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Az 1939/40-es tél és a madárvilág.
(Összefoglaló jelentés.)

I r t a : D r . VasvAri M ik l ó s .

Különösen szigorú telek hatásai az egyes madárfajok életében 
döntő szereppel bírnak, kivált állományukat tekintve, és ha a hideg még 
nagyon tartós és egyúttal sok hóval is kapcsolatos, akkor egyes esetek
ben talán évekre kiható jelentőségük is lehet. Ilyen volt az 1939/40-es 
tél, amely csaknem példátlanul próbára tette és részben megviselte 
áttelelő madárállományunkat. Az ilyen komoly következményekkel 
járó teleknek nemcsak egy-egy terület madárnépessége, de az egész 
ország, sőt az egyes országok madárállománya szempontjából jelentősége 
van, tehát nemzetközi fontosságú kérdést is jelentenek. I tt  most csak a 
legfontosabb megáiIapitásokra szorítkozhatunk, különösen olyan vonat
kozásokban, amelyek egyrészt hazai szempontból érdemelnek figyelmet, 
másrészt kiegészitőleg szerepelhetnek, más európai országokból származó 
adatokhoz.

Rendszertani sorrendben adom beszámolómat :
Corvidae. Megfagyott példányok kerültek meg Nagykanizsa vidékén 

Pica pica és Corvus cornix-ból (Barthos G yula  szerint). Tömeges Corvus 
frugilegus pusztulásról Nagycenkről (Sm uk  A n t a l ) és Mezőhegyesről 
(D r . CS. O rosz K á r o l y ) jelentenek. A debreceni Nagyerdőben 1929. 
II. 9-én (szintén emlékezetesen szigorú télen) 28 C° hideg lévén, 6 példány 
megfagyott. (BÁRSONY G y ö r g y , „Nimród Vadászujság, 1929, p. 118.) 
(A szajkók ez időszakból való mozgására nézve lásd D r . K lein er  E ndre 

közleményét).
Sturnidae. A Sturnus vulgaris egyes telelő példányai vagy csoportjai 

kerültek észlelésre. Márciusban pedig az érkező seregély csapatok helyen
ként a városokba és falvakba jöttek, pl. Budapesten (D r . DORNING 

H e n r ik , A Természet, 1940, és Kócsag sajtó alatt), Szegeden (D r . Be 

retzk P éter), Pakson II. 20-ikán (Veress G ábor). A budapesti észlelés 
szerint nagy seregély-csapatok március folyamán talán 15—20 napon 
át jártak éjjeli szállásra a Szcitovszky-tér környékére. Ilyen szokatlanul 
nagy seregély összecsoportosulásra azelőtt városainkban nem volt példa. 
A február végi érkezésükkor kemény idő volt még, és igy elhullás is elő
fordult köztük, megfagyott példányról is volt híradás, pl. Nagycenkről 
(Smuk  A n t a l ).
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Fringillidae. Különösebb észlelés e csoportra nézve nem történt. 
Helyenkint a kemény idő elűzte őket, pusztulásukról gyéren van hir : 
pl. Passer domesticus Nagykanizsán (BARTHOS G y u l a ). Figyelemre
méltó jelenség, hogy gyakran megjelent — mint más teleken is — a 
Coccothraustes ablaketetőkön, ugyancsak a Fringilla montifringilla is 
sürün szerepel a téli madáretetés vendégeként. A Carduelis flavirostris
1939. XII. 27-ikén csapatban fordult elő ismét a szegedi Fehértónál 
(D r . Beretzk P éter).

Alaudidae. Alauda arvensis-bői telelő példányok többfelé kerültek, 
Nagycenken február első napjaiban tűntek el, addig kitartottak a nagy 
hideg és hó ellenére is (SMUK A n t a l ) ; egy a* példány 1939. XII. 10-ikéről 
igen kövér, 45 gr. sulyu volt, mig egy Nádasdladányon (Fejér-m.) 1939.
XII. 24-ikén gyűjtött csak 32 gr.-t nyomott. De általában jó húsban 
voltak még a januárban gyűjtött példányok is : <?, Gyöngyössólymos,
1940. I. 7. (N agy G y u la ) 50 gr.; sex.?, Taksony, 1940. I . 15, (BÉRESS 

