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EENDELLENES SZÍNEZÉS MADAEAK

A MAGYAE NEMZETI MÚZEUM GYJTEMÉNYÉBEN.

Dr. Madarász GYULÁ-tól.

(VI. tábla.)

BoGDANOw Antal ismert ornitholog mutatta volt ki elször, hogy a

tollak színét festanyagok okozzák, a melyeket kémszerek segélyével kivá-

lasztani és vegyi úton megkészíteni lehet. Vizsgálatait a berlini «Journal

für Ornithologie» folyóiratban az 1858-ik évben tette közzé, és eredményei

kivonatban az alábbiak.

A tollakat festanyaguk szerint két csoportba lehet osztani, az elsbe

tartoznak mindazok, melyeknek színét csakis a festanyag okozza, a máso-

dikba ellenben olyanok, melyekben festanyag van ugyan, de a színek

minségét a tollak fizikai sajátsága befolyásolja; ez utóbbiak az érczszín

tollak. A festanyagok nitrogént tartalmaznak s kémszerek segélyével fel-

oldhatók és pedig a piros- (zoo-erythrin), a sárga- (zoo-xantin), a zöld-

(zoo-chlorin) és az ibolyaszín (zoo-janthin vagy zoo-violettin) csakis az

alkoholban vagy aetherben való fzés által, a fekete szín (zoo-melanin)

«llenben ammóniákban és kali causticumban oldódik. A kék színt nem
festanyag okozza, hanem az a toll fizikai alkotásánál fogva támad, átes

fényben azonban eltnik.

A festanyagot valószínleg a tollakba szolgáló viverek vagy külön

kiválasztó mirigyek (?) termelik és az a tollak elágazó részeibe felszívó-

dás által jut. A tollakat a tápláló és festanyagok csak akkor láthatják el,

mikor az azokba szolgáló edények felduzzadva vannak, a felszívódás azon-

ban csak rövid ideig tart, mivel azok az év legnagyobb részén át kiszárad-

nak. Innen van az, hogy sok madár élénk színezete az év folyamában

megfakul és egész más színvé változik, anélkül, hogy az állat vedlett

volna.*

* L. erre vonatkozólag a «Zeitsclir. f. die ges. Ornitli.» 1884. I. kötetében a

Muscicapa parva Bechst. színeltérésére vonatkozó megfigyelésemet.
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A tollakban elhelyezett festanyagok a fénysugarakat módosítják az

által, hogy a fehér fénybl bizonyos színeket absorbeálnak. A hol fest-

anyag hiányzik, ott a tollak színe rendesen fehér. így p. o. a következ

madarak tollazata nem tartalmaz festanyagot: a kócsagok-é (Ardea

aßgretta, A. garzetta), a fehér házi galamb-é vagy a tyúkfélék-é vagyis a

domesticált fehér szárnyasok-é ; továbbá' a hófajd-é (Lagopus albus),

melynek nyári tarka tollazata hófehér téli öltönynyé vedlés nélkül változik

el. Mindezek azonban nem tartoznak a rendellenes színezésekhez, habár

alapjokban véve ezeknek fehér színezését is, úgy, mint az albino madarak-

nál, festanyag hiánya okozza.

A rendellenes festanyaghiány oka valószínleg abban rejlik, hogy

a festanyagot termel részek (mirigyek?) nem fejldtek ki. Másrészt

vannak esetek, melyeknél a madár tollazata jóval sötétebb a rendesnél

vagyis a festanyag túl nagy mennyiségben képzdött. Ennélfogva a fest-

anyag csökkenését és túlságát lehet megkülönböztetni.

A festanyag csökkenése különféle fokban és módozatban mutatkozik.

