
Aquila L X X V I — L X X V I I . 1909-1970. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S 

Bauer, K . M.—Glutz von Blotzheim, U . N . 1968—1969: Handbuch der Vögel Mittel
europas. II. III. 

(Akad. Verl. , Frankfurt a. M . , II. pp. 535; III . III . pp. 504) 
A munka első kötetét már ismertettük (Aquila, 73—74, p. 221), így beosztásáról már 

nem kell szólanunk. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a II . kötet után N I E T H A M M E R 
kivált a szerkesztőségből, bár a munkatársak száma egyre gyarapszik. Ennek megfelelően, 
mint látjuk, az egyes kötetek terjedelme egyre nő, sokszor már csaknem elvész a részle
tekben. P l . a tőkósréce tárgyalása 75 oldalra terjed, és még magatartásukat is részletezik. 
A kötetek érdeme azonban, hogy a legfrissebb irodalomra is figyelemmel vannak. A I I . 
kötet felöleli a hattyúkat, ludakat és úszórécéket, a III . a bukórécéket és bukókat. A II . 
kötetet öt színes tábla díszíti, köztük a récék pehelytollairól egy, ugyanígy a III . kötet 
egyetlen színes táblája. A fekete-fehér ábrák, a ponttérképek, elterjedési térképek stb. 
száma a II . kötetben 76, a III-ban 78. A munka, mint látjuk, a „Handbuch" kereteit 
túllépi és teljeségre törekszik, bőven találunk benne Magyarországra vonatkozó adato
kat is. 

K. A. 

Gavrin, V. F.—Dolgushin, I. A.—Korelov, M . N . , 1964: Ohotnucsii Ptici Kazahsztánii 
(Izd. Akad . Nauk Kaz . SzSzR, Alma-Ata, pp. 220) 

A munka enne — Kazahsztán szárnyas vadjairól — nem fedi teljesen a tartalmát. 
A fenti három szerzőn kívül még számos munkatárs működött közre a könyv megírásá
ban. A z egyes fejezetek inkább különálló cikkek, melyek többnyire faunisztikai problé
mákkal foglalkoznak, még énekes madarakéval is, de funkcionális anatómiai kérdéseket 
stb. is felvetnek. A mű mutatja, hogy milyen élénk kutatások indultak meg Kazahsztán
ban a madártan terén. 

K. A. 

Iszszledovanija po fauné Szovetszkogo Szojuza (Ptici) 1965. 
(Izd. Mosk. Univ. , Moszkva, pp. 248) 

Prof. D R . N . A . G L A D K O V , a moszkvai egyetem professzora 60-ik születésnapjára ké
szült emlékkönyv. Tartalma igen változatos, faunisztikai tanulmányokon kívül (Jakut 
föld, Anabari, tundra, Iman-medence, Rjazan) szerepel a kötetben anatómia ( H O F M A N ) , 
rendszertan ( D E M E N T I E V , SHAGDARSTJREN, P T U S E N K O , S Z E P A N J A N ) , muzeológia ( S U D I -
L O V S Z K A J A , R A H I L I N ) stb. Magyar vonatkozást is találunk benne, amennyiben Demen
tiev kritika alá veszi a Magyarországon kézre került keleti kerecseneket és azokat a törzs-
fajta egy változatának tartja. 

K. A. 
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Dr. Höhn, E . O., 1965: Die Wassertreter 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 349, Wittenberg—Lutherstadt, Verl . A . Ziemsen, pp. 
60. ) 

A bevezetőben a kanadai szerző a rendszertani kérdéseket, valamint a tengerparti élet
móddal összefüggő orrmirigyfejlettséget tárgyalja. A három faj (Phalarpus fulicariua, 
P/i. lobatus, Ph. tricolor) leírását külön ismerteti a következő fejezetekben: móretek, szín
leírás (kor és évszak szerint), szabadtéri ismertetőjegyek, hang, elterjedés, vonulás, bio
tóp, életmód, táplálkozás, táplálékkeresés, elhullás. A befejezésben a nászruha, az ag
resszív viselkedés és a kotlófolt összefüggésének hormonális okairól szóló vizsgálatait is
merteti. 

K. A. 

Ivanov, A . I., 1969, Pticü Pamiro-AItaja 
(Akad. Nauk SzSzSzR, Leningrád, pp. 448) 

A szerzőnek 1940-ben megjelent Tádzsikisztánról szé>lé> munkájának korszerű átdolgo
zása. A z akkori kutatóútjait újabb expedíciók vezetésével egészítette ki , a politikai hatá
rok helyett inkább földrajzi egységekre fekteti a súlyt. 

Bevezetőjében részletesen ismerteti a Pamirban végzett eddigi kutatásokat, azután a 
terepet írja le sok fényképpel illusztrálva a mondottakat. A munkának a 34—388-ig terje
dő oldalain 370 madárfaj elterjedésének részletes leírását adja bőséges ökotógiai adatokkal, 
és a gyűjtött anyagon végzett részletes rendszertani vizsgálat eredményeivel. Ezek sok
szor ellentmondanak a ma szokásos összevonásoknak. A mű befejező fejezete a Pamir 
részletes ornitogeográfiéija. A közép-ázsiai madarakkal foglalkozó kutatók részére nélkü
lözhetetlen forrásmunka. 

K. A. 

Murton, R. K.—Wirght, E . N . , 1968: The Problems of Birds as Pests 
(Academic. Press, London — New York, pp. 254) 

A z 1967-ben Londonban tartott szimpózium évkönyve. A z idők változásával az alkal
mazott madártan égető kérdései is megváltoztak. A szimpózium két témakörre szorítko
zott. Egyik a madarak szerepe a légi forgalomban, melyről hat előadás szólott, és számo
san szóltak hozzá a kérdéshez. A könyv a hozzászólásokat is tartalmazza. Kitér a fejezet 
a radarkutatásokra is. A második témakör a mezőgazdaságra nézve kártékonnyá vált 
madárfajok problémái. így a Skóciában felszaporodott vetési varjú-telepek; a csigaforgató 
mint a gazdaságilag hasznosítható kagylók pusztítója; az örvösgalambok problémái 
Angliában; a városi madarak, főleg a galambok, verebek, seregélyek által felvetődött 
kérdések; a süvöltő szerejie a gyümölcsösökben; és végül az Afrikában igen komoly gon
dot okozó quela-probléma. A hozzászólások nagy száma mutatja, hogy valamennyi kér
dést miiven behatóan tárgyalta a konferencia. 

