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(Rovatvezető :

(17.) A MAGYARORSZÁGI KESE
LYÜK f és zk el ésé rő l . — A keselyűk 
a ragadozó madarak (Raptatores) ren
débe tartoznak, képezvén itt két 
családot, t. i. a keselyűk (Vulturidae) 
és a saskeselyűk (Gypaétidae) család
ját. Az előbbibe tartozik honi ma
daraink közül a fakó keselyű (Gyps 
fulvus, Gray), a barna keselyű (Vul- 
tur cinereus, Gm.), s a feketeszárnyú 
dögkeselyű (Neophron percnopterus, 
Sav.); az utóbbiba a szakállas sas
keselyű (Gypaétos barbatus, Cuv.) 
Honunkban tehát négy keselyűféle 
orvmadár fordúl elő, melyek itt 
fészkelnek is. Ez oknál fogva nem 
lesz talán érdektelen ezek fészkelési 
módjaira egy kis világot vetnünk.

I. A FAKÓ KESELYŰ (GypS fulvus 
Gray, Vultur fulvus Gm., V. leu- 
cocephalus Mey.). Ezen keselyű va
lódi hazája Ázsia, Észak-Afrika, 
délkeleti Európa. Európában tenyé- 
szési terének legészakibb határa 
déli s délkeleti vidékei, honnét 
azonban nem ritkán az Alföldre is 
el-el látogat. Erdélyben, valamint 
az alsó Dunánál, a hol igen közön
séges, állandó fészkelő madarunk. 
Rendes tartózkodási helyét a sziklás 
hegyvidékek képezik. Meredek ma
gas sziklafalak üregeiben s párká
nyain költ. Terjedelmes s lapos 
fészke vastag ágakból áll, felülete 
pedig puhább növényrészekkel, kü
lönösen mohával van kirakva. A fé
szek szélét a legvastagabb ágak 
képezik, mintegy védfalul szolgál
ván. Mivel szeretnek társaságban 
fészkelni, rendesen több fészek ta 
lálható egymás közelében (8— 10 
ugyanazon sziklafalon). Fészkét 
évekig megtartja ; felfedezni azonban 
nehéz, mert a magas sziklafalakról 
nem látható. Felfedezni leginkább 
puskalövések segéJyével lehet, melyek

K riicsch J á n o s .)

a költőket a fészekről felzavarják. 
Február közepétől egész márczius 
közepéig tartó időközben rakja le 
tojásait. Tojásainak száma 2 ; n in 
csen rendes tojásalakjuk, hanem a 
két végük egyenlően kitágúlt, s így 
a hegyes- és tompa-vég ritkán külön
böztethető m e g ; a tojáshéj vastag, 
és külső felszíne igen érdes, pórusai 
egymástól távol állanak, teljesen 
fénytelen, igen halavány zöldes
fehér, minden folt nélkül. A gyűj
teményekben található tojások mész- 
fehérek, mivel a zöldes-fehér szín, 
a napfény behatása folytán, minden 
tojásról eltűnik. A tojáshéj belső fel
színe zöld. Tojásainak hossza 9*5 
cm., szélessége 7 cm. A költési idő 
32 napra terjed.

Összehasonlító adatok: A Gyps 
fulvus tojásaira vonatkozó összeha
sonlító adatok nem fontosak, mivel 
ily jellegekkel felruházott, hasonló 
nagyságú tojásai semmi más magyar
honi madárnak nincsenek. A Vultur 
cinereus és Gypaétos barbatus tojá
saitól a színezet által első látásra 
megkülönböztethető. Tehát a Gyps 
fulvus tojásai a gyűjteményekben 
még akkor is biztosan meghatároz
hatók, ha eredetük ismeretlen.