JÁNOS) 46 gr. ; <f <f, Fehértemplom, 1940. I. 23, (LITTAHORSZKY 

A n t a l ) 35, 35, 39 g r . ; Nagycenk, 1940. I. 27., (Smuk  A n t a l ) 31 gr. 
(sovány) ; rf, Szeged, 1940. I. 27., (D r . Beretzk PÉTER) 40 gr. — Galerida 
cristata mint jellegzetes áttelelő madarunk e szigorú télnek talán a 
foglyon és gyöngybaglyon kivül legtöbbet szenvedett alanya. Általában 
tél idején, mint ismeretes, különösen a falvak, vagy városok belsejében 
található, de azért marad belőlük kijebb is ; Nagycenken 1940 február 
elején majdnem teljesen elvonultak (S muk  A n t a l ). A tél folyamán gyűj
tött példányok úgyszólván rendes testsulyuak voltak ( : 39—46 gr., 
1 ( f  : 51 gr, $ $ 30—45 gr.). Hogy mégis annyira kipusztult, hihetőleg, 
mint a fogolynál, a megfagy ásnak és esetleg ragadozók hatásának tud
ható be. Egyik téli ellenségeként főleg a Falco columbarius aesalon tekint
hető, ugyan e télen januári napon egy Asio flammeus gyomrában is volt 
található 2 búbos pacsirta (CsiKAl PÁL), sőt Püspökladányon SZY FERENC 

szerint a Galerida szarka elől az istállóba akart bemenekülni. 
A rendkivül kedvezőtlen telet követő árvizes tavasz és nedves nyár 
azután még betetőzte a búbos pacsirták baját, úgy hogy példátlanul 
megfogyott a számuk. Ennek a xerophil fajnak az állománya katasztro
fális mélypontra jutott. Mint magam is tapasztaltam több vidékünkön, 
hetek alatt alig lehetett belőle 1—2 db-t látni. Csorna vidékén a régi 
állománynak K ir á l y  I ván szerint kb. 10%-a, legfeljebb 20%-a maradt 
meg. (5 ezt inkább a fészkelőterület megváltozásának tulajdonítja, és 
nem a tél pusztításának, amennyiben környékükön nem találtak télen 
elhullott példányokat. Győr közvetlen környékén K lasz I ván szerint az 
állomány 30—40%-a lehet meg. Mezőhegyesen viszont D r . CS. O rosz 

KÁROLY szerint sok elpusztult és megfagyott e télen. Jellemzőnek tartom 
épen mint országúti madárra nézve megemlíteni, hogy 1940. VII, 6-ikán
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Budapesttől—Fegyvernekig (kb. 132 km. országúton) összesen 4 darabot 
láttam: Vecsés táján 2+  1-et és Abony előtt 1 db.-t. Mindenképen nagyon 
figyelemreméltó jelenség ez az állománycsökkenés és tanulságos alkalmul 
szolgál annak a megállapítására is, mennyi idő alatt áll majd helyre a 
régi állapot . — A mezei pacsirta esetében, előbbivel ellentétben, ha tetemes 
előnyt is jelenthet ugyan az, hogy vonuló faj, mégis az áradásos hatások
nak talán még inkább ki volt téve, mint a Galerida, és ezért ennél is 
különös figyelmet érdemel az állományra vonatkozó minden észlelet. — 
Eremophila alpestris flava előfordulásáról csak annyit mondhatunk, 
hogy Alsószinevéren (Mármaros m.) I. 19-ikén lövetett 1 példány 
(SZEDERJEI ÁKOS) ; ez 33 gr. sulyu volt. Érdekes, hogy Bukovinában 
ugyanabban az időpontban (I. 16—22.) Csernovic környékén megfigyelték 
csapatban. (C. MALINOWSCHI, in litt.) Egy példányt I .  29-ikén táviródrót 
alatt találtak, melyet néhai C . MALINOWSCHI szívességéből preparálva 
megkaptunk, ugyanitt I. 31-ikén is látott 6 darabot.

Motacillidae. Anthus spinoletta még ilyen télen is található volt,
— 1940 januárban, Alsószinevéren 2 drb. (SZEDERJEI ÁKOS).