Ha a festanyag a madár összes tollazatában tökéletesen hiányzik, a mikor

a legtöbb esetben a csr, csüd, ujjak és a szem szivárvány-hártyája egyfor-

mán nélkülözik azt, akkor e tüneményt tiszta, valódi alhinismusnak nevez-

zük. Ha a festanyag tökéletesen nem hiányzik, úgy hogy egy bizonyos-

fakósárga alapszín látható, st az eredeti rajzok is kivehetk : akkor sápadt-

ságnak fOMoroc/imsmíísj mondjuk. A sápadtság oly csekély mérték is

lehet, hogy a madár színe a rendes színezettl csak alig elüt, de oly nagy-

fokú is lehet, hogy az majdnem tiszta albinismus lesz. Némely madaraknál

a festanyag hiány csak azok egyes részeire terjed ki, az ilyen eseteket rész-

letes alhinismusnak vagy részletes chlorocJiroismusnak mondhatjuk. A mada-

raknál a festanyaghiány megmaradása öröklékenység által, úgy mint ez.

némely emlsöknél van (p. o. a fehér egereknél, melyek mint albínók is tova

szaporodnak) még bebizonyítva nincs. Akadhatunk madárfészkekre azon-

ban, a melyben a többi rendes színezés között egy albínó van, de lehet-

nek a fészek lakói mind albínók, míg az anyák rendes színezettel bírnak-

Némely madár viszont kalitkában tartva, vagy a szabad természetben is,

öregség következtében fehér tollakat kap, megszül.

Valamint a festanyag csökkenésnél, úgy a túlságánál is léteznek

fokozatok. A festanyag túlságát rendesen melanismiisnah nevezik, mert

leginkább a fekete, barnás- vagy szürkés-fekete színekben nyilvánul. Van

tökéletes, tökéletlen és részletes inclanismiis, a mint a sötét szín a toUazatban

nagy mértékben, kevésbbé, vagy csak helyenként mutatkozik.

Frauenfeld G.* a madarak rendellenes színezésében még a klíma

befolyására is utal azon esetekben (« climatochroismus »), midn a napsugár

* Verb. zooL-bot. Ver. Wien, 1853. III. p. 36.
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hatása a színek intensivitásában csökkenést vagy növekedést okozott. Ez

azonban állandó jelleg a klimatikus fajoknál és válfajoknál, a miért is

eltér a kóros állapothoz tartozó véletlen elszínezésektöl.

A következkben azon rendellenes színezés madarakat szándékozom

felsorolni, rövid leírásaikkal együtt, a melyek nemzeti muzeumunk gyüjte-

mén} ébe Magyarhonból kerültek.

SYRNIUM ALUCO L.

(Melanismus. )

A homlok, fejtet, nyakszirt sötét-barna, a tollak közepén a nyél

hosszában sötétebb; a szemkörüli rész egyszín barnás fekete; hát, vállak,

szárnyak és fark sötétbarnák rendes rajzolattal ; alul sötétbarna. A csr

rendes, a karmok pedig sötét szarúszínek.

Három ily egymással tökéletesen megegyez példány van gyjtemé-

nyünkben, méreteik is megegyezk.

Szárnyhossz 28 %i, fark %)%, csd 5,5 %i.

a) Nográdmegyébl (Szirák), Eaus Nándoe ajándéka.

b) Biharmegyébl (Gsegó'dJ Kovács János ajándéka.

c) Pestmegyébl (Pilis-szántói hegység) Dr. Frivaldszky Imre aján-

déka.

CORVUS FRUGILEGUS L.

1. (Részletes alhinismus.)

Egyes els- és másodrend evez toll-, továbbá ez utóbbiak takaróiból

\ét toll tiszta fehérek. A többi része egészen rendesen színezett.

c?. juv. Hevesmegyébóí, Petényi Salamon ajándéka.

ß. (Bészl. cfilorochroismus.)

Fiatal példány, csrének töve még tollakkal fedett. A fej és nyak

sötétbarna, ibolyaszín fénynyel ; a hát, vállak, az egész altest és a fark-

tollak alul barnák, a szárny- és a farktollak felül még világosabbak, fakó-

szín küls szegélylyel.

Szárnyhossz. 30,5 <^, fark 19,5%i.

Nyitramegyéböl (Tót-megyeri puszta), Tóth Ezechiel ajándéka.