2.  A BARNA KESELYŰ (Vultur 
cinereus Gm., V. monachus L.). 
Valódi hazája Dél-Európa és Kis- 
Azsia. Afrikai előfordúlta kétes. Ha
zánk déli vidékein, különösen Erdély
ben nem ritka.’ Tartózkodási helyét 
az erdős hegységek képezik, rónára 
csakis a marhahullák végett eresz
kedik. Így a hortobágyi pusztán 
gyakran látható ; észleltetett továbbá 
a Jászságban s Buda mellett is. Fész
két óriás lombfákra (bükk, tölgy, 
hárs, szil) rakja, átmérője méternyire 
tehető, sőt néha még ennél is nagyobb; 
magassága fél méternyi. Az alkot-
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mány nagyságánál s azon körülmény
nél fogva, hogy az erdőből kiemel
kedő magas fák koronáján található, 
már nagy távolságból észrevehető. 
Fészke kar-vastagságú száraz ágak- 
s gályákból áll, felül pedig meg
lehetős vastagon marha- s másfajú 
állatszőrök rétegével kibélelve. Evek 
hosszú során keresztül megtartja 
fészkét. Tojásait február végén, vagy 
márcziusban rakja. Két tojása alakra 
nézve hosszúkásabb, mint a többi 
keselyűké ; a hegyes- és tompa-vég 
könnyen megkülönböztethető ; a héj 
vastag s pórusai sűrűn állanak, kül
sejének alapszíne piszkosfehér, rajta 
a foltok száma s színezete külön
böző, s e szerint a barna keselyű 
tojásainál a színezet tekintetében 
változatosság uralkodik : némelyi
ken csak nehány vörösbarna, de ter
jedelmesebb folt van a tojás egyik 
vagy másik —  többnyire a tompa — 
végén ; mások barnásszürke, zöldes
barna s barnavörös foltokkal ellát- 
vák, melyek egyes példányoknál az 
egész felszínt befödik. Tojásainak 
hossza 9-7 cm.7 szélessége 6*5 cm. 
32 napig üli tojásait, melyek közül 
rendesen csak egy kél ki, a másik 
megzápúl. A kikelt fiók igen lassan 
növekedik, s rendszerint csak augusz
tusban kelhet szárnyra. Midőn a ke
selyű fészkéből kivonúl, testének 
nagy súlya miatt 2— 3 méternyire 
lesülyed, s csak azután repül tova 
kiterjesztett szárnyakkal. Mint fész
kelő észleltetett Magyarországban, 
Erdélyben s a Szerémségben. Fiai 
iránt nagy szeretettel viseltetik, mit 
bizonyít a következő eset.* Erdély
ben, a Dobra-patak völgyében egy 
kis erdőtisztáson álló óriási bükkfa 
tetején fészkelt 1876-ban egy Vultur 
cinereus pár. Juniusban, midőn gon
dolták, hogy a magányosan álló fa 
lezuhantakor képesek lesznek a fia
talok röpködés által életüket meg
menteni, elhatározták a fa ledönté-

* A nagy szebeni „Vérein für Natur- 
wissenscli.* közi. 1862, 3. f.

sét. Puskalövés által az öregek fel- 
riasztatván, a láttávolból eltűntek, 
mire a közelben foglalkozó munká
sok azonnal hozzáfogtak a fa levá
gásához. Midőn már jól előre halad
tak munkájokkal, egyszerre éles vi- 
sitás közt az öregek a fészken ter
mettek, s a fiatalokat karmaikba fel
kapva, eltűntek!

Összehasonlító adatok. A Vultur 
cinereus tojásaihoz a ragadozók ren 
dében a Gyps fulvus és Gypaétosbar- 
batus tojásai hasonlítnak, de csakis 
nagysági és alaki tekintetben, s a 
színezet közöttük elég megkülön
böztetési jel. A hasonló színezetű 
sasok tojásaitól tetemesebb nagysá
guk által különböznek.

3. A FEKETESZÁRNYÚ DÖGKESE
LYŰ (Neophron percnopterus Sav.). 
Ezen legkisebb európai keselyű va
lódi hazája a földközi tenger keleti 
része körül fekvő tartományok ; de 
elég gyakori déli Európa minden 
tartományaiban is, leggyakoribb a 
török-görög félszigeten, honnét ha
zánk délkeleti vidékeire is átjön, s 
itt költ is. Mint ilyen, észleltetett az 
alsó Duna sziklás vidékén, valamint 
Erdélyben. Hátszeg mellett pelyhes 
fiatalokat is szedtek. Tartózkodási 
helyét főkép a sziklás vidékek képe
zik. Lapos fészkét meredek sziklák 
párkányaira vagy üregeibe rakja 
száraz ágak- s gályákból, felületét 
pedig puhább növényi anyagokkal 
bélleli ki. Sziklátlan vidékeken magas 
fákon fészkel (Arábia). Tojásainak 
száma 2— 3, alakja rendes ovális, 
héja vastag és érdes. A héj külső 
felszíne sárgásfehér, vagy pedig vör- 
henyesfehér alapszínnel van ellátva, 
melyen sárgásbarna, vörhenyesbarna s 
barnafekete foltok találhatók. A ha- 
laványabb foltok aprók, inkább csak 
pettyeknek nevezhetők, s egyenlete
sen vannak eloszolva az egész felszí
nen ; a barnafekete foltok terjedel
mesebbek, s rendszerint a tojáshéj 
tompa vagy hegyes végén csoporto
sulva!;. A foltok nem mindig borítják
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be az egész felületet, az alapszín 
helylyel-közzel látható. A héj belső 
felszíne sárgásfehér. A tojások hossza 
7 cm., szélessége 5 cm.