K. A. 

Schlegel, R., 1969: De Ziegenmelker 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 406, pp, 80) 

A madár német és egyik magyar neve (kecskefejő) is mutatja, hogy éjjeli életmódja kö
vetkeztében babonák és téves rendszertani fogalmak fűződnek hozzá, míg más nevek a 
fecskékkel hozzák kapcsolatba. Ennek ellenére a legrégibb kutatók is életmódjának sok 
részletét helyesen ismerték fel. A szerző 1960—64 közt Felső-Lausitzban folytatta ku
tatásait, melyek a könyv magját képezik. Röviden ismerteti a faj rendszertani helyzetét, 
trópusi rokonait, az egy genusba tartozó fajokat és Voous alapján az elismert alfajokat 
is. Ezután rátér a faj szabadtéri felismerésére és a morfológiai bélyegekre. A vonulásról 
is főleg saját eredményei alapján szól, s csak részben az irodalmi adatokról, pl . magyar 
vonatkozásban R A D E T Z K Y DEZSŐ adatairól. Főként német vizsgálatok alapján rövid fe
jezet szól a ,,habitat"-ról, melyet biotópnak nevez, és az állománysűrűségről. Saját 
eredményei közül ki kell emelni a nappali pihenésről, az aktivitás kezdetéről, a szaporodás
biológiáról (területtartás, nász, költés, fiókanevelés, másod- és utóköltés), a védőszíne
zetről, a védőviselkedésről, menekülési távolságról, tettetésről, a fiókák szétszóródásáról, 
az aktív védekezésről, az éjjeli magatartásról, a pusztulásokról és ellenségeikről mondotta
kat, valamint táplálékszerzésről, annak időpontjáról, mennyiségi igényéről, a táplá
lékhiány áthidalásáról, a táplálék összetételéről (25% bagolylepke, figyelembe véve CSÍKI 
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nilatait is), a köpelkcpzésről és ivásról elért eredményeit. A nyakelkötéses módszert is 
alkalmazta. Tanulmányát a lappantyú mezőgazdasági jelentőségének méltatásával fe
jezi be. 

K. A. 

Bezzel, E . , 1969, Die Tafelente 

(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 405, pp. 108, 35 ábra) 
A bevezetőben a nagy vízimadár-ismeretekkel rendelkező szerző szerénykedik, hogy 

munkája még sok kívánnivalót hagy hátra. Ismerteti a barátréce rendszertani helyét és 
rámutat a viszonylag elég gyakran előforduló hibridekre. A színezotleírásban a csőr szí
nének helyes ismertetését emeli k i , a madár méreteit közli. A költőterület leírása során 
pontos állományfelvételeket is ad. Különösen érdekes az elterjedés eltolódásáról írt feje
zet. Táplálékában a növényi maradványok uralkodnak, de számos csiga, kagyló, rovar, 
rák stb. is előfordul (lásd S T E R B E T Z ) . Külön-külön rövid fejezet a táplálékszerzés módja 
és helye. A munka legbővebb fejezete a költésbiológia, melyet, főleg saját vizsgálatai alap
ján, pontosan részletez a párképzésről a költés eredményességéig. A hatodik fejezet a ved-
lést, a hetedik a vonulást (beleértve a kóborlást, helyhűséget stb.), majd az életkort és 
elhullás okait s végül a védelmi intézkedéseket tárgyalja. A munkát találó rajzok, grafi
konok és fényképek díszítik. Hasznos útmutató, hogyan kell a vízivad kutatást folytatni, 
és egyike a sorozat legjobban sikerült számainak. 

K. A. 

Bauer, W . — v . Helversen, O.—Hodge, M.—Martens, J . , 1969: Aves. In Catalogus Faunae 
Graeciae. Pars. II. 

(Kiadó Prof. Dr. A . Kanellis, Thessaloniki, pp. 203) 
A R E I S E R emlékének szentelt mű bevezetésében K A N E L L I S kéri a Görögországba láto

gató zoológusokat a sorozat folytatására, hiszen madártani megfigyelőik nincsenek, és 
ezt a könyvet is 120 látogató adatszolgáltatása alapján sikerült összefoglalni. A madarak 
természetszerűleg a könyv beosztásában a többi állatcsoportoktól eltérő követelményeket 
állítanak. Egyik térkép bemutatja, hogy milyen Görögország madártani kutatottsága. 
A jegyzék 380 fajt ós 28 kérdéses fajt ölel fel, általában V A U R I E által elfogadott alfajokat 
adja, de nem következetesen. 228 faj ól Görögországban, ebből 12 fajta szerzők mutattak 
ki , 1950 óta 13 faj állománya megritkult, 5, esetleg 6 eltűnt. 16 faj költése még nem bi
zonyított; 131 faj átvonuló vagy téli vendég. Ezek közül is 11 fajt a szerzők találtak 
meg. Irodalmi jegyzéke bő, bár hármas tagoltsága használhatóságát nehezíti. A görög 
és a magyar fauna kapcsolataira vak) tekintettel a hazai kutatásoknál is fontos forrásmun
ka. 

K. A. 

Guglia, 0.—Festetics, A . , 1969, Pflanzen und Tiere des Burgenlandes 

(üst. Bmidesverlag f. Unterricht, Wien, pp. 202, 7 színes tábla, 95 fénykép, 1 térkép) 
A Fertőről számos osztrák szerző írt már könyvet. A jelen munka ezektől eltér, ameny-

nyiben az egész Burgenlandot tárgyalja, súlypontosan a Fertőre, egyszerre ad áttekintést 
a növény- és állatvilágról. A szerzők mentegetik is magukat, hogy a 80 tárgyalt faj ki
válogatása meglehetősen szubjektív, valószínűleg a rendelkezésükre álló fényképanyag is 
befolyásolta őket, sokkal több állatot és növényt is lehetne védelemre javasolni. A beveze
tésben rámutatnak, hogy idegenforgalmi célzattal még ma is úgy szokták Burgenlandot 
beállítani, mint a nyugati és keleti élővilág találkozópontját. E z pedig nem felel meg a 
valóságnak. A látszatot Burgenland változatos felszíne okozza, ahol a növény-és állatvi
lág mozaikszerűen rakódik össze, ahogyan azt a mikroklíma engedi. Szerkezetében azt 
a módszert követi a könyv, hogy az ábrával szemben levő oldalon találjuk a szöveget. 27 
madárfajról is szó esik. Ügyes a beállítás ott, ahol több kép ugyanazt a fajt mutatja, mi
vel egyik kép a repülő, a másik az ülő (sokszor fészkén) madarat ábrázolja. A könyv nem 
lép fel magas tudományos igénnyel, annál hatásosabban beszél a védelemről, ügyesen 
tálalja a korszerű problémákat, és hasznos kis útikalauz. 