CORVUS CORNIX L.

1. (Alhinismus.)

Tiszta fehér alig észrevehet sárgás tünettel. A szem nyilasa (pupilla)

vörös (?). Két példányban.

a) Szárnyhossz. 28%,, fark 17%,, csd 5%, ?. Pestm. 1876.

febr. 13.
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h) Szárnyhossz. 29,5%,, fark 18,5%i, csd 5,5 «^ cf. Aradm. 1866.

febr. 28.

2. ( C/vloroehroismus.

J

a) Az egész madár egyszín hamuszürke, a fej, elönyak és a mell

alig észrevehetöleg sötétebb. A hát-, szárny- és farktollak nyelei feketék.

?. Jász-Apáthi, 1861. január 29.Hubay István ajándéka.

Szárnyhossz 32%,,, fark 19,5 %,, csd 5,5 %i.

h) Ez utóbbihoz nagyon hasonló, a szürke szín sárgás keverékkel, a.

fej és nyak rajza jól látható sötétszürke.

Pozsonym. (Nagy-Szombat) 1864. február 3. Herman Ern ajándéka.

Szárnyhossz 30 %i, fark 19,5%,, csd 5,5 %j.

c) Felül és alul fehér, a fej és mell kávébarna, a szárny- és farktollak

fakószínek, piszkos fehér küls szegélylyel. A csr és csd rendes színe-

zet ; a karmok világos szarúszínek.

Veszprémim. 1864. febr. 23.

Szárny 30 %, , fark 1 8 %, , csd 6 %,

.

0. (Részi, alhinismus.)

Felül és alul tiszta fehér, a fej, nyak és mell rendes színezettel ; a

szárny- és farktollak barnás feketék. Nagyon hasonló az Arábiában elfor-

duló Corvus capellans Seit. (Proc. Zool. Soc. 1876. p. 695. Pl. LXVI.)

fajhoz.

?. Szaholcsm. (Kis-Várad) 1877. január 14. Nozdeovszky György

ajándéka.

Szárny 29,5% , fark, 18«^;,, csd 6% .

4- (Részi, chlorochroismus. )

A fej, hát és has rendes, ellenben a szárnyak, fark és a fels lábszá-

rak fakóbarnák.

Pestm. Dunst Máté ajándéka.

Szárny 29%,, fark 16,5%,.

PICA CAUDATA K. BL.

1. fG/iloroohrois7nus.)

a) A hát fehér, barna tollakkal kevert ; a fej és nyak barnák ; a

szárny- és farktollak ezüstszürkék, végükön fehérednek. A csr és csd
rendes. Tollai hiányosak, mert vedlésben volt.

Pestm. (Tass) Földváry gyjteményébl.
Szárny 20%,, fark 27%,, csd 5%,.

b) A fejtet és hát fehér barnával kevert; a nyak ell és a mell, to-

vábbá a szárny- és farktollak piszkos barnás fehérek. Csr és lábak rendesek«
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Mezô'-Csengeren, 1881. tavaszán ltték. Zsettkey Lajos ajándéka.

Szárny 18,5%,, fark ^'2%, csd 4,5%,.

c) Fészekbl kirepült fiatal példány, melynél a fekete színek helyett

világos barnák vannak.

Pestm. (Rálcos-Keresztúr) 1855. június 4.

ê. (Alhinismus.)

Két egyforma tiszta fehér, selyemfény példány van gyjteményünk-

ben ; a csr és lábak egész világosak ; a szemnyilás vörös.

Az egyiket dr. Huszár Imre ajánd., 1853. ápril 25-én ltték ; a másik

Ungm. (Ungvár) Plathy István ajánd. 1863. szept. 9.

LOCÜSTELLA LÜSCINIOIDES SAV.

(Részi, alhinisirvus.)

A jobb szárny els három evez-tolla és azok takarói, torka s a tol-

lak a bal nyakon fehérek. Különben egészen rendes.

Pestm. (Ficikos-Patak) Petényi Salamon ajándéka.

