
összes észleletek folytatólag jegyezhetők, egy 
lapra kerülnek, bármikor könnyen felkereshetők 
s könnyen áttekinthetők. Sőt még a megfigyelők 
munkáját is megkönnyíti, mert minden esetleges 
későbbi észlelet egyszerűen utána írható, s a 
mi a fődolog: i lyen alakban áttekinthetőleg fel
tüntethető az is, hogy egyes nálunk csak átvo
nuló (•*-*+) fajok mikor mutatkoztak először, 
hogyan érkeztek azután, s mikor tűntek el 
végkép. 

A jelentések egyöntetű alakja pedig az irat
tári kezelést teszi összehasonlíthatatlanul küny-
nyebbé. 

A mi a megfigyelési területre vonatkozó topo-
graphiai, meteorológiai etc. mondani valókat i l 
leti , ezek pedig ugyancsak negyediveken (de 
lapszámozva* csatolhatok a többi lapokhoz, a 
jelentés elejére. H a valamely fajnak vonulási 
képe egy negyedívre rá nem férne, kérjük meg
figyelőinket, hogy a negyedív hátlapjára ne 
írjanak, hanem az akkor félívre írandó, a mely 
azután összehajtva könnyen elhelyezhető a ne
gyedívek között. A negyedíveket azután fajok 
szerint betűrendben elrendezve, kemény carton 
lapok közé téve s átkötve, mint ajánlott levelet 
legczélszerűbben küldhetjük be. 

Rendes tudósítóinkat még egyszer felkérve, 
hogy kérelmünket szíves figyelmükre méltatni 
kegyeskedjenek, vagyunk 

kész tisztelettel 

M . 0 . K . 

Diait braucht auf bio SKufterbögen nur einen 
Bli r f ju roerfen, um ihr Bortheil íofort ein;uiehcn. 
Bei biefem Berfahrcu ift eo möglich, baf; man alle, 
auf eine unb biefelbe Slrt bezüglichen Beobachtung 
gen auf ein Blatt continuirlidj oerzeiebnen faun, 
100 biefe bann leicht aufjufinben unb aud) leicht 
;u überfehen finb. Ties erleichtert fogar bie Arbeit 
ber Herren Beobachter, beim jebe, jufäHig fpätere 
Beobachtung fann einfach tjinjugefchrieben roerben 
unb bie .vSanptfadic ift, baf; fjieburch in überjtdjfc 
lieber A O V U I benmrgeboben roerben fann, mann eine 
gegebene Slrt erfchienen ift, oh fie bei uns nur 
burcb,;iebenb (•*•>'*•) ift, roie fiel) ihr 3 u g geftaltete 
unb mann fie oerfdjtoanb. 

T ie (Sleichförmigfeit ber Berichte erleichtert auch 
bie .vmnbbabung berfelben ganz oorjüglich. 

SBas nitii bie topograplnfdien, meteorologifdjen 
i i . a. brgl. Bemerfungen anbelangt, fönnen biefel 
hen auf (nummerierte) Biertelbögen geichriehen, beut 
Berichte auch alo Einleitung beigelegt roerben. 
9Senn für ben Bug^bericht einer Slrt auf einen 
Biertelbögen nicht genügenber Siaitin märe, fo 
erfuchen nur untere Herren Beobachter, baf; fie bieo 
nicht auf bie Aüdfcite beo Biertelbogens, fonbern 
bao (Sange auf einen halben Bogen fdtreiben 
mögen, roelcher bann jufammengefaltet ben Biertel= 
bögen leicht angefchioffen roerben fann. T ie Biertel 
bögen finb ben Slrten entfprechenb (;u orbnen, bann 
in eine ßartonbede gelegt unb gebunben am 
ZmecfmäfHgften aló eingefchriebener (recouunan 
bierter) Brief antjer ni fenben. 

$ n bem mir bie Herren ftänbigen Beobachter 
nod) einmal ertlichen, unfere Bitte gütigft berück 
fichtigen (;u loollen, zeichnen mir achtuugoboll bie 

U . D . 6 . 

K I S E B B K Ö Z L E S E K . - K L E I N E R E M I T T H E I L U N G E N . 

Még egy megjegyzés a mocsári poszá
táról. 

Irta Dr . FLOEBICKE-CUBT, BOSITTEN. 