Paridae. Parus-ok elhullásáról konkrét esetek alapján alig beszél
hetünk, ami részben vagy főkép az etetésnek tudható be, amit Buko
vinára nézve C. MALINOWSCHI is említ (in litt.), ámbár Badacsonytomajról 
azt jelentették (VARGA G y u l a ), hogy a cinkék nagy része elpusztult 
(noha az illető maga is etetett). Megfagyott cinkékről általánosságban 
Mezőhegyesről tett említést D r . c s . O rosz K á r o l y . D r . S á to r i J ózsef 

szerint Debrecen vidékén a cinkék közt is sok áldozata volt a télnek. — 
A barkóscinege-állományt (Panurus biarmAcus russicus) láthatólag 
nagyon megviselte a kemény tél, amit MÁTÉ LÁSZLÓ a Velencei
tóról — pl. 1940. IV. 18-ikán egész nap csak 1 db-ot látott, — D r . CsÖRGEY 

T it u s  pedig a Balaton zalai partjáról jelent.*
Laniidae. Az edzett- és kis gerinceseket is ügyesen ragadozó 

Lanius excubitor e télen át is elég jól kitartott. Bácsföldváron I. 24-ikén 
Alauda arvensis-t vágott le, M arkov  V ujA  mindkettőt be is küldte.

Muscicapidae. Turdus pilaris a tél folyamán az átlagnál feltűnőbb 
szerepet ^játszott, és j>edig szokatlan értelemben. Különösen február 
folyamán volt szembeszökő a megjelenésük, amikor több városunkban is 
nagy csapatokban megjelentek, igy Baján II. 11-ikén százas csapatokban 
jött a keleti ostorfa bogyóira, valamint seregélyek és léprigók is. Nagy
cenken február közepén S m u k  szerint nagyon sok vonult át a falun 
minden megszállás nélkül, néhány fáradt vagy kiéhezett példány maradt 
vissza, amelyek el is pusztultak. Püspökladányon a m. kir. Szikkisérleti

* L. erre vonatkozólag VÖNÖCZKY SCHENK JAKAB közleményét az „Aquila“ jelen 

kötetében.
SZERK.
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Telep parkjában Szy  FERENC megfigyelése szerint 14—16 db fenyőrigó 
tanyázott, ahol boróka- és sóskacserjék bogyóival éltek, a hónap közepén 
már csak ötöt látott, mig 5 példánynak tollait találta meg és egy kuviktól 
megölt példányt intézetünknek küldött. (Ugyancsak az ottani cinkék 
megfogyatkozását, illetve eltűnését is a kuviknak tulajdonítja.) Debre
cenben a Nagyerdő tölgyein nagy tömegben termő Loranthus bogyóját 
e télen a fenyőrigók D r . SÁTORI JÓZSEF szerint nem igen ették, hanem 
inkább a város belsejébe húzódtak és a forgalmas utcák Celtis fáiról 
éltek, de más bogyókat is fogyasztottak. Azonban sok fenyőrigó el is 
hullott, amelyek igen soványak és üres gyomruak voltak. Nagy tömegben 
lepték el Szegeden is főleg a Celtis-fákat február második felében, amiről 
D r . Beretzk P éter adott hirt és magam is észleltem. Tabon (Somogy-m.) 
a ház falán felfutó Ampelopsis bogyóival élt 2 példány, melyek egyikét 
macska fogta el. A január havában vizsgált 5 példány még jó húsban 
volt (85—90 gr.), egy korábbi, igen sovány, beteg, csak 62 gr. az emlitett, 
február 7-ikén, Püspökladányon kuviktól fogott sovány cf példány 
70 gr., mig egy másik o" a hó közepéről Küllődről beküldve (CSORNAI 

R ihárd) csupán 54 gr. Csernovicban a városi park fáin, más telekkel ellen
tétben, elég nagy számban átteleltek, a legerősebb faggyal dacolva, és 
serényen falták a fagyöngyöt (C. MALINOWSCHI). —  Turdus viscivorus 
megfagyott példányát — elegendő fagyöngy dacára — Nagykanizsáról 
Barthos emliti.

Troglodytidae. Troglodytes troglodytes . Kecskeméten 1940. II. 10-ikén 
városi ház udvarán, baromfiól zugában ennek a különben edzett fajnak 
megfagyott példányát találták (MÉSZÁROS G y ö r g y ). Nyitra vidékén erős 
megfogyása észlelhető oly helyeken is (folyópart, bokrok, élősövény, 
stb.), ahol előző években valóban gyakori volt (TüRCSEK F eren c ).