Szárny 6,5 %, , fark 5,5 %, , csd 2 %,

.

TÜEDUS MUSICUS L.

(Alhinismus . )

Tiszta fehér. A csr és csüd világos ; a pupilla vörös.

cf. Szatmár m. (Nagij-Bánya) 1881. október; Hanzulovich Lajos

ajánd.

Szárny 11,5 %, fark 8,5 %, csüd 3 %.

TUEDUS PILARIS L.

1. (Bészl. alhifhismus.)

a) A fejtet és a nyak hátsó része tiszta fehér, a többi része rendes.

A csr és csüd világos.

Trencsén m. 1875. nov. 28. — Vitolay József ajánd.

h) Hasonló, ama különbséggel, hogy ennek a torka és háta fehér,

barnával tarkázott, egyes evezi fehérek.

? . Zólyom m. Eokosz István ajánd.

c) Fölül és alul itt-ott látható fehér tollakkal.

cf. — Petényi Salamon gyjteményébl.

2. (Clor ehroismus.)

Az egész madár fehéres fakósárga. A csr, csd világos szaruszín.

Zólyom m. 1871. márczius 3. — Boroskay János ajánd.

Szárny 12 %,, fark 10,5 %, csd 3 %.
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TURDUS MERULA L.

1. (AVbinismus.)

Tiszta hófehér; a csr és lábak világosak. Magyarországhói az

1822-dik évhöl származik.

2. (Bészl. Alhinismus.)

a) Öregség folytán a szárny- és farktollak némelyike megfehéredett.

A madár kalitkában élt.

cf. Pest m. 1849. évbl, Sándor Albert ajánd.

h) Egy fiatal jércze Petényi Salamon gyjteményébl, melynek fark-

tollai tiszta fehérek.

c) Egy öreg- és két fiatal him, melyeknél egyes részeken fehér tollak

és foltok láthatók. Mind a három Fels-Magyarországból való.

TUEDÜS TORQUATUS L.

(Bészl. alhinismus.)

A fej föle és a nyak hátulja tiszta fehér, a melyen elszórtan egy-egy

sötétebb toll van. A csr világos, a csd tarkázott.

Öreg cf. Petényi Salamon gyjteményébl való.

MONTICOLA SAXATILIS L.

(Alhinisnius.)

Az egész madár fehér, kivéve egy két fark és szárny tollat, mely ren-

des színezés ; az altesten is mutatkozik egynehány élénk sárga toll.

Nógrád megye. 1853. szeptember 4. Kuchta Sámuel ajánd.

SAXICOLA OENANTHE L.

(Chloroôhroismus.)

Egyszín világos fakósárga, szárnyai és farka fehérek. Pest m. (Buda )

1878. szept. 10. Dr. Schwarzer Ottó ajánd.

Sárny 9 %, fark 5,5 %,, csd 2,6 %.

PARUS MAJOR L.

( Ghloroöhroismus. )

A fej rendes fekete színe helyett fehéres barna látható és ép olyan

a hát ; alul a rendesnél valamivel világosabb sárga, a mell és has közepén

lefutó sáv pedig kávébarna ; a szárnyak és fark piszkos fehérek.

Fels-Magyarországból való.

Szárny 7,5 %, fark 6,5 %, csd ^,1 %-
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MOTACILLA ALBA L.

(Alhinismus. )

Egészen fehér; a csr és lábak szintén fehérek.

?. Nógrcid megyébl az 1850 évben. Kuchta Sámuel ajánd.

Szárny 8,5 %, fark 8,5 %, csd 2,5 %,.

MOTACILLA FLAVA L.

(Alhiiiismiis.)

Tiszta hófehér, csre, és lábai szintén fehérek.

Szepes megyébl 1852. Rainée Gïokgy ajánd.

Szárny 8,5 %^, fark, 8 %, csd 2,4 %.
>

ALAUDA ARVENSIS L.

1. (AlMnimus.)

Valódi tiszta albino, vörös lábakkal. Két példányban.