CHERNÉL ISTVÁN úr szép vizsgálata a közön
ségesen kert i nádiposzáta névvel jelölt Acroce-
phalus-t * illetőleg, mely az ornithologusok sze
mében régen vi ta tárgyát képezte, még egy utó
lagos megjegyzésre indít. 

Felfogásom szerint C H E B N E L úr igen helyesen 
jár t el, midőn ezt a válfajt, a mocsári poszátának, 

Wort) eine Jöemcrhuia über beit Sumpf rohr= 
fanget. 

Bon T r . Gurt g-IoericfeSiofitten. 

Tic fcböue llnterfucbuitg beS Herrn Stefan 
©hernel oon Gbernelbo^a über ben geroöfjnlict) alo 
©artenrofjtfänger bezeichneten Acrocephalus,* roek 
eher befanntlidj fdjon feit langem ein Streitobjeft 
unter ben Crnithologen hübet, regt mich }U einer 
nachträglichen Bemerfung an. SAeincr SJicinuug 
nach thut Hr- o. (iheruel fcfjr redjt baran, biefe 

* Aquila. I., 123. 1. Squtfo I, v- 123. 
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(Acrocephalus palustris,BECKSi.) fajkörébe vonja. 
Különben e tárgyban már 1892-ben, az orni -
thologusok körében kevésbbé ismeretes «Szilézia 
avifaunájan cz. müvemben kifejeztem nézete
met. A többek közt a 136. lapon azt mondom 
ugyanis : «NAUMANN horticolus»-a Sziléziában is 
előfordul. Sajnos, csak kevés példány volt kezem
ben s ezeket is, akkoriban kezdő ornithologus 
létemre, s i ly finom eltérésekre nem ügyelve, 
nem tartottam meg magamnak. Ennek daczára 
az a nézetem, — bárba így a legtöbb mai orni-
thologussal szemben állok, — hogy a szóban 
forgó madár az Acrocephalus palustris-nak hatá
rozott válfaja, mely éppen a megváltozott és a 
tartózkodási helyhez alkalmazkodott életmód 
következtében fejlődött k i . Az éneke p l . egészen 
más ; sajnos, mint már említettem, akkoriban 
elmulasztottam feljegyzéseket tenni, s most em
lékezetből nem merek i l y finom megkülönböz
tetéseket közölni. Jövő megfigyelők majd figyel
müket mindenesetre a két forma biológiai saját
ságaira ke l l hogy irányozzák. Tapasztalt tojás
gyűjtők állításai szerint tojásaik is különböznek 
stb.D A mint tehát látható, nézeteimet CHERNÉL 
úr vizsgálatai csakhamar beigazolták, s így az 
ő felfogása, — más ornithologusokkal szem
ben, — ina már nem áll egyedül. 

További pontos megfigyelések a nádi poszáta-
kérdésre kétségtelenül újabb és érdekes világot 
fognak még ve tn i ; de az, hogy a szóban forgó 
madarat jövőre mint az Acrocephalus palustris 
válfaját ke l l megjelölnünk, már most is — 
CHERNÉL úr nézetéhez csatlakozva — tiszta meg
győződésem. 

A Loxia bifasciata és rubrifasciata hazánkban. 

A keresztcsőrüeknek ezen úgy külsejére nézve 
érdekes, mint megjelenésére nézve pedig r i tka 
fajairól vajmi keveset olvashatunk szaklapjaink
ban ; egyrészt már a keresztcsőrűek kóbor ter
mészeténél fogva, de másrészt talán azért is, 
mert a kevés hegyi lakót, különösen a bányász
népet kivéve, másutt aligha találkozunk ezekkel 
a könnyen szelídíthető és háládatos madárfog
lyokka l . 