Alcedinidae. Alcedo atthis ispida u g y an csak  N y itrá ró l  k a p o t t  

é rtes ítés  szerin t sz in tén  erősen  m eg fo g y o tt  (T urcsek) ; p u sz tu lá sá ró l 

beszél Bethlen falvy  is (id. h .).

Picidae. Picus viridis : A harkályok közül a földi harkályok szenved
tek igazán a nagy hó miatt ; egyes helyeken eltűnt, mint a budai Város
major-parknak fészkelő párja. Kajászószentpéteren (Fejér m.), ahol az 
előző teleken a községben, parkban télen egyébként gyakori volt, most 
hiányzott (H orváth JÓZSEF). Helyenként a méhkasokra kapott rá a 
szükség hatására, igy Geszten, ahol két zöldküllő kibontotta a fonott 
kasokat, sőt a deszkakaptárt is kivágta (Gr. T isza L. KÁLMÁN, MÜLLER 

GÉZA). Az egyes példányoknál, melyeket a tél folyamán vizsgáltam, 
elgyengülésre valló lefogy ást nem találtam (I. és II. hóban vizsgált
4 példány súlya : 3 <$ : 165, 177, 183 gr. ; $ 166 gr.), és a gyomortar
talmak szokásosan főleg hangyákból állottak, de találtam egyikben 
mezeipoloskákat is, melyeket fakéreg alól szedhetett ki. Debrecenben
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a Nagyerdőn március első felében, amikor az Egyetem előtti gyepen az 
első hómentes foltok megjelentek, hatalmas tölcséreket vágtak a földbe, 
hangyák után kutatva (SÁTORI).

Strigidae. Asio otus tömeges megjelenése feltűnő volt helyenként, 
de pusztulásuk is. Nagycenken S muk  A n tal  szerint lépten-nyomon 
tucatjával repültek fel, több százra tehető számban voltak a falu szérüs- 
kertjeiben, vagy a falut környező fákon és bokrokon gubbasztottak a 
hó alól kibúvó egereket lesve, amiért azután egymás és a varjak közt 
harcot vívtak. Nagyon sok elpusztult belőlük, naponta hoztak a gyerekek 
1—2 megfagyott példányt. Taródházán (Vas m.) is pusztultak (HÄRTER 

A ndrás) ; Kajászószentpéteren (Fejér m.) szintén volt elhullás (H orváth 

JÓZSEF). Kecskeméten a városban egyik villa padlásán teljesen legyengült 
példányokat fogtak (MÉSZÁROS). Egy Nagycenkről 1940.11. 9-ikén bekül
dött $200 gr. (Sm uk ), Püspökladányról 1940. III. 2-ikán egy $ 246 gr. 
(Sz y ). Tápláléka : Bácsföldvár : 1. 1940. II. 5. Apodemus sylvaticus 3 ;
2. 1940. IL 8. Microtusarvalis — A sio /. flammexis Nagycenken kisebb 
számban lépett fel (Sm u k ), Debrecenben számosán (SÁTORI). Tápláléka: 
Bácsföldvár : 1. 1940. II. 8. Mus spicilegus 1 ; 2. 1940. II. 11. Apodemus 
sylvaticus 4 ; 3. 1940. II. 14. Microtus arvalis 2 ; 4. 1940. III. 12. Microtus 
arvalis 2 ; 5. 1940. III. 14. Microtus arvalis 1, Apodemus sylvaticus 2. (A 
bubospacsirta is szerepelt mint tápláléka, lásd fentebb.) —Athene noctua 
sok példánya elhullásáról van híradás Kajászószentpéterről (HORVÁTH J.). 

Püspökladányon a fenyőrigót pusztította (Sz y ). A tél folyamán vizsgáltak 
sulyméretei 1 7 ^ ^ ,  I—II. 126—169 gr., de egy „cT“ csak 109 gr. : 
Püspökladány, 1940. I. 29., kiéhezett példány (Sz y ) ; egy másik 116 gr. 
Kőtelek, 1940.1. (KÁDÁR A . ) ;  7 $ $ 137—179 gr. — Strix aluco-n&k az 
áttelelése