Az egyik öreg cf. Nagy-Abony. 1867. október 3. Posa László ajánd.

A másik fiatal, fészekbl. Pest megyébl, 1853. július 15. Esztergálti Mi-

hály ajánd.

2. (GliloTOchroismus.)

Fölül világos szürke, ahol minden egyes toll világos fakósárgával sze-

gélyzett, alul fakó sárga ; a szárny és fark fehéres szürke, keskeny sárgás

szegélyekkel.

Pest m. 1864. októb. 17. Stacho István ajánd.

Szárny 11 %,,, fark 8 %,,, csd 2,5 <^.

3. (Melanismus.)

A mell és has közepét kivéve, mely rendes szín, az egész madár

sötét barna, legsötétebb a fej tetején. Jegyzékek szerint az 1844-dik évbl

származik, d" példány, mely másfél évig kalitkában tartva kapta a sötét

ruházatot.

Szárny \0 %, fark 6,7 %i, csd 2,5 %.
Egy éhez hasonló, de valamivel még sötétebb hím példány is van

gyjteményünkben, mely az 1850-dik év november 19. került hozzánk, _£>»-

dapest környékén fogták és sokáig élt fogságban, a hol e sötét színezése kép-

zdött.

Szárny 10 %,, fark 6,5 %, csd 2,4 %,.

ALAÜDA CRISTATA L.

1. (Alhinismus.)

a) Valódi albino, tiszta fehér, csre és lábai világosak ; két példány-

iban, mindkett fiatal.
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Péczel, 1839 június 5.

Dahas, 1863. szeptember 7. Meteka Ferbncz ajánd.

h) Nem valódi albino; fehér, fölül és a mellen lév hosszasági

sávok piszkos szintiek ; a csr és lábak világosak.

Szárny 10 %,, fark 6 %, csd í2,5 %.
Éhez hasonló fiatal példányunk is van, melyet ismeretlen vidékrl

Magyarországból dr. Feivaldszky Imre ajándékozott.

2. (Részi, albinismus.)

Fehér, a fej és hát sok rendes szinti szürke tollakkal tarkázott. A szárny

és fark rendes, az utóbbi egy-két tolla fehér. Szárny 10%,, fark 6,5 %,,.

csd 3,5 %,,.

Temes megyébl fSágh) 1869. okt. 1 1.

o . ( Chlor chroismus.)

Fölül piszkos sárga, alul fehér, a mell rajza kivehet ; a csr és csd
világos.

?. Szárny \0 %, fark 6 %, csd %o %.
Tolna m. (Bekcshe) ISQ'l. ápril 2.

EMBEEIZA CITEINELLA L.

( CIblo roofiroismus. )

Fölül halvány fakó, a szárny és fark piszkos fehér, sárgás lehelettel ;

alul élénk sárga.

Két példányban.

Pest m. cf. 1875 ápril 13. Huber Béla ajánd.

Magyarország cf. Dr. Feivaldszky Imre ajánd.

Egy harmadik példányunk is van, mely az elbbiektl abban külön-^

bözik, hogy alul sápadt sárga.

Egy negyedik cf példány Fels-Magyarországhói (Eainer György

ajánd.) felül sárgás fehér, alul világos sárga, a szárny és fark fehér, sárga,

lehelettel ; a kanári madárra emlékeztet. Csre és lábai be vannak festve,

valószínleg természet után. A fels káva töve, valamint a lábak hús-

színek ; a fels káva elrésze és az alsó oldalai világos kékek.

Szárny 8,5 ^„,, fark, 7,6 %i, csd 2 %,,.

EMBERIZA MILIARIA L.

(Mhinismus.)

Nem tiszta albino. Fehér, de a háton, és szárnyakon egyes rendes

szín tollak láthatók. Két példányban van meg, melyeknek pontosabb szár-

mazása hiányzik.
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EMBEKIZA SCHOENICULUS L.

(Chlorochroismus . )

Felül fehéres hamuszürke ; alul fehér, a szárny- és farktollak piszkos

fehérek. A csr és lábak szürkés barnák.