A Loxia bifasciata vonulását magam is csak 
kétszer figyelhettem meg: egyszer 1883. év telén 
kisebb számban és 1889. év őszén nagyobb 

üBcmetítt aló eine roorjl&eredjtigte subspecies nini 
Slimpfrofjtfcinger (Acrocephalus palustris Bebst.) 
ju jieíjen. Bereits 1892 habe id) midi in meiner, ben 
Dmittjotogen nur menta, befaunt geworbenen «2(oi= 
fauna ©djlefienS» hierüber naher ausgefprodjen. 
@S beint ba auf p. 136 u. 31.: «9iaumann'S horti-
colus fomntt aud) in ©djlefien uor. í'eiber habe id) 
nur wenige ©tüd'e in Rauben geíjabt unb biefe roe= 
nigen roieber fortgegeben, ba bieá ,;u Beginn meiner 
ornitíjologiicben Tbátigfeit in ©djlefien war unb id) 
bamals nod) nidjt hinreidjenb auf öergíeidjen $tu\--
íjeiten adjtete. Tod) mödjte id), obgleid) id) mid) ba= 
burdj roabrfdjeinlid) im ©egenfag ju ber íBíehrmbl 
ber heutigen Qrnitíjoíogeu fteüe, bie Berniiitung 
auSfpredjen, baf; roir eo hier mit einer guten fub= 
fpecieS non Acrocephalus palustris ju tfjun l)abeu, 
roeldje eben burdj bie ueremberte unb einem neuen 
Aufenthalt angepafjte SebenSroeife entftanben ift. 
T ie © t i n i m é B . ift anbers; íeiber t)abe id; cő, 
wie gejagt, bamaíö unterlaffen, fofort SRotijen ju 
madjen unb aus ber Erinnerung wage ich nidjt, 
bergleidjen feine llnterfdjiebe roieberjugeben. Eünf= 
tige Beobadjter werben iljr älugenmerf namentlich 
auf biologifdje (Sigenthünilichfeiten beiber formen 
,;u lenien haben, erfahrene ßierfamtitler behaupten, 
baf; aud) bie ©ier oerfdjieben feien u. f. ro.» 2IUe 
man fieht, haben biefe meine Slnfidjten burdj bie 
Unterfudjungen beS ÍQrn. o. (iljeruel eine rafdjeBe= 
ftätigiing erfahren, unb festerer wíeberum ftel)t mit 
feiner 9)íeinitng beit anbereu Driiití)üíogen gegen= 
über nidjt mehr allein ba. 3roeifelSohne werben 
fortgefegte genaue Beobachtungen in ber Wöhr; 
fängerfrage nod) mandjes Díeue unb ^ntereffante ju 
Tage fórbern; aber babon, baf; ber ©artenrobr-
fäuger fünftig als subspecies ut Acrocephalus pa
lustris gejogen werben mtifs, bis idj jegt fdjou im 
ätnfdjlufj au igr. o. CSfjerueí feft überzeugt. 

Lox ia bifasciata unb rubrifasciata in (Ungarn. 

•Dtan lieft über biefe, fomoljl bem 2lettfjereit und) 
intereffanten, als bem ©rfdjeinen und) feltenen 2lr= 
ten ber Ereuäfdjuäbel, iaum etwas in unferett $ad)= 
blättent, u. 3 . : ttjeits wegen itjrer »agabunbirenben 
Lebensart, unb trjeiís audj beöroegen, weil mit 2(us= 
nähme ber geringen $0.1)1' ber Bergbewohner, be= 
fonberS ber Bergleute, wir biefen leidjt jäfjmbaren 
unb banfbaren Bogel faum anbersroo als ©efan= 
geuen fittben. 

T e n 3ug bes roeifjbinbigen Kreujf djnabels (Loxia 
bifasciata) fonnte aud) id) nur jroeimal beobadjten: 
einmal int SBinter be§ ^afjres 1883 in geringer 
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mennyiségben, a mint azt a Természettudomá
nyi Közlány ugyanez évi folyamában jeleztem 
is. Ebből juttattam még a külföldnek is . 
Nagyságra nézve megegyezik a L. mÍM(W-ral, 
csakkogy színezése élénkebb úgy a piros, mint 
a zöldes-sárga hímeknél, mozdulatai pedig nem 
oly gyorsak, mint amazé; hívása és éneke vala
mennyi keresztcsőrűétől o lyannyira elütő, hogy 
már nagyobb távolból reá lehet hangjára ismerni . 
A fogságot ép úgy, mint a többi rokona, könnyen 
szokja meg ; kalitkában szeret bukfenczezni, kü
lönösen hátrafelé ; éjjel nyugtalan és már hold
világnál is kúszik, sőt meg is szólal. Nagyobb 
kalitkában évekig e lé l ; az 1889-iekből még e 
nyárig volt egy gyönyörű példányom, mely a 
szabadba ki-kijárt, ez idén azonban más közön
séges fajrokonával összeakadván, azzal elszál-
lott és többé vissza nem tért. Kender- és napra
forgómagon tartottam, nyáron felváltva zöld
séggel (madárhúrral) és gyümölcscsel; a diót 
nagyon kedveli és fölötte érdekes a csontár k i -
magozása. 