Összehasonlító adatok. Tojásai — 
színezet tekintetében — a Falco, 
Hypotriorchis, Erythropus, Tinnun- 
culus és Pernis nemek tojásaival 
egészen megegyeznek, de jóval na
gyobbak. A sasok tojásaitól az által 
különböznek, hogy azoknál az a lap
szín mindig látható, s a héj belső 
felszíne fűzöld, itt pedig az alapszín 
gyakran egészen födetik a foltok 
által, továbbá a héj belső felszíne 
sárgásfehér. Más rendekbe tartozó 
madaraknak ily színezetű tojásaik 
nincsenek.

4. A SZAKÁLAS SASKESELYÜ (Gypa- 
étos barbatus Cuv.). E legnagyobb 
ragadozó madarunk hazája Dél-Eu- 
rópa legmagasabb hegylánczolatai, 
továbbá előfordúl az Uralon s Közép- 
Azsiában a Himalayán. Afrikai elő- 
fordúlta kétes. Európában főkép az 
Alpokon, Pyrenáusokon,Görögország- 
ban, Kaukázusban s az erdélyi Kár
pátokon fordúl elő. Honunkban ész
leltetek: a Bánságban a merüli ha- ©
vasokon, Erdélyben a fogarasi hava
sokon a Retyezáton, a keleti hava
sokon, (Nagy-Hagymás), valamint az 
északi havasokon (Rodna, Czibles).* 
A Gypaétos barbatus — gróf Lázár 
Kálmán, valamint Bálint Lajos hát
szegvölgyi birtokos állítása szerint
— Erdélyben a Retyezáton egy nagy 
s hozzáférhetetlen sziklahasadékban 
fészkel. Egy méter átmérőjű fészkét 
elérhetlen meredek sziklafalakra vagy 
azok üregeibe rakja. Az alkotmány 
lapos, mely alul s a széleken kar
vastagságú száraz ágak-, s gyakran 
csontokból is áll, belül—felül véko
nyabb galyacskák találhatók, felülete 
pedig különféle állatszőrrel s tollal 
van kirakva. Tojásait márczius ele
jén rakja l e ; ezek száma 2— 3, 
héja vastag és érdes, az alapszín

* Hermán Ottó az erdélyi Muzeum- 
egyl. évkönyveiben.

sárgásfehér, melyen sárgásszürke, 
halavány szürkésbarna s barnafekete 
foltok találhatók. A foltok kerek- 
dedek, nem nagy terjedelműek, s a 
legtöbb esetben a felszínt egyenle
tesen egészen beborítják. A héj belső 
felszíne világossárga. A tojások 
hossza 8*5 cm., szélessége 7 cm. 
Tojásait a nőstény üli, s 32 nap 
alatt költi ki. A letojt 2— 3 tojás 
közül rendszerint csak egy kél ki, 
a többi megzápúl. A fészek kisze
dése merész vállalat, mert az öre
gek tojásaikat s különösen fiaikat 
valódi dühhel s egész önfeláldozás
sal védik.

Összehasonlító adatok. A Gypa
étos tojásai — színezeti tekintetben
— egészen hasonlítnak a Neophron, 
Falco, Hypotriorchis, Erythropus, 
Tinnunculus s Pernis tojásaihoz, de 
nagyságuk jóval túlhaladja ezekét; 
a Gypaétos tojásai lúdtojásnál is 
nagyobbak, a többieké közül a leg
nagyobbak alig kácsa- (Neophron) 
vagy tyúktojásnyiak (Pernis); kizá
rólagos jellegeinél fogva tehát még is
meretlen eredetű tojásai is, ha vala- 
mely gyűjteményben netalán előfor
dulnak, biztosan determinálhatok.

Ifj. LOVASSY SÁNDOlí.

(18 .)  Az A x o l o t l  á t v á l t o z á s á 
r ól  A m b l y s t o m á v á  Dr. W e i s -  
m a n n A. a „Zeitschrift für wissen- 
schaftliche Zoologie" egyik legutóbbi 
füzetében (XXV. Bánd. 3. Supple- 
mentheft) igen érdekes új észlelete
ket közölt s belőlök egészen új e l 
méleti következtetéseket vont le.