Szárny 7 %, fark 6,5 %, csd 1,8 %,,.

? . Pest vidékérl, 1853. febr. 9.

FETNGILLA CANNABINA L.

(Chlorochroismus.)

Eendes rajzolatokkal, csak hogy nagyon halvány, világos szürkés-

sárga szín ; a szárnyak és farka fehérek. A csr, csd rendes.

Szárny 8 %,, fark 6,5 %, csd 1,4 %^.

Újpest környékérl, 1881. deczember 1.

FRINGILLA SPINUS L.

(Ghloroehroisnvus.)

Rendes rajzolattal; fölül barnás olajzöld, alul fehér, oldalain élénk

sárga tollakkal. A csr és lábak világosak.

Szárny 7 %i, fark 4,5 %,,, csd 1,5 %i.

1854. január.

FRINGILLA COELEBS L.

1. (Bészl. albifiisjnus.J

A fej és nyakszirt, valamint a szárnytollak nagyrésze fehér ; a hát

is fehér, sárga és barna tollakkal vegyitett. A farktö zöldes fehér. A fark

és altest rendes.

cf. Hont m. (Drégely-Palánk ) 1876. január 6. Eónay Béla ajánd.

ê. (Chlorochroismus.)

Fölül világos fakó sárga, alul még világosabb.

Szárny 8,8 %,, fark 6,5 %, csd \,^ %.
Fehér megye (Felsó'-Töbörsök) 1874. január 7. Nemes József ajánd..

PASSER DOMESTICUS L.

A házi veréb elszínezésének egész sorozata látható gyjteményünk-

ben, a következ helyekrl.

1. (ÄVbinismus.)

cT. Fehér megye, Puszta-Pét-Szilas. 1882 október 2. (Szánoky Béla

ajánd.)

cf. 'Nagii rév, 1868. november 27. (Kubinyi Albert ajánd.)

cf. Téténij, 1830. június 14. (Petényi Salamon ajánd.)
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î . Pest megye 1852. szeptember 3. (Báró Kraj János ajánd.). Pár évig

fogságban tartatott.

juv. Magyarország, 1866. június 20. (Gróf Lázár Kálmán ajánd.)

puli. Laczháza, 1877. augusztus 10. (Galambos Károly ajánd.)

^. (Bészl. alhinismus.)

cT. Ercsi (Petényi Salamon ajánd.)

cf. Nógrád megye. 1843. (Szabó Imre ajánd.)

cf. Tolna megye, Dombvár 1872. ápril 20.

?. Magyarország 1843. deczember 1.

S. (GhloTOchroismus.)

Î. Nyitra m., Gergely- Falva, 1876. október 1.

?. Szigetvár 1881 szeptember 20. (Igmándi Károly ajánd.)

cT. Magyarország (régi gyjteménybl.)

?

.

« « «

? . Pest megye. 1852. márczius 23.— (Ossko-Kapitány Dániel ajánd.)

?. Magyarország 1870. deczember. (Xantus János ajánd.)

FRINGILLA CHLOEIS L.
(Alhinismus.)

Nem tiszta albinismus, mely átmenetet képez a chlorochroismusboz.

Az egész madár fehér, hátán és hasán kanárisárga keverékkel ; a csr és

lábak világosak.

Szárny 8,9 %, fark 6 %, csd 1,9 %^.

COCCOTHRAÜSTES VULGARIS TEMM.

(CMoroohroismus.)

Nagyon sápadt fakó és rozsdaszín a rendes rajzolatokkal ; a csr és

csd világos.

Szárny 10 %, fark 6 %^, csd 2,3 %i.

PYRRHULA COCCYNEA SELYS.

(Bészl. albinismus.)

A fél fejtet tiszta fehér, különben egészen rendes színezés.

?. Pest vidékérl, 1868. január 15. (Zettner József ajánd.)

PYRRHULA ERYTHRINA PÁLL.
(M&lanisinus.)