A L. rubrifasciata-t csak ez idén kerítettem 
meg véletlenül. E z — a szárnyán jellemző rózsás 
csikókon kívül — nagyságra és hívásra nézve 
hasonlít a L. curvirostra-hoz és épen azért nem 
sokba vettem vonulás közben, csak mikor köze
lebbről megvizsgáltam, tűnt fel a külön faj. Fog
ságban nem oly háládatos, mint az előbbi, már 
bágyadtabb színezésénél fogva sem. Éneke nem 
valami különös. 

Egyben megemlítem még, hogy a Loxiák közül 
leggyakrabban megfordul nálunk a L. curvi-
rostra. 1885. év őszén láttam apityopsittacus-t 
és 1886-ban Ungvárott és ez idén a Csorbai-tónál 
a L. minör-t, keresztcsőrűink legkisebbikét. 

Ungvár. Medreczky kíván. 

;',ui)i unb junt jroeitenmal im §erbfi bes >brco 
1889 in größerer Slnjabl, roie id) fjierüberbamals im 
Természettudományi Közlöny aud) beridjtet babé. 
Bon biefen ließ id) bamals aud) bem 3fuslanbe 
roeldje jufommen. T ie ©röße ift gíeid) ber com 
Eíeinen föreujfdjnabel iLoxia minor), bie $s-árbung 
ijt jebodj lebhafter foroorjl bei bem rotten, roie bei 
bein grünlidpgelben i'iauucben, bie Bewegung ifi 
aber nicht fo ff int', als bei jenen; ber íftuf unb 
©efang unterfdjeibet fid) aber fo non bem ber übri= 
gen ííreujfcbnábeln, baß man ihn baran fdjon aus 
ber (Verne erfenuen fann. 

gn ber ©efangenfehaft geroöhnt er fid) fo leicht, 
roie bie übrigen Slrten; int Bauer purgelt er gerne, 
befonbero nad) rücfioärts. Siadito ift er unruhig, Het= 
teil aud) bei SÜionbfchein unb ruft fogar. gm größe= 
reu Bauer lebt er oft gabre lang ; oon benen aus 
bem galjre 1889 befaß id) einen prachtooHen Bogel 
bio nun feurigen (1894) (Sommer, er ging frei 
auS unb ein, beuer aber traf er mit einem feiner 
gemeinen Berroanbten jufammen, flog mit biefem 
fort unb fam nimmer jurüd. geh fütterte ihn mit 
Hanf; unb SonnenbluiuemSainen, rooju id) il)ii im 
Sommer abroedjfelnb ©rüneo (Hornfraut) unbDbft 
fjinjugab; Siüffe aß er febr gerne unb befonbero 
intereffant ift fein Deffnen berfelben. 

Ten rotijbinbigen .Urcujfdjnabel (Loxia rubr i 
fasciata) gelang eo mir nuoerbofft nur íjeuer gu 
fangen. Síbgefehcn oon ben charafteriftifdjen rofen= 
farbigen Streifen auf ben Schwingen, ift er feiner 
©röße unb feinem [Rufe nad) febr äfjnlid) bem %iiy-
ten=Äreujfd)nabeI (Loxia curvirostra); bentjufolgc 
fjabe tdj ihn mabrenb beo gugeS nidjt beobadjtet 
unb erft als tdj ihn naber unterfudjt fjabe, fiel mir 
biefe befonbere Slrt auf. g n ber ©efangenfdjaft ift 
er nidjt fo banfbar, als ber oorige, fdjon megen 
feiner bfäfferen gärbung. Se in ©efang ift nicht be 
fonbers. 