Miután t. i. D u m e r i l  Párisban 
először észlelte, hogy a kopoltyús 
Axolotlok némelyike —  kopoltyú- 
nélküli Amblystomává változik át, e 
mexikói halgőtét sok helyütt Euró
pában aquariumokban tartották és 
tanúlmányozták. Valamennyi zoolog,

* a ki ezen állat átalakulásáról írt, 
úgy fogta föl ezt a dolgot, hogy itt 
egy oly állatfajjal van dolgunk, mely 
sajátságos körülmények kövétkezté-
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ben alsóbb fejlődési fokon maradt 
és most bizonyos befolyások a ma
gasabb fokra való előlépésre úgy
szólván ingerelték. Weismann azon
ban teljesen ellenkező felfogásra j u 
t o t t ; ő az Axolotlból fejlődött Am- 
blystomákat nem tartja előbbre halan
dóit alakoknak, hanem, épen ellen
kezőleg, elsajtnyúltaknak. Weismann 
azt hiszi, hogy a mexikói tavakban 
jelenleg élő Axolotlok régebbi geo
logiai vagyis inkább zoologiai idő 
szakokban Amblystomák voltak és 
hogy életviszonyaiknak megváltozása 
miatt ismét az előbbi, alsóbb fokú, 
maradandó kopoltyús alakokká sü- 
lyedtek vissza.

Weismann az eddigiektől eltérő 
saját nézetét a következőkkel in 
dokolja.

1. Az Axolotl és az Amblystoma 
alkotásában oly különbségeket talá
lunk, sőt még nagyobbakat, mint a 
többi farkkal biró kétéletűek család
jai között.

2. Az Amblystoma (a felsőbb 
fokon álló állat az eddigi felfogás

szerint) szaporodásra képtelen, míg 
az Axolotl szaporodik. E tényt — 
az eddigi felfogás szerint —  csak
ugyan nem lehetett megérteni.

3. A jelenleg Mexikó tavaiban 
szabadon élő Axolotl nem változik 
át Amblystomává mind addig, mig 
szabadon é lhe t; fogságban ellenben
—  de ott is csak némelyik — átala- 
kúl Amblystomává.

4. A mostani éghajlati viszonyok 
mellett Mexikóban Amblystoma nem 
élhet. Az előbbi időkben ott létező 
Amblystomáknak pedig, mihelyest 
a jelenlegi éghajlati viszonyok be
léptek, szükségképen vagy ki kellett 
veszniök vagy pedig újra a vizbe 
visszahúzódniok. Ez utóbbi csakugyan 
meg is történt.

5. Humboldt és mások észlelé
seiből föltehető, hogy Mexikóban a 
diluviál korszakban, mint Humboldt 
mondja „óriási vízfelületek elpárol
gása következtében a légkör igen 
nedves volt, a mi mind a növény
zetnek mind a kétéletűek életviszo
nyainak kedvezett/4 Kr. J.

CSILLA 

(Rovatvezető : 1 

(12.) V u l k á n r ó l ,  a  M e r k ú r o n
BELŐLI BOLYGÓRÓL. ---  Ez a bolygó
is olyan mint a tengeri kigyó, időről 
időre híre támad, anélkül hogy léte
zését constatálni lehetne.

Naprendszerünk eme hypotheti- 
kus tagjáról L e v e r r i e r ,  a planéta- 
háborítások számításának nagy mes
tere tett legelőször emlitést, egy nyilt 
levelében,melyet a „ Cosmos “ 1859-ik 
évi október 21-iki számában F a y e  
franczia csillagászhoz intézett. „Egy 
és fél század óta; vannak már, úgy
mond, észleletek a Merkúrról, melyek 
igen nagy pontosságot árulnak el. 
Es mégis a Merkúr százados mozgá
sánál 38 másodpercz hiányzik, mit 
számitási hibául lehetetlen felróni. A* 
Vénustól származó háboritásból nem 
lehet a különbséget kimagyarázni, 
mert akkor a Vénus tömegén Yio-ed-

\G T A N .

H k ller  Á gost.) 

részt kellene változtatni, a mi me
gint a föld-theoriájában ennélfogva 
fellépő hiba miatt nem engedhető 
meg. Próbáljunk egy hypothesissel se
gíteni a dolgon, tegyük fel, hogy a 
Merkúr és Nap között van még egy 
bolygó, melynek pályasíkja a Merkúré
hoz csak kevéssé hajlik és hogy ez 
gyakorolja reá a befolyást, mely miatt 
az említett egyenetlenség létrejön. 
De föltehetjük-e, hogy e csillag léte
zik, anélkül hogy valaki valaha látta 
volna? Minden esetre erős fényűnek 
kellene lennie, s bárha a ragyogó nap 
mellett láthatatlan lenne is, mégis a 
teljes napfogyatkozások alkalmával 
föl kellene tűnnie élénk világossága 
által. Mindezen nehézségek elenyész
nek, ha megengedjük, hogy egy bolygó 
helyett több bolygócska kering a Mer
kúr és a Nap között. “

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 4 4 1

Alig jelent meg e levél a Cos- 
mosban, midőn Párisban egyszerre 
csak híre támadt, hogy egy vidéki 
dilettans-csillagász, Lescarbault, or- 
géresi községi orvos már 1859 már- 
czius 26-ikán délutáni 4 órakor látta 
a kérdéses bolygót a Nap tányérja 
előtt elvonulni. E hír, elképzelhető, 
mily sensatiot keltett.