K. A. 

205 



—1969, Birdstrikes 1967—68. 

(Canadian Forces Headquarters, Directorate of Flight Safety, Ottawa, pp. 38) 
Táblázatosan összefoglalt munka, melyből az első a madarak által okozott légi össze

ütközések számának havi megoszlását adja. A csúcsérték májusban és szeptemberben mu
tatkozik. 1962 és 1968 közt 22-ről 154-re emelkedett az összeütközések száma, pedig még 
ez sem adja a reális képet, csupán a bejelentések megbízhatóságának növekedését jelentik. 
A második táblázat hasonló kimutatás Európáról, ahol azonban a csúcsértékek időpontja 
eltolódik márciusra, májusra, júliusra és októberre. 1962-ben még csak 4 esetet jelentettek 
be, 1967-ben már 100-at, de 1968-ban csak 53-at. A harmadik táblázat az esetek megosz
lását mutatja a magasság és a repülőtértől számított távolság szerint (1000 láb alatt és fe
lett; 5 mérföldön belül és távolabb) havi megoszlásban. 154 eset közül 152 történt Cana-
dában, 1 Puerto Ricón, és 1 a Kindley APB-nél, a maximális értéket, azaz 14 esetet októ
berben 1000 láb alatt és 5 mérföldön belül érte el a kimutatás. A negyedik táblázat 
szerint ugyanez áll Európára is azzal a különbséggel, hogy az összeütközések március 
és júliusban kulmináltak. A részletes khnutatás rovatai: 1 — hó; 2 — a repülőgép típu
sa; 3 — a baleset helye; 4 — ideje (óra, perc); 5 — hőmérséklet; 6 — szél sebessége és 
iránya; 7 — magasság; 8 — a madár hozzávetőleges nagysága, csapat esetén számuk; 9 — 
jegyzet, pl . történt-e károsodás; a gép melyik részének ütközött a madár; sikerült-e a 
fajt pontosabban meghatározni stb. A szereplő gépek többsége C F 104 vagy Tutor típu
sú. Külön beszél 1967-ről és 1968-ról. 

K. A. 

Keve, A . , 1969: Der Eichelhäher 

(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 410, pp. 128) 
A z erdészeti és vadgazdasági gyakorlatot elsősorban érdeklő téma szerencsés válasz

tás volt a szerző részéről. A kötet húsz fejezetben tárgyalja a szajkó rendszertanát, elter
jedését, magatartásproblémáit, szaporodásbiológiáját. A táplálék, a gazdasági jelentőség 
kérdéseivel, a faj evolúciójával is foglalkozik. A z egész hatalmas vizsgálati anyagra épül. 
A gazdag irodalmi összeállítás külön említést érdemel. Kétségtelenül a legsokoldalúbb fü
zetek egyike. 

S. I. 

Immelmann, K . , 1964: Die australische Platschweifsittiche 

(Die Neue Brehm-Büchrei, No. 334, pp. 116) 
A z állatkertek, de a madárkedvelők is a hullámos papagáj mellett egyre nagyobb szám

ban tartanak más papagájokat is, elsősorban az ausztráliai lapos farkú papagájokat. Ezek 
tartásáról már sokat írtak, de arról még alig, hogy hogyan viselkednek hazájukban, a 
szabadban. A szerző egy évet töltött tudományos megbízatással Ausztráliában, így ere
deti kutatásai alapján tud a kérdésről számot adni. A BO E T T T C H E R által felállított rend
szert követi, kiegészítve az újabb kutatások eredményeivel. A füzet a következő genuso
kat öleli fel: Latliamus, Geopsütacus, Pezoporus, Neophema, Neopsephotus, Psephotus, Pur-
pureicepíialus, Platycercus, Bamardius, Nymphicus, Polytelis. 

Bástyái, L . , 1968: Hunting Birds from a Wild Bird 

(Pelham Books, London, pp. 173) 
A szerzőnek 1951-ben magyar nyelven megjelent hasonló című könyve teljesen új alak

ban, új szöveggel látott nyomdafestéket. Elsősorban ki kell emelnünk mint az élményköny
veknél általában, a szép kiállítást, valamint az angol szerzőktől származó új képanyagot, 
különösen A . D O D D S rajzait. A könyvhöz B . V E S E Y - F R I T Z G E R A L D írt előszót, aki egy
úttal röviden összefoglalja a solymászat, főleg az angol solymászat történetét, s így a ma
gyar kiadásban közölt ScHENK-féle fejezet kimaradt. Beosztásában is elüt a magyar k i 
adástól. Három részre tagolódik a könyv: az első rész a solymászatra használt fajokat és 
azok biológiáját ismerteti; a második rész a madarak tartásáról s más gyakorlati kérdé-
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sekről beszél. A harmadik részben néhány élményét mondja el a szerző. A könyv nagy 
tárgyszeretetről tanúskodik, s bizonyság arra, hogy a solymászat nem merítheti k i a fel
tűnési vágy önző céljait. 

K. A. 

Blume, D., 1968: Die Buntspechte 

(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 315, pp. 112, I I . kiadás) 
A kötet első kiadását ismertettük (Aquila, L X X I — L X X I I , p. 255), a második kiadás 

sokkal tetszetősebb kiállításban, új címlappal, és több ábrával jelent meg. Ujabb vizs
gálatok alapján kiegészítette a tobozok beerősítéséről, a harkályok napi tevékenységéről, 
az inváziókról ós az etetőn való viselkedésről szóló részeket. 

A". A. 

Bährmann, U . , 1968: Die Elster 

(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 393, pp. 72) 
A szarka rendszertanának és alfajainak ismertetése után foglalkozik a faj elterjedésével. 