B e i biefer ©elegenbeit null id) nodj bemerfen, 
baß oon beu föreusfehnäbeln bei uns am Ijäufigften 
ber $id)ten=!llreujfcl)nabcl (Loxia curvirostra) oor= 
foinmt. gm Herbft 1S85 falj id) beu Riefern=Äreu}= 
fdjnabel (L. pityopsittacus) unb int Sabre 1886 in 
llngoár, roie beuer beim Csorbai-tó (ßsorbaer See) 
aud) beu fleinen Rreujfdjnabel (Loxia ininor), beu 
fleinften unferer Äreujfdjnobet. 

llngoúr. Stefan aRebrecjfg. 
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A füsti fecske áttételeséről. 

P F E N N I G B E R O E R JóZSEF-tŐl. 

A r r a vonatkozólag, hogy a füsti fecske régeb
ben a béllyei uradalom marhaistállóiban át
telelt, legyen szabad következő megfigyeléseimet 
közölnöm. 

A köriilbelől G400 ho ldny i keskenyerdei gaz
daságban (gáttal védett rétség), mely vagy 10 
évvel ezelőtt parczellákra darabolva leginkább 
bérben volt, a melyből házi kezelésben és 20 év 
óta az én felügyeletem alatt csak mintegy 
400—500 hold maradt, van egy marhaistálló, 
melyben úgy hozzávetőleg 50—60 drb szarvas
marha férhet e l . A gazdaság igásereje akkortáj
ban 24 drb igásökörből és három lóból állott ; 
őszszel ebbe az istállóba a többi uradalmi gazda
ságokból kiselejtezett ökröket állították be, a 
melyek aztán ott kiteleltek. 

A z istállónak hosszasága '.18 méter, szélessége 
10*7 méter, magassága pediglen 6 - 2 méter és két 
sor marhára van berendezve; fala termés homok
kőből, teteje pedig nádból való. 

A füsti fecskének ebben az istálóban télen 
való előfordulását több izben figyeltem meg ; 
úgy emlékszem, hogy télvíz kezdetén több fecske 
volt látható, sokszor 4—5 drb ; de számuk tavasz 
felé megapadt. 

Hogy vájjon ezek a fecskék szép, meleg téli 
napokon — a milyenek itten némely esztendő
ben éppen nem ritkák, — k i is szállottak-e, arra 
nézve nem nyilatkozhatom, a mennyiben azt 
nem figyeltem meg, vagy legalább biztonsággal 
nem emlékszem többé arra vissza. 

Miután azonban az istálló ablaka télen rend
szerint be van téve és az ajtót is csak akkor 
nyitják k i , ha a marhát itatóra kihajtják, vagy a 
mikor a trágyát kihányják, azért itt a fecskének 
rendes k i - és beröpüléséről szó sem lehet s ha 
a melegtől vagy a napsugártól elcsábítva, egyik
másik mégis megkisérlette a kirepülési, akkor az 
reá nézve bizonyára végzetessé válhatott, mert 
az ajtók becsukása után reá nézve az istállóba 
való visszatérés lehetetlenné vált. 

E szerint tehát ez a megfigyelésem, hogy a 
fecskék száma az istállóban tavasz felé meg
apadt, — ennek magyarázata nemcsak a bizo
nyára gyakrabban beköszöntő táplálékhiányban, 
hanem egyszersmind ezekben a vakmerő kiszál
lásokban is keresendő. 

Hogy a fecskék meddig vesztegeltek az istálló-

öt bcrtamírruttg ücr Ivaurhsrhümlbc. 

ÜBort Sofef Bfennigberger. 

Bejügíidj ber oorfommenben Ueberrointerung ber 
ííaudjfdjraalbe in ben SHinbmebftalIuugen non Be'üije 
erlaube id) mir folgenbe íJíittbeilung 311 madjett. 

Stuf bem beiläfig 6400 ^od) großen 2BírtbídjaftS= 
öiftricfte Keskenyerdö (eingebäiumteS 3Keb), ber 
tmr circa 10 fahren gröfjtentbeils in SBarjellen uer= 
pachtet geroefen, uro nur 400—500 ^od) in eigener 
Siegte beroirtbfdmftet mürben unb beffeu ßeitung 
mir feit 20 fahren übertragen ift, ftebt ein 9iinb= 
meljftall mit einem JyaffuugSraum für circa 50—60 
Stüd@rof;uieb.TaS3ngr>ieb beraBirtfjfrfjaft beftonb 
bamais arte 24 3ugod)fen unb 3 Bferben, — im 
£>erbfte mürbe ber S t a l l mit ausgemufterten Ddjfen 

aus anberen fjerrfdjaftlidjen äßirtbfdjaftsbiftridten 

gefüllt, bie bort überrointerten. 