Leverrier sietett az orvos csilla
gász észleletéből kiszámítani a bolygó 
pályaelemeit. Szerinte a bolygó 7-szer 
közelebb van a Naphoz mint a Fö ld ; 
keringési ideje a Nap körül mintegy
20 nap, pályasikjának hajlása az 
ekliptikához 120 58' 52".

Meg van tehát aNeptun felfedezé
sének második k iadása! S hogy az 
öröm még teljesebb legyen, alig n é 
hány nappal utóbb hír érkezik Zürich
ből, hogy W o 1 f ottani'derék csilla
gász a napfoltok régiebb észleletei 
között olyanokat talált, melyek a Le
verrier-Lescarbault bolygójára többé- 
kevésbbé reá illenek. Ezt már pláne 
úgy tekintették, mint az új felfede
zés csattanós megerősítését. Meg is 
tartották a keresztelőt s elnevezték a 
Nap pokoli hevében keringő bolygót: 
Vulkán-nak.

A nagy örömet megzavarta ugyan 
egy kissé L i a i s, párisi csillagásznak 
az a kijelentése, hogy ő ugyanazon 
napon, ugyanazon órában, mikor L es 
carbault, szintén észlelte a Napot, de 
nem vett rajta észre semmiféle olyan 
tárgyat, a mit bolygónak lehetne tar
tani, de azért a riadó még egy da
rabig harsogott, míg aztán lassanként 
szépen elcsöndesedett.

1862. márczius 2 o-án megint meg
jelent a tengeri kigyó, akarom mon
dani, a Merkúron belőli bolygó. E 
napon meg Lummis vasúti hivatal
nok Manchesterben észlelt egy fekete 
foltot a Nap tányérján, melyről azon
nal jelentést is tett H i n d -nek, a 
twickenhami observatorium érdemes 
igazgatójának. Hind ki is számította 
Lummis adataiból a fekete folt pá

lyaelemeit s azt találta, hogy semmi
kép sem vágnak össze a Leverrier 
által számított elemekkel. A kerin
gési idő nem 20 napnak, hanem csak 
I7y.2-nek, a hajlás az ekliptikához 
nem 13°-nak, hanem 18° 4o'-nek jött 
ki. Ugyanígy járt Hind Coumbary 
úrnak 1865 május 8-án tett megfi
gyelésével is. E szerint az állítólagos 
bolygó megint 1 i-szer lenne közelebb 
a Naphoz mind a Föld, pályájának 
hajlása pedig 2 9°-ra rúgna. Mindezek 
alapján kijelenti Hind, hogy azon 
esetben, ha a Lescarbault, Lummis, 
Coumbary észlelte fekete foltokat 
csakugyanaNap és Merkúriközti boly
gónak kell tulajdonítani, úgy nem 
elég egyetlen egy Vulkánt föltéte
lezni, hanem, hogy akkor legalább 
is 3 intramerkuriális bolygónak kell 
létezni.

Ezután megint sokáig nem halla
tott a Vulkán magáról semmit.

Azonban Weber úr Peckelohban 
(ki arról híres, hogy sok különös dol
got tud látni az égen egy 24 órában) 
egyszerre csak azt írja a Heis-féle 
Wochenschriftbe, hogy ő 1876 ápri
lis 4-én újra látta a hypothetikus égi 
testet. De nem sokáig örvendhetett 
e fölfedezése dicsőségének. Senor 
Ventosa, a madridi csillagásztorony 
segéde ugyanaz nap, de 5 órával és
7 minutával előbb mint Weber, egy 
jól körvonalazott, ellipsis-alakú fol
tot látott a napkorongon, melynek 
positio szöge 76° 43' és a Nap közép
pontjától mért távolsága 8 i 8".9, át
mérője pedig 4 ívmásodpercz volt. 
Senor Ventosa sietett is maga számára 
reclamálni a prioritást.

Képzelhetni Leverriernek, ki már 
közel 20 éve ég a vágytól, hogy en
nek a papiroson levő planétájának is 
akadna valahol egy Galléja, határta
lan örömét, midőn a peckelohi és 
madridi híreket vette. Most már tehát 
valahára nemcsak községi orvosok, 
vasúti hivatalnokok, hanem professio- 
natus csillagászok is látják azt a de 
rék kis Vulkánt. A franczia Akadémia
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négy egymásután következő ülésén 
értekezett Leverrier a Vulkánt látott 
vagy látni vélt, múlt és jelen századi 
egyének följegyzéseiről s végre azzal 
rekesztette be bőszavú elmélkedéseit, 
hogy r abban mindenki egyet fog ér
teni, hogy a Nap korongját október 
első felében, többször naponként, a 
legnagyobb gonddal át kell kutatni**, 
mert ekkor kell a bolygónak, ha csak
ugyan létezik, a napkorong előtt el- 
vonúlni.