Rendkívül részletesen tárgyalja kor és nem szerint a faj biometriáját (csonttani méretek, 
súlyméretek, az elsőrendű evezők variációja, a szárnyfelület nagysága, a tollazat egyedi vál
tozékonysága stb.). A biológiai részben elemzi a fészkek téli felkeresését, a kora tavaszi 
gyülekezést és nászjátékot, ismerteti a fészkek elhelyezését és anyagát, a fészeképítés idő
tartamát. A következő fejezetek tartalmazzák a fészekaljak nagyságát, a hím és a tojó 
részvételét a kotlásban, s a fiatalok fejlődését. Végül kitér az ember szempontjából vett 
haszon-kár elbírálására, s mondanivalóját gyomortartalom-vizsgálatok eredményeivel 
támasztja alá, melyhez CSÍKI és S T E R B E T Z adatait is felhasználja. A füzetet gazdag iro
dalmi felsorolás zárja. Számos fénykép illusztrálja. 

8. E. 

Bub, H . , 1968: Vogelfang und Vogelberingung. H l . 

(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 389, pp. 116) 
A füzet első része a csapóhálók típusait ismerteti, melyből a magyar olvasót különösen 

a parti madarak fogásával kapcsolatos rész érdekli, mert gyűrűzés szempontjából ezen a 
téren még nagyon sok a tennivalónk. Hasonló okokból ajánlott a ragadozók fogásmódjá-
nak tanulmányozása is. A kézzel történő madárfogásnál bennünket elsősorban a libák és a 
récék lohosodás közbeni gyűrűzése érdekel. Ugyancsak érdeklődésre tarthat számot az 
éjszakai fogás a nádasokban, valamint az odúlakó fajok költésidőn kívüli fogása, gyűrű
zése. Végül ismerteti a madarak viselkedését a fogás alatt és azt követőleg, majd azt, hogy 
magát a gyűrűzőt milyen veszélyek fenyegetik. A z elmondottakat a szerzőtől megszokott 
ügyes rajzok és jól megválasztott fényképek teszik könnyen érthetővé. 

S. E. 

Dr. Löhrl, H . 1968: Tiere und wir 

(Verl. Ullstein, Berlin—Frankfurt a. M . — Wien, pp. 192) 
A viselkedéskutatásnak, ennek a rohamosan fejlődő, új tudományágnak ismert műve

lője húsz kedves állattörténeten keresztül mutatja be, miként és mit lehet állatokon meg
figyelni, milyen problémák vetődnek fel a legkülönbözőbb fajok fiókáinak felnevelése köz
ben, majd később, amikor önállókká váltak. A fejezetek gondosan és nagyon változatosan 
vannak összeválogatva. Olvashatunk a dámvadról, a magas hegységek szikláin fészkelő 
hajnalmadárról, megismerkedünk a nyestfióka felnevelésének kedves és érdekes történe
tével, majd a szerzőnek távoli országokban tett expedícióinak élményeivel is. Minden fe
jezetben szolgál valami tanulsággal, mindig továbbvisz egy lépcsőfokkal a szokástan meg
ismerése terén. Ez t a célt szolgálják a fejezetek előtt dőlt betűkkel szedett magyarázatok 
is. A z egerek, a nyest vagy a szajkó viselkedésének, a madarak velük született vagy szer
zett tapasztalatok által—ellenség közeledtére—adott jelzéseinek, a csuszka fészeképítésé-
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nek és revírharoának tanulmányozása, illetve megismerése biológusoknak és természet -
kedvelőknek egyaránt tanulságos és érdekes olvasmány. A könnyed, gördülékeny stílus
ban megírt könyvet számos, kitűnő, a felvetett problémák egy-egy mozzanatát bemutató 
fénykép díszíti. 

S. E. 

Vasiliu, G. D., 1968: Systema Avium Romániáé 

(Paris, pp. 120) 
A munka előkészületéről már régen tudtunk, s vártuk annak megjelenését. Most öröm

mel üdvözöljük a francia kiadó gondos szedésében. A bevezetőben röviden ismerteti a ro
mán fauna történetét. 334 fajt tárgyal tartományonként, helyesebben földrajzi egysé
genként megadva a faj, sok helyen az alfaj pontos elterjedését. Több madárnál a költő
párok számáról is pontos adatokkal szolgál, a nem gyakoriaknál pedig felsorolja előfor
dulásuk eseteit. A z alfajok elismerése terén V A U E I E eredményeihez ragaszkodik, de azért 
a kritikai megjegyzések sem hiányoznak. 867 forrásmunkát sorol fel irodalmi jegyzéke. 
Hasznos mutatóval zárul ez az alajDos könyv. 

K. A. 

Vasiliu, G. D.—Sova, C , 1968: Fauna Vertebratica Romániáé (Index) 

(Studii si Com. Muz. Jud. Baeau, Bacau, pp. 296) 
A francia nyelven megírt munka román kiadása. Felöleli valamennyi gerinces állatot. 

Még a madarak jegyzéke is bővült, mivel felvette az Elanus caeruleus-t, a Hoplopterus 
spinosus-t, a Xetna sabinii-t, de pontos lelőhelyet csak a sarkantyús bíbicnél ad meg. A 
balkáni gerle utáni nyomdai hiba következtében 338 fajról beszél a jegyzék. Kibővült az 
irodalma is. Minden faj előtt a csoport kutatásának történetét is megadja, ós közli a leg
kiválóbb román zoológusok arcképét. 

K. A. 

Fichter, G. S.—Harper, Ch., 1969: The Animál Kingdom 

(Dolden Press, New York, pp. 105) 
A z állatvilág rövid, inkább hangulatkeltő összefoglalója. A bevezetésben az állatok tár

sas életére utal a szerző, bemutatja az állatélet jellemvonásait az egysejtűektől az emberig. 
A hangulati hatást elsősorban H A R P E R festményeivel éri el. H A R P E R nem egyszerű illuszt
rátor, képein absztrahál ós a legjellemzőbb vonásokat hangsúlyozza, ha kell, eltidozva. 
Fbben a művészetben hatása megdöbbentő, egy-egy kép percekre leköt, és közben szinte 
mozogni látjuk az állatokat. A madárábrák közül utalok a vándorrigó képére, amint a 
gilisztát iparkodik kihúzni a talajból, de annak másik végét egy vakond kapta el. A mű
vészi munkák közül megemlíthető még az amerikai erdei szalonka vagy a násztáncát járó 
paradicsommadár képe stb. A z ábrázolás újszerűsége megkapó és meglepő, hogy az abszt
rakció ilyen tökéletesen kelt életre állatképeket. 

Blondel, J . , 1969: Synécologie des Passereaux résidents et migrateurs dans le Midi Médi-
terranéen Francais 

(Marseille, pp. 240) 
A terjedelmes munka, bár litografált kiadásban jelent meg, kivitelelében igen tetszetős. 