S e r S t a ű íjat eine Sänge non 38 9Ji., 10-7 3R. 
Breite unb /ßörje non 6-2 Üí., ift auf jroei SSief)-
reiften eingerichtet, bie JBänbe finb aus Barfftein, 
bie ©inbechmg aus 9iobr. 

T a S Borfotninen non Sdjroalben im SBinter habe 
id) in biefem Stal le einige Üiale beobachtet; id) 
erinnere mid), bafj im Anfange beS SBtntcrs mehr 
Sdjroalben ba roareu, öfter 4—5 Stütf, baf; fid) 
aber ihre 3 n f ) ' gegen bas grüfjjafjr tjiu uenuim 
berte. 

Db bie Sd)roalben an fdjönen, mannen 2Binter= 
tagen — unb földje finb in mandjen fahren hier 
nidjt feiten! — 2iuSf(üge madjten, fann id) nidjt 
fagen, ba idj bies nidjt beobachtete, ober mid) baran 
nidjt mit Beftimmtfjeit ut erinnern nermag. 

T a aber bie Stattfenfter im Sßinter regelmäßig 
gefdjloffen finb, unb bie Tbüren nur geöffnet roer= 
ben um bie Ttjiere jur Traufe 311 führen, ober um 
ben Tünger [jinausuifdjaffen, fo mar ein regel= 
mäjjiges 2luS= unb ginfliegen ber Sdjroalben nidjt 
gut möglid), unb roenn je ©ine oielieidjt angelodf 
burdj SMrme unb Sonueufdjein ben Berfud) ge--
madjt íjat, fo fann biefer für fie ücrbängnisooll 
geroefen fein, ba ihr heim Schließen ber Tbüren bie 
3tüáfebr itt ben S t a l l abgefdjnitten mar. 

T i e non mir beobachtete Berminberung ber 
Sdjroalben im Stal le gegen bas grübjabr fann 
baber nidjt allein auf ben geroif; öfter eingetretenen 
9catjrungsmangel, fonbern aud) auf foidje gemagte 
Ausflüge jurücfjuführén geroefeit fein. 

B i s 511 roeldjer 3eit bie Sdjroalben im Stal le 
blieben, fann idj nidjt angeben, roeil idj in ber 
SBodje IjödjftenS ein^roeimal non Be'ttrjc nadj l ies-



ban, azt nem tudom, mert hetenként legfeljebb 
egyszer-kétszer mentem k i Béllyéről a Keskeny-
erdóbe és akkor sem volt érkezésem, hogy a 
szegény fecskékre gondoljak. 

A gazdasági kezelésben beállott változás foly
tán a keskenyerdei istállóban mostanában a 
magyar marhafajnak borjai telelnek. Ezek az 
állatok csak akkor kerülnek az istállóba, a m i 
kor a legelő megszűnik, a m i rendesen csak no
vember hó közepe táján szokott megtörténni, de 
akkorra a fecskék már réges-régen elvonultak. 
Ezen idő óta télen nem láttam többé a Keskeny-
erdöben fecskét. 

A fecskék leginkább az istálló tetőzete alatt 
tartózkodtak, a hol néhanapján élénken ide-oda 
szálldogáltak, vagy a gerendákon pihenőt tartot
tak ; az ablak keresztvasán is gyakran lehetett 
őket látni. A r r a azonban nem emlékszem, hogy 
egy fecskét valaha a marha közéletien láttam 
volna. 

Ugy látszik, hogy a fecskék táplálékául szol
gáló rovarok a tetőzet, nádjában tartózkodtak: 
a táplálék maga legyekből, szunyogfélékből és 
pókokból állott, a melyeket vagy röpüléskor fog
tak el, vagy szárnyaikkal a nádból verték k i , 
hogy azokat röpülés vagy esés közben elfogják. 

A füsti fecske teleléséhez. 