Azonban október első fele elmúlt, 
és még sehonnan semmi hír, hogy az 
európai Napészlelők közül valakinek 
szerencséje lett volna Leverrier boly
gójával találkozni. Pedig ugyan ke
resték mindenfelé. A mi derék tag
társunk, Konkoly Miklós is egész ok
tóber 18-ikáig, a míg a derült ég en 
gedte minden nap, majd minden 
órában vizsgálta a Napot. De hiába ! 
Napfoltokat láttak ugyan, de olyant, 
a mely bevált volna bolygónak, egyet 
sem.

Weber és Ventosa urak dicsősége 
sem tartott soká. Az „Astronomi- 
sche Nachrichtenu 2107-ik számában 
Ai r y ,  az angol királyi csillagász je 
lenti, hogy 1876 april4-ikén, amel y 
napon t. i. Peckelohban és Madrid
ban Vulkánt láttak, a greenwichi csil
lagdán két fénykép készült a Nap 
korongjáról. A rajtuk látható napfolt 
positioja pontosan megméretett, s az 
eredmény az lett, hogy a napfolt tá
vola a Nap középpontjától 817", át
mérője pedig 4". Mint Airy írja, csep
pet sem lehet kételkedni, hogy a 
greenwichi fényképeken fölvett n ap 
folt azonos a Ventosa följegyzette és 
Weber megfigyelte fekete folttal. Az 
„Ástronomische Nachrichten “ ugyan
azon számában már Ventosa is állítja, 
hogy az april £-iki látomány nem volt 
egyéb közönséges napfolt?iál.

így tehát az intramerkuriális Vul
kánról egy darabig megint hallgatni 
fog a krónika.

Lehet-e valaha constatálni a vul

kán létezését vagy nem létezését, azt 
ma még bajos volna eldönteni. Ez is 
a jövő egyik p r o b l é m á j a . --------

(l 3.) A FÖLDDELEJESSÉGI ERŐ VÁL

TOZÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE A N a p  ÉS

a  H o l d  m o z g á s á v a l . — Hovato
vább a Földön kívül keressük azon 
okokat, melyek a földdelejességi erő 
változásait feltételezik. így példáúl 
tudjuk, hogy az északi fény kisére
tében fellépő magnetikai háborgá
sok a Nap felszínén végbemenő tü 
neményekkel vannak kapcsolatban.

J. A l l a n  B r o u n  a „Natúré“ 
egyik közelebbi számában (13. köt., 
pag. 328) azt igyekszik kimutatni, 
hogy a földmagnetismus erejének 
változásai egyátalában külső okok
ból származnak, s hogy a Nap és a 
Hold erre körülbelül úgy folynak 
be, mint az árapály tüneményeire. 
Ha t. i. a földmagnetismus vízszin
tes componensének közép értékét az 
év minden napjára a bifilarmagne- 
tométeren tett megfigyelésekből le
származtatva graphikailag előtünteti, 
ezek a legnagyobb és legkisebb ér
tékeknek egy sorát tüntetik elő, me
lyek bizonyos rend szerint ismét' 
lödnek, bizonyos szakaszosságot mu
tatnak.

Broun vizsgálódásai szerint e vál
tozásokat a Nap forgásából és a Hold 
mozgásából lehet kielégítően magya
rázni. Hogy a Nap forgásának csak
ugyan van befolyása a szóban forgó 
tüneményekre, azt már H o r n s t e i n ,  
a prágai csillagfigyelő igazgatója is 
tapasztalta. Es épen a kivételeseknek 
látszó rohamos változások mutatkoz
nak oly időközökben, melyek 26 nap, 
vagyis a Nap tengelyfordúlás idejé
nek valamely többszörösei, jeléül 
annak, hogy a Nap bizonyos délkörei 
igen különbözően folyhatnak be a 
Föld magnetismusára. Úgy látszik 
tehát, hogy a földdelejesség évi vál
tozásai oly okoktól függnek, melyek 
mind a Földön kívül fekszenek, vagyis 
hogy ebben a tekintetben bizonyos
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megegyezés fordul elő a légkör tü
neményeivel. Ez a körülmény pedig 
sok mással együtt arra mutat, hogy

' É L E T
(Rovatvezető :