A 10 fénykép jó reprodukciója olyan fajokat mutat be, melyeket közép-európai ornitoló-
gus aligha tud fényképezni. Térképei is nagyon tanulságosak, mindjárt az első ábra a bio
massza alapján mutatja be a Rajna torkolata körül vendégeskedő madárfajok mennyisé
gét. A táblázatok hangsúlya nem a faunisztikán alapszik, hanem a mennyiségi felvétele
ken. A z első fejezet a tavaszi és őszi vonulást tárgyalja. A második az átvonulok eredeté
ről és útjuk végcéljáról beszél gyűrűzési eredmények alapján. A könyv második része az 
avifauna minőségi és mennyiségi megoszlásáról szól. A munka fő érdemét a harmadik rész-
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ben találjuk meg, mely a fauna összetételét az ökológiai viszonyokkal, a táplálékkal és a 
fajok együttélési lehetőségével kapcsolatban vizsgálja. A z eredményeket gazdag tartalmú 
táblázatokon mutatja be. Ennyire kihangsúlyozott synökológiai tanulmányt keveset ta
lálunk, mely súly és mennyiségi alapokon tárgyalna egy faunát. Példamutató fiatal fau-
nisták számára. A munkát R . H A I N A R D rajzai díszítik. 

K. A. 

Reinisch, H . H . , 19fi9: Der Basstölpel 

(Die Neue Brehm-Bücherci. No. 412, pp. 111) 

A sorozatnak ez a száma is saját vizsgálaton alapszik, még a fényképet és rajzokat is 
három kivételével a szerző maga készítette. Beosztásában nem tér el az eddigi füzetektől. 
G U R N E Y , F I S H E R és mások után a szuláról alig lehet újabbat írni, de ez hozzáférhetővé 
teszi német nyelven is az eddigi eredményeket, azonkívül dinamikai vizsgálatnál sohasem 
befejezett a kutatás. A kis mű felépítése, a kutatás technikája példamutató. 

K. A. 

Kircher, KI . , 1969: Die Uferschnepfe 

(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 413, pp. 95) 

Nehéz feladatba kezdett a szerző, amikor H A V E R S C H M T D T kimerítő tanulmánya után a 
két Limosa-ía,'] monografikus feldolgozására vállalkozott. Könyve tizenegy fejezetben tár
gyalja a fajok nevét, felismerhetőségüket a szabadban, rendszertanukat, leírásukat, ved-
lésüket, elterjedésüket, szaporodásbiológiájukat, vonulásukat, táplálkozásukat és termé
szetvédelmi problémáikat. 48 idézetből áll bibliográfiája. A könyv több mint fele részé
ben a szaporodás kérdésével foglalkozik, a témakörön belül is elsősorban a költési időben 
megnyilvánuló magatartást vizsgálja. A szerző gazdag fotóanyaggal és rajzillusztrációval 
egészíti ki ethológiai megfigyeléseit. A munka majdnem kizárólag nyugat-európai ada
tokra alapozott mondanivalója különösképpen érdekes a magyar olvasó számára, mert a 
goda gazdag hazai ismeretanyagát távoli tájak, más jellegű környezet adottságainak be
mutatásával, újszerű ethológiai megfigyelésekkel egészíti k i . 

S. I. 

Wüst, W. , 1970: Die Brutvögel Mitteleuropas 

(Bay. Schulbuch-Verl., München, pp. 319; 262 színes ábra) 

WÜ S T a bajor ornitológiának éppen olyan vezéregyénisége, mint a magyaré B E R E T Z K . 
Rokonvonás közöttük, hogy csaknem egy időben fedeznek fel olyan pontot hazájukban, 
mely a vonulás, de a fészkelós szempontjából is jellegzetes és fontos tájegység. Azaz 
B E R E T Z K a szegedi Fehér-tó, WÜ S T az Ismaninger-Teich jelentőségére mutatott rá. E n 
nek a szemléletnek visszatükrözése WÜ S T munkája. Olvasmányos, szép kiállítású könyvet 
kíván az olvasó kezébe adni, hogy ezzel az aktuális problémákra hívja fel a figyelmet. 
Azoknak szól ez a vaskos kötet, akiknek érzékük van a természet iránt, iparkodik őket 
helyes kutatási irányba terelni, nem elfogult, avult nézetek vallására. Nem részletezi az 
egyes madárfajok színezetét, hiszen színes ábrákon mutatja be őket — néhai L . B E N D E R 
festményei —, ellenben kitér az életkori és évszakos színváltozásra. Röviden szól a mada
rak hangjáról, hiszen hanglemezről ma már sokkal tökéletesebben ismerhető meg. A mé
retekből is olyanokat ad, melyek a szabadtéri felismerést könnyítik meg. Annál bővebben 
foglalkozik az ökológiai igényekkel és ezzel összefüggésben az elterjedéssel, lehetőleg szám
szerű adatokkal, és ugyanígy a vonulással is. Szól a fajok törvényes védelméről. W Ü S T 
pedagógus, könyve is híveket iparkodik szerezni a korszerű és elfogulatlan madárvéde
lemnek. 

K. A. 
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Hilprecht, A . , 1970: Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 177, második, bővített kiadás, pp. 184) 

A mű első kiadását 1962-ben csak felsoroltuk a megjelent füzetek között. A második 
kiadás lényegesen bővebb, bővült képanyaga is (61 fénykép, 23 rajz és grafikon). Sok új 
adatot is tartalmaz, melyeket precíz logikával rendezett össze a szerző. A hattyúk felvet
nek olyan kérdéseket is, melyekkel más madaraknál nem találkozunk, pl . a félig domeszti-
kált bütykös hattyú kérdése; az egykori hattyúvadászat is részletesebb tárgyalást igé
nyel; a Keleti-tenger partján a hattyúk nagy számban éheznek, befagynak a jégbe és 
azok mentése szokatlan probléma stb. A hattyúk vonulásának ismerete újabban a gyű-
rűzés alapján lényegesen bővült. A z elterjedés ismereténél is a korszerű állományfelvéte
lezésre alapozza mondanivalóját. 

J\~. A.. 