Az egész madár sötét szürke, feketével kevert. (Valószínleg kalitká-

ban tartották.)

Szárnyak 8,6 %, fark 7 %, csd \,b %.
? . Magyarországból. Dr. Frivaldszky Imre aján.
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HIEÜNDO EUSTICA L.

(Alhinismios.)

Tiszta, valódi albino füstös fecske muzeumunkban négy példányban

látható.

Magyarország. (Petényi Salamon gyjteményébl.)

Pest m. Soroksár. 1863. augusztus 3. (Than Sándor ajánd.)

Trencsén m., Kis-Sztricze, 1862. július 12. (Szlavniczai Sándor

ajánd.)

Pozsony-Szt- György, 1878. június 30. (Matkovics Tivadar ajánd.)

CHELIDON UEBICA L.

(Alhiivísjnus.)

Tiszta valódi albino, egy példányban.

Fels- Magyarországból. (Rainer György ajánd.)

PICUS MAJOE L.

(VI. tábl.)

(Chloroohroismus.)

A csr egész világos ; a fejtet piszkos fehér ; a hát barnás fehér,

szürke lehelettel. A szárny rendes rajza látható^ de a fekete szín helyett

fehéres barna képzdött ; a farktollak piszkos fehérek, nyelk tiszta fehér.

A nyak oldalán lev rajzot alig lehet észrevenni; a hason piszkos fehér

szín látható ; az alfél- és a fark alsó takaró tollai rendes, élénk czinóber

vörös színek. A lábak a rendestl keveset térnek el. A szemnyilás pirossal

van jelezve.

Szárny 13,6 %, fark 9,5 %, csd %^ %.
Ltték Lónyahánya környékén 1864. január havában. (Lehoczky

Péter ajádéka.)

PEEDIX CINEEEA L.

2. (Albinismus.)

a) Valódi albino.— Alsó-Somogyhól, 1875. október 4. (Gróf Széchenyi

Imre Dénes ajánd.)

Szárny 1 5,5 %t , fark 8 %i , csd 4 %,

.

h) Nem tiszta albino. — Egész fehér, csak a fején sárga szín mint a

rendesnél.

cf. Fehér m. 1882. október 20. (Meszlényi István ajánd.)

S. (Részi, albinismus.)

cf. Magyarország. 1848. (Abbly Adolf ajánd.)
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3. ( Chloj'ooliToismus.

)

Világos fakó szín, melynél a rajzok alig vehetk ki; egyes részein

tiszta fehér tollak vannak.

TETEAO BONASIA L.

( Chlo 7'0ohroismus. )

Alig megkülönböztethet rajzokkal, alapszíne sárgás fehér.

GALLINULA POEZANA L.

(Chlorochroismus.)

E példánynál sápadtság kismértékben fejldött, mert a színek a ren-

desnél alig világosabbak. Aránylag a szárnyak legfakóbb színek ; a nyak

alapszíne szürke.

(f. Apaj. 1849. június 9. (Petényi Salamon ajánd)

SCOLOPAX RUSTICOLA L.

1. (Albini smus.)

Tiszta fehér, de nem tökéletes albino, mert vállain és hátán némely

tollak fekete rajzolata megvan.

Szárny 18,5 %,, fark 8 %, csd 3,5 %^. Komárom megyébl.

^. (Chlorochroismus.)

Alapszíne fehéres fakó sárga; a világos rozsdavörös rajzok jól

láthatók.

Szárny 20,5 %, fark 9 %, csd 4 %,.

GALLINAGO SCOLOPACINA L.

( Chlorochroismus. )

a) Alapszíne világos szürke, sárgás tünettel. A fej és hát rajza hal-

vány feketés barna. A csr és lábak rendesek.

Szárny 12,5 %, fark 6,5 %, csd 3,4 %.
h) Alapszíne fehér, a rajzolatok kissé elmosódtak, világos rozsda-

sárgák. A csr és lábak rendesek.

cf. Magyarországból. 1858. szeptember. (Peaznovszky Ign. ajánd.)