( 1 4 . )  K e t t ő s  t o j á s  a  m a g y a r

NEMZETI MUZEUMBAN. — E közlöny 
85-dik füzetében, az apróbb közle
mények egyik czikke arról tesz em
lítést, hogy a koppenhágai élettani 
gyüjteménytárban három kettős tojás 
van. Ily kettős tojás a magyar nem
zeti muzeum természetiek tárában is lát
ható ; és azt alólirott még 1861 május 
15-én, Lukácsy Sándor úr, az akkori 
„Kerti gazdaság" szerkesztője szíves 
közvetitésével küldtem be; hozzá in
tézett, s névezett lapja május 25-iki 
számában közölt következő sorok kí
séretében :

rA  Nógrád megyei gazdasági egye
sület által Losonczon rendezett kiállítá
son egy igen nagy, de megtört kochin- 
chinai tyúktojás volt látható, a melyben 
egy más, rendes nagyságú s tökéletesen 
kifejlett tojás van, s nem kis figyelmet 
ébresztett. E tojást anyám küldte f e l ; s 
az az ötödik olyszerű tojás volt, mit 
egy udvarunkban levő és kakas hiányá
ban élő jércze tojt. A múlt 1860 tava
szán, mint kis czibével kedveskedett ezen 
jérczével egyik ismerősünk kis fiamnak, 
oly kikötéssel, hogy anyám ne ölesse 
meg. Minthogy fiam örömet talált abban, 
ha Gizájának —  így nevezték el — kender
magot szórhatott, s az azt elkapkodta előle, 
megtűrtük ; bár virágos rabattejaimban,hol 
sütkérezve heverészik, épen nem kedve
sen látom. Tojni e tavaszon kezdett, leg
első tojásai inkább sárgásbarna szinűek 
voltak, s mindig fehérebb-fehérebbeket 
tojt. Mintegy tizenöt-tizennyolcz tojást 
vettek el utána, mikor az első nagyot, a 
melynek felső héja azonban nem volt 
egészen kemény, megtojta. Utána ismét 
rendes nagyságú tojása volt, három vagy 
négy, s ismét oly nagy, azután váltogatva, 
a fenn érintett ötödikig. De mind az öt 
meg volt törve, s valamennyiben látható 
voltba másik kisebb tojás. A múlt szom
baton, ugyancsak a kertben ejtette el e 
minőségben a hatodik tojást, melyet itt 
küldök, mert egészen maradt, hogy ha 
útközben össze nem törik. Még nedves 
volt midőn észrevették, s legott megmérve 
tizenkét lat* nehéznek találtuk; most ke-

* 21 dekagram,

a magnetismus a Föld legkülsőbb 
rétegének tulajdonsága. (V. ö. 80-ik 
füzet, 140 és következő lapok.) h . á .

T A  N.

B a l o g h  K á l m á n . )  

vesebb. Úgy tetszik, hogy a kisebb tojás 
ebben is meg van, a mit, ha talán kifii - 
vatnék, a gombostűlyukon szemmel is 
láthatnánk. . . .a

A tojás, mint az átadására felkért 
Lukácsy Sándor úrtól értesültem, ép 
állapotban érkezett hozzá, 8 napig a 
kertészeti csarnokban volt közszem
lére kitéve, azután a nemzeti múze
umba küldetett, hol kifúva, benne a 
másik tojás is sértetlenül látható.

K unszt J á n o s .

(15.) A TÁPIÓKÁRÓL. — E na
pokban egy vidéki orvostól levelet 
kaptunk, melyben értesít, hogy azon 
a vidéken, hol lakik, a tapióka mint 
kis gyermekek tápszere a vagyonosak 
között igen terjed, s azon kérést intézi 
hozzánk, hogy ezen anyag tápértéké
ről e rovatban közleményt írjunk, mi
nek a követezőkben teszünk eleget.

A tapióka keményítőnél nem 
egyéb, melyet még maniok, cassava, 
moussache és amylum manihot név 
alatt ismernek a kereskedésben, s a 
manihot utilissima Pohl (janipha 
manihot Kunt) gyökeréből készítik. 
Ezen növény a kutyatejfélék (euphor- 
biaceae) családjába tartozik, s rész
ben az Antilla-szigetekből, kivált 
azonban Délamerikából hozatik hoz
zánk. A rio-janeiroi legjobb, s neve
zetesen a bahiait felülmúlja.