Luther, D., 1970: Die ausgestorbenen Vögel der Welt 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 424, pp. 208) 

A bevezetőben a szerző rámutat, hogy a kihalt madarakról már több könyv jelent meg, 
köztük R O T S C H I L D díszmunkája (1907), gyakorlatilag azonban mindezekhez nehezen le
het hozzáférni, pedig a kérdés a legtöbb zoológust izgatja. Ez t a hiányt kívánja most pó
tolni a sorozat szellemének megfelelő könnyebb fogalmazásban. A kihalások okára nézve 
megállapítja, hogy minden szervezet magában hordja sorsát. Előbb-utóbb kipusztulnak 
és helyüket újabbak töltik be. A z állatok kihalásában azonban az emberiség szaporodása 
játszotta a legfőbb szerepet. 1941 előtt a faj átlagos életkorát 4000 évre becsülték, ma már 
csak 1600 évre. A továbbiakban kívánatosnak tartaná, ha a ,,Sewall-Wright-Effekt"-et 
alaposabban vizsgálnák. 1600 óta 127 madárfaj pusztult,ki, ezt táblázatosan mutatja 
be a földrajzi megoszlást illetőleg. A szomorú jegyzéken Óceánia vezet 46 fajjal, míg a 
neotrópusokon csak 1 faj kihalásáról tudunk. A fajok tárgyalása során a következő alcí
mekre osztja mondanivalóját: A kihalás időpontja és oka. Élterjedése és élettere. Leírása. 
Viselkedése és életmódja. Bizonyító példányok. Több olyan példányt említ, mely hiányzik 
a Greenway-katalógusból (1958). A tazmán emunak három nyilvántartott példányából 
ma már egy sincs meg. Felhívom a figyelmet a munka 6. és 186—188. oldalain található 
táblázatokra. A z első azt mutatja, hogy 1800-tól kezdve hány faj vagy alfaj pusztult k i , 
közülük a legtöbb 1881—1900 között. A második táblázat családonként sorolja fel, hogy 
hány faj ismert és ebből hány pusztult k i . A bemutatott 42 ábra jól illusztrálja a vaskos 
munkát. 

K. A. 

Hudec, K.—Rooth, J . , 1970: Die Graugans 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 429, pp. 148) 

A közkedvelt sorozat egyik legjobban sikerült száma. Beosztásában nem tér el az elő
zőktől, de széles irodalmi ismeretek mellett több egyéni meglátást visznek bele a szerzők, 
így részletesen ű'ják le az ivar és az életkor szerinti bélyegeket. A rendszertani kérdések
kel kapcsolatban igen bő súlyméret-táblázatot is adnak. A kötet legnagyobb részét a v i 
selkedéstan tölti k i . Igen tanulságos a táplálkozástani összehasonlító táblázat. Részletes 
térképekkel illusztrálva ismerteti a vadászat helyzetét. Beszél a madár parazitáiról, ellen
ségeiről, az emberhez való viszonyáról, gazdasági jelentőségéről. Jól megfogott, mintaké
pül szolgáló száma a sorozatnak. 

K. A. 

Bandorf, H . , 1970: Der Zwergtaucher 
(Die Neue Brehm-Bücherei, No. 430, pp. 204) 

Vízimadaraink élettere állandóan fogyatkozik, kezdi a szerző a számot, mely a szokvá
nyos beosztást tartja. Külön foglalkozik azonban a kisvöcsök mozgás technika jávai. A fe
jezetekben általában az ethológiai szemlélet uralkodik. A z élettér és településsűrűségi feje
zetekben, beleértve a gazdag (41 + 36) képanyagot is, a német viszonyokra korlátozódik. 
Igen nagy részletességgel tárgyalja a szaporodásbiológiát, viszont rövidre fogja a vonulás
ra vonatkozó részt. E z a füzet is példa arra, hogy a fiatalabb német szerzők saját megfi
gyeléseikre alapozzák mondanivalójukat, de azt igen precízen fogják össze. 

K. A. 
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A Q U I L A — I N D E X 

I N D E X A L P H A B E T I C U S A V I U M 

Accipiter gentilis 15, (22), 171, (187) 
Accipiter nisus 15, (22), 171, (193) 
Acrocephalus arun<hnaceus (100), (106), 

(107), 114, 169, 177 
Acrocephalus paludicola (110), 186 
Acrocephalus palustris (107), 169, 177 
Acrocephalus schoenobaenus (100), (105), 

(106), 114, 169, 177 
Acrocephalus scripaccus (107), 169, 177 
Actit is hypoleucos 169, 173, (191), (192) 
Aegithalos caudatus 176, 182 
Aegypius monachus 171 
Alaúda arvensis (105), (107), 16S, 169, 

175, 185 
Alcedo atthis 169, 174, (196) 
Anas acuta 117, 121, 125, 126, 131, 132, 

133, 134, (138), (139), 146, 147, 148, 
149, 153, (159), (160), 171 

Anas angustirostris 117, (138), 
Anas crecca 117, 119, 122, 123, 124, 125, 

131, 132, 133, 134, (138), (139), 146, 
151, 153, (159), (161,) 170 

Anas clypeata 117, 129, 130, 131, 132, 
133, Í35, (138), (139), 146, 147, 148, 
153, (159), (160), 169, 171 

Anas domestica 28 
Anas penelope 117, 127, 128, 131, 132, 

133, 135, (138), (139), 146, 151, 153, 
(159), (161), 171 

Anas platyrhynchos 27, 28, 31, (35), (81), 
(100), (105), (110), 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 125, 128, 131, 132, 133, (138), 
(139), 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 
(159) , (160), (161), (163), 169, 170, (195) 

Anas querquedula (105), 117, 122, 123, 
129, 131, 132, 133, 134, (138), (139), 
146, 147, 148, 149, 151, 153, (159), 
(160) , (161), 169, 170, (195) 

Anas segetum 189 
Anas strepera 117, 119, 128, 129, 131, 132, 

133, 135, (138), (139), 146, 147, 148, 
149, 153, (159), (160), 169, 171 

Anser albifrons 28, 151, (161), 170, (187), 
(188), (189) 

Anser anser 28, 32, 170, (188), (189), (190) 

Anser cinereus (189) 
Anser erythropus (188) 
Anser fabalis 151, (161), 170, (188), (189) 
Anthropoides virgo 184 
Anthus campestris 178 
Anthus cervinus 178, 186, (197) 
Anthus pratensis 178 
Anthus spinoletta 168, 178 
Anthus triviális 167, 168, 178, (197) 
Apus apus 174 
Aqui la chrysaetos 18, (25), 171 
Aquila clanga 171 
Aquila heliaca (110), 115, 171 
Aquila pomarina 171 
Aquila verrauxi (196) 
Ardea cinerea 28, (110), 170, (194), (196) 
Ardea pupurea (99), 170, (196) 
Ardeola ralloides 19, 170 
Asio flammeus (110), 114, 185, 
Asio otus 55, 56, 62, 63, 147, (159), (160), 