PFENNIGHEROER JÓZSEF úr szerfölött érdekes 
megfigyelése tudtom szerint eddig páratlanul 
áll az irodalomban. Edd ig csak azt tudtuk, hogy 
a füsti fecske ott, a hol alkalmas istállókba tele
pedik, 8—14 nappal jobbkor érkezik meg, mint 
a szomszéd helyekre. így írja ezt Natho faluról 
PAESSLER W . i ly czímü értekezésében: «Beobach
tungen i n den Jahren 1859—1800 i n der U m 
gebung von Mühlstedt und Rosslau i n Anhalt.» 
Journ . f. Orni th . I X . 1861, p . 433. 

Hermán Olló. 

Ünnepélyes ülés. 

A ki r . magy. term. tud. Társulat zoológiai 
szakosztálya a Magy. Orn . Központtal egyesülve 
f. é. február 9-én a magy. tud. Akadémia termé
ben ünnepélyes ülést tartott FENICHEL SÁMUEL, 
az Uj-Guineában elhalt fiatal természetvizsgáló 
emlékére, kinek élete és működése már az 
A q u i l a 1. évf. 3—4. füzetében is méltatva volt. 
Az ünnepélyes ülés alkalmával az elhalt által 
gyűjtött madarak és az általa gyűjtött rovarok 

kenyerdő fant, unb aud) bann nidjt immer geit 
fanb an bie armen Sdjioalbeu ni beuten. 

Túrd) Slenberung in ber Beroirthfchaftung non 
Keskenyerdő roerben jebt in bem bortigeit Stal le 
nur Eá'Iber bes ungarifdjen ©teppenrinbes über* 
wintert. Tiefe Tbiere Eommen erft in beu S t a l l , 
wenn bie Sikibc aufbort, roae geroöfjrtlidj gegen 
•Witte SRoroember berftall i|"t, bann finb bie Sdjroal 
ben fdjon längft fortgejogen unb feit biefer geil 
fjabe id) aud) im SBinter feine Sdnoalbe mefjr in 
Keskenyerdő aefebeu. 

T i c ©djioalben fjitten ftdj meiftens im Tacbraume 
beö Stalles auf, roo fie mitunter flott bin-- unb 
herflogen, ober auf beu Balten ausruhten; aud) au 
jyenfterfreufsen tonnte man öfter roelche fiben féljen. 
3d) erinnere mid) aber nidjt je eine Sdnoalbe in 
ber 9Jalje ber [Rinber gefeljeu 511 tjahen. 

T i c iírre Sfabvuug bitbenben ^ufeften muffen fid) 
in bent Tadjrobre aufgehalten babén ; bie SRafjrung 
aber felbft beftanb aus fliegen, ©djnaden unb 
Spinnen, bie fie entroeber im gluge fingen, ober 
mit beu klügeln oom [Rofjre roegfdjeuchten unb bann 
im Alugc ober ^affe auffdjnappten. 

2ur (libertomtmtug úcs Itaurbscbtualbc. 

T i e ungemein intereffantc Beobadjtung Herrn 
3- Bfennigbergers, ift meines SBiffenS bie erfte 
biefer Slrt in ber öitteratur. B i s jebt mußten roir 
nur, baß bie [Rauchfdjroatbe bort, um fie geeignete 
Ställe beficbelt, 8—14 Tage früber als in ber übri= 
gen Hingebung erfebeint. T ies oerjeichnet oom 
Torfe Diatljo SB. Baeßler in feinen «Beobaditum 
gen in ben lyaljren 1859—1860 in ber Hingebung 
oon SRüblftebt unb [Roßlau in Slnfjalt». Sourn. f. 
Drnitb. I X . 1861, p. 433. 

Dtto German. 

Jycftftimng. 

3ur Erinnerung an Samuel gfenidjef, beu in 
SReui©uineaoerftorbenen jungen ung. SRaturforfdjer, 
beffen Seben unb Tbätigfeit fdjon in Heft 3 u. 4 bes 
I. Jahrganges ber «Slquila» geroürbigt rourbe, 
oeranftaltele bie 3oologifdjeí©ection ber föuigl. 
ung. SRaturroiffenfdjaftlidjen ©efeUfdjaft, oereint 
mit ber H . D . Centrale am 9. február l . 3- im 
fleinen St^iingsfaale ber ung.SlfabemieberSBiffení 
fdjaften eine g-eftfibung, bei roelcher ©elegenfjeit bie 