A gyökér egy mérges anyagot is 
tartalmaz, mely Boutron és Henry O. 
szerint valószínűleg kéksav (hydro- 
cyansav) vagy legalább olyan vegyü- 
let, mely kéksavvá könnyen átválto
zik ; ezen mérges anyag azonban 
midőn a gyökérből a keményítőt elő
állítják, teljesen felbomlik, úgy hogy 
a keményítő egészen jó tápszer, 
melyet hazájában közönségesen hasz
nálnak, mint nálunk a búzalisztet 
vagy a burgonyát.
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Ezen keményítő kétféleképen jön 
a kereskedésbe. Az egyik féleség egy
szerűen meg van szárítva, s finom, 
homályos, fehéres port képez. Erős 
nagyítás alatt kicsiny keményítőszem
csék (o*02 — 0*05 milliméter átmérő
jűéit) láthatók, melyeknek egyik vége 
gömbölyded, mig a másik vége le
metszett, egy vagy többlapú. A göm
bölyű részletben köldök és e körül 
elhelyezett rétegek láthatók. A tes
tecskék lemetszett végeiken kette
sével vagy többesével lehetnek egye
sülve. Ezen féleséget moussache vagy 
amidőn de cassave névvel jelölik.

A másik féleség, s ez a gyako
ribb, a tulajdonképeni, vagyis mes
terséges tapióka (tapioca factice), 
mely tűzön, leginkább rézlemezeken 
szárított manihotkeményítő. S ezen 
készítésmód folytán a keményítő tes
tecskék duzzadtak, idomtalanok, ren-

(R o v a tv e z e tő  : S 

(13.) A RITKÍTOTT LEVEGŐ H A

TÁSA AZ é l ő  l é n y e k r e . — Mindenki 
tudja, hogy a mily mértékben fel
jebb emelkedünk a tenger színétől, a 
barometer-nyomás fokozatosan csök
ken, körülbelül egy-egy centiméter
rel minden száz-száz méternyi emel
kedésre. E csökkenés menete pro- 
gressiv; ha fölteszszük, hogy a baro- 
mefcer-állás a tenger színén 76 centi
méter, úgy 1123 méter (körülbelül 
a Vezúv) magasságban 66 cm. ^ 4 3 2  
méternél (körülbelül a nagy Szt.- 
Bernát nyerge) 56 cm. ,* 4000 méter
nél (körülbelül a Pelvoux csúcsa, a 
Dauphiné-alpokban) 44 cm. és 5920 
méter magasságban (a Himalaya leg
magasabb csapása 5835 méter) még 
39 cm. A legnagyobb magasságot, 
hová ember valaha jutott G 1 a i- 
s h e r  léghajós érte el, 8840 métert 
(ennyi épen a földteke legmagasabb 
csúcsának, a Gaurisankarnak ma
gassága is), hol is a légnyomás 24 
c m .; a föld színén pedig a Schlagint- 
weit testvérek hágtak legmagasabbra

detleniil ös.szetapadvák, s a jellemző 
alakokat nem mutatják, minélfogva 
ha ezen féleség más keményítőfajok
kal keverve van, ennek felismerése 
csak nehezen vagy épen nem tör
ténhetik.

A tapióka vizzel főzve, különös 
átlátszóságú és nyúlós pépet képez, 
s ha sok vizzel hosszú ideig forral
juk, részben feloldódik, részben pedig 
nyálkaszerii anyag marad hátra. —  
Részint szágóval, részint burgonya - 
keményítővel szokták a tápiókát ke
verni, s azokat a keményítőtestecs- 
kék alakjáról nagyító lencsék alatt 
felfedezhetni, de jelenlétük a tapióka 
értékét se nem emeli, se nem csök
kenti. Egyiket a másik helyett egy
aránt használhatni.

A t a p i ó k a  n é m e l y k o r  r é z z e l  l e h e t  

f e r t ő z v e ,  m i  a  s z á r í t á s k o r  h a s z n á l t  

é r c z l e m e z e k t ő l  s z á r m a z h a t i k .  b . K .

:e t t a n .
' ily K á l m á n . )

a Himalayában, 6882 méter magas 
ságra, hol a légnyomás 32 centi
méter.

Ezekhez hasonló légnyomási vál
tozásokat az ember szervezete nem 
áll ki büntetlenül. Míg a mérsékelt 
emelkedési! tá jakon: a Jurában, Kár
pátokban való tartózkodás a rende 
sen ott lakóknak elannyira kedvező, 
hogy messze földekről tömegesen 
vándorolnak oda az egészség helyre 
állítása végett; azalatt az igen nagy 
magasságokban mindig támadnak, 
bár a körülmények és az egyénekhez 
képest különböző fokban, kisebb- 
nagyobb b a jo k : valami sajátságos 
roszúl lét fogja el az embert, a mint 
ezt száz meg száz alpesi, andesi, 
himalayai utazó leírta.

Eleintén sajátságos lankadtságot 
érez az ember, mely nem ál 1 arány
ban a megtett úttal vagy a véghezvitt 
munkával ; mintha a láb ólomból 
volna, „a térdemben lövés van", 
mondják az alpesi kalauzok. Azután 
a lélegzet kurta, fáradalmas, ziháló
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