174, (196) 
Athene brama 30 
Athene noctua 147, (160), 169, 174, (197) 
Aythya ferina 118, 131, 132, (138), 146, 

147, 148, 151, 153, (159), (160), (161), 
169, 171 

Aythya fuligula 28, 131, 132, 133, 146, 
151, 153, (159), (161), 171 

Aythya marila 131, 146, 153, (159) 
Aythva nyroca 19, 118, 131, 132, (138) 

146, 147, 148, 149, 153, (159) (160) 
(161), 169, 171, (190) 

Bombycilla garrulus 178 
Branta bemicla 184 
Branta leucopsis 184 
Branta ruficollis 184 
Bucephala clangula 131, 132, 146, 151, 

153, (159), (161), 171 
Bubo bubo 18, (25), 169, 174, 185, (193) 
Bubo virginianus 30 
Burrhinus oedicnemus 19, 115, 147, (159) 
Buteo buteo 171 
Buteo lagopus 171 
Buteo rufinus 171 

211 



Calandrella brachydactyla 175 
Calidris alpina 173, (191), (192) 
Calidris canutus (192) 
Calidris minuta 173, (192) 
Calidris temminckii 173 
Calidris testacea 173, (191) 
Caprimulgus europaeus 174 
Carduelis cannabina 168, 179, (196) 
Carduelis carduelis 67, 168, 178, 181, (196) 
Carduelis flammea 186 
Carduelis spinus 178 
Carpodacus erythrinus (195) 
Certhia brachydactyla 176 
Certhia familiáris 167, 176 
Charadrius dubius 169, 172, 184, (196) 
Charadrius hiaticula 172 
Charadrius morinellus 173, 184 
Chenopsis atrata 183 
Chlidonias hybrida 173, 185, (192), (193) 
Chlidonias leucopterus (109), 173, (191) 
Chlidonias niger 173, (191) 
Chloris chloris 167, 168, 178, (196) 
Ciconia ciconia 170, (187), (195), (196) 
Ciconia nigra 170, (1S7) 
Cinclus cinclus 169, 176 
Circaetus gallicus 172 
Circus aeruginosus 119, 172 
Circus cyaneus 172, 184 
Circus macrourus 172 
Circus pygargus (110), 114 
Clangula hyemalis 146, 153, (159) 
Coccothraustes coccothraustes 168, 17S 
Coloeus monedula 148, 160, 168, 169, 175 
Columba l ivia domestica 29 
Co'umba oenas 167, 174 
Columba palumbus 29, 31, 147, (160), 

168, 174, (196) 
Coracias garrulus 174 
Coracina melanoptera 30 
Corvus brachyrhynchos 30 
Corvus corax 168, 175, 185 
Corvus cornix 67, 119, 148, (160), 168, 

175, (193), (194) 
Corvus frugilegus 67, (110), 14S, 154, 

(160), (163), 168, 175 
Coturnix coturnix 29, 31, 33, (35), (36), 

(107), (111), 147, (159), 169, 172 
Crex crex (104), (107), (111), 147, (159), 

169, 172 
Crocethia alba 173 
Cuculus canorus 167, 174 
Cygnopsis cygnoides 2S, 32 
Cygnus cygnus 170, 183 
Cygnus olor 183, (195) 

Delichon urbica 175, (197) 
Dendrocoposleucotos 175 
Dendrocopos maior 67, 167, 168, 174, 182 
Dendrocopos medius 168, 174, 185, (197) 
Dendrocopos minor 168, 175, 185, (197) 
Dendrocopos syriacus 67, 174, (196) 
Dryocopus martius 167, 174, (193), (196) 

Egretta alba (110), 170 
Egretta garzetta 183, (187), (194), (196) 
Emberiza calandra 169, 179 
Emberiza cia 168, 179 
Emberiza citrinella 67, 167, 168, 179, 

(196) 
Emberiza schoeniclus (100), (105), (106), 

114, 169, 179 
Erithacus rubecula 167, 168, 177, 182 
Eulabeia indica 28 

Falco cherrug (110), 115 
Falco columbarius 172, 184 
Falco nauraanni 147, (160) 
Falco peregrinus 172 
Falco subbuteo 168, 172 
Falco tinnunculus 147, (160), 168, 169, 

172,(198) 
Falco vespertinus (110), 147, (159), 172 
Fringilla coelebs 67, 167, 168, 179, (196) 
Fringilla montifringilla 179, (196) 
Fulica atra (83), 147, (159), 169, 172 

Galerida cristata 169, 175 
Gallinago gallinago (81), (105), (110), 114, 

115, 173 
Gallinula chloropus (83), (98), (105), 

(107), 114, 147, (159), 169, 172 
Gallus domesticus 28, 29, 33 
Gallus gallus 29, 33, (36) 
Garrulus glandarius 67, 168, 175, (197) 
Gavia arctica 169 
Gavia stellata 169 
Grus grus 172, 184, (191) 
Gyps fulvus 172 

Haliaetus albicilla 18, (25), 171, (194), 
(196) 

Hireaetus pennatus 171 
Himantopus himantopus 19, 184 
Hippolais icterina 177 
Hirundo rustica 175, (197) 
Hydroprogne caspia 185, (195) 

Ibis ibis 195 
Ixobrychus minutus (100), (106), 169, 170 

Jynx torquilla 168, 169, 174 

Lanius collurio 168, 178, (195), (196) 
Lanius excubitor 178, (193), (194) 
Lanius minor 178, (196) 
Lanius Sena to r (194), (196) 
Larus argentatus 173 
Larus canus 29, (195) 
Larus ichtyaetus(195) 
Larus melanocephalus (192), (193) 
Larus minutus 173, 185 
Larus ridibundus 29, 173, (192) 
Limicola falcinellus 173 
Limosa limosa (81), (105), 114, 115, 173, 

(191) 
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Locustella fluviatüia 67, (107), 169, 177, 
186 

Locustellaluscinioides 147, (159), 169, 177 
Locustella naevia (107), (10), 147, (159) 
Loriculus vernalis 29 
Loxia eurvirostra 167, 179, (195) 
Lullola arborea 168, 175 
Luscinia luscinia 67, 169, 177, 186 
Luscinia megarhynehos 168, 176 
Luscinia svecica 19, 177 
Lusciniola melanopogon 177, 186 
Lymnocryptes minimus 173 

Melanitta fusca 147, 153, (159), 184 
Melanitta nigra 146, 153, (159), 184 
Meleagris gallopavo 28, 33, (36) 
M e l n p s i t t: 11• 11s i l n d i i l . i l u s 2'.) 

Mergus albellus 131, 132, 146, 151, 153, 
(159), 161, 171 

Mergus merganser 146, 151, 153, (159), 
(161), 171 

Mergus serrator 146, 153, (159), 184 
Morops apiaster 19, 169, 174, (196) 
Milvus migrans 171 
Milvus milvus 171 
Mmiticola saxatilis 168, 176 
Motacilla alba 168, 169, 178, (192) 
Motacilla cinerea 169, 178 
Motacilla flava (105), 114, 178, (194) 
Motacilla flava feldeggi (194) 
Muscicapa albicollis 167, 178 
Muscicapa hypoleuca 178 
Muscicapa parva 167, 178 
Muscicapa striata 67, 177, (197) 

Nett a rufina 184 
Nucifraga caryocatactes 167, 175 
Numenius arquata (80), (106), (110), 114, 

115, 173 
Nycticorax nycticorax 170, (194), (196) 

Oenanthe oenanthe 168, 169, 176, (196) 
Oriolus oriolus 30, 67, 168, 169, 175, (194) 
Ulis tarda (80), (106), (110), (111), 114, 

115, 184, (191) 
Otis tetrax (109) 
Otus scops 168, 174, 185, (194) 
Oxyura leucocephala (109), 147, 153, 

(159), 184 

Pandion haliaétus 172 
Parus ater 167, 175, 185, (193), (194) 
Parus atricapillus 175 
Parus caeruleus 67, 70, 71, 167, 168, 175 
Parus eristatus 167, 175, 186 
Parus lugubris 168, 176 
Parus maior 67, 70, 71, (72), 167, 168, 

175, (197) 
Parus palustris 167, 175, (197) 
Passer domesticus 30, 57, 59, 60, 61, 62, 

178 
Passer montanus 67, 70, 71, 168, 169, 178, 

(194), 197 
Pastor roseus 186 

Pavo eristatus 29, 33, (36) 
Pelecanus onocrotalus 183 
Perdix perdix (107), (111), 147, 159, 168, 

169, 172 
Phalaropus Iobatus 185 
Phasianus colchicus 29, 33, (36), 67, (107), 

(111), 147, 154, (159), (163), 172 
Philomachuspugnax(llO), 114, 173,(191) 
Phoenicopterus ruber 183, (195) 
Phoenicurus ochruros 168, 176, (196) 
Phoenicurus phoenicurus 167, 176, (196) 
Phylloscopus coltybita 167, 168, 177 
Phylloscopus sibilatrix 167, 168, 177, 

(197) 
Phylloscopus trochilus 167, 177 
Pica pica 67, 119, 148, (160), 168, 169, 

175, (197) 
Picoides tridactylus 167, 175 
Picus canus 168, 174 
Picus viridis 168, 174 
Platalea leucorodia 17, 110, 170 
Plectrophenax nivalis 186 
Plegadis falcinellus (109), 170, 183 
Podiceps auritus 183 
Podiceps eristatus 147, (159), 169 
Podiceps griseigena 147, (159), 169, 170 
Podiceps nigricollis 147, (159), 169, (192) 
Podiceps ruficollis 147, (159), 169 
Porzana parva (73), 75, 76, (78), 79, (81), 

(91), (94), (95), 99, (101), 102, (103), 
(104), (105), (106), (108), 114, 169, 172 

Porzana porzana (73), 75, 76, (77), 79, 
(80) , (81), (82), 84, (85), 86, (95), (97), 
(98), 99, (101), 102, (103), (104), (105), 
(108), 114, (159), 169, 172 

Porzana pusilla (73), 75, 76, (77), (78), 79, 
(81) , (88), 89, 90, (91), 92, (93), (95), 
(96), (97), (98), 99, (101), 102, (103), 
(104), (105), (108), (112), 114 

Prunella coliaris 186, (193) 
Prunella modularis 167, 178, (193) 
Psittacus cyanocephala bengalensis 29 
Pyrrhula pyrrhula 167, 179 

Rallus aquaticus (100), (104), 114, 169, 
172 

Regulus ignicapillus 167, 177 
Regulus regulus 167, 177 
Remiz pendulinus (196) 
Riparia riparia 169, 175, (194), (195) 

Saxicola rubetra (107), 114, 168, 169, 
176, (196) 

Saxicola torquat a 168, 176, (196) 
Scolopax rusticola 167, 173, 181, 182, 

(197), (198) 
Serinus serinus 30, 179 
Sitta europaea 168, 176 
Somateria mollissima 146, 153, (159) 
Somateria spectabilis 146, (159) 
Stercorarius pomarinus 185, (195) 
Sterna hirundo 174 
Sterna sandvicensis (195) 
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Streptopelia decaocto 67, 174 
Streptopelia orientális 29 
Streptopelia turtur 67, 168, 169, 174, 

(194), (195), (196) 
Strix aluco 147, (160), 174 
Strix uralensis 174 
Struthio camelus 28 
Sturnus contra 30 
Stumus vulgaris 67, 168, 178 
Sylvia atricapilla 67, 167, 168, 177, 182 
Sylvia borin 177 
Sylvia communis 167, 168, 169, 177, (196) 
Sylvia curruca 167, 168, 169, 177, 182, 

(196) 
Sylvia nisoria 67, 167, 168, 177 

Tadorna tadorna 131, (138), 170, 184, 
(190) 

Tetrates bonasia 167, 172, (190), (198) 
Tichodroma muraria 186 
Toxostoma rufum 30 
Tringa erythropus 173, (191) 
Tringa glareola 173, (191) 

Tringa ochropus 173, (196) 
Tringa nebularia (191), (192) 
Tringa stagnatilis (109), 173, (191) 
Tringa totanus (81), (105), 114, 169, 173 
Troglodytes troglodytes 167, 176 
Turdoides striatus 30 
Turdus iliacus 176 
Turdus merula 168, 176, (197) 
Turdus migratorius 30 
Turdus philomelos 167, 168, 176 
Turdus pilaris 176 
Turdus torquatus 167, 176 
Turdus viscivorus 167, 176 
Tyto alba 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 174 

Upupa epops 147, (160), 168, 169, 174 

Vanellus vanellus (81), (105), 114, 169, 
172,(191) 

Xenus cinereus (195) 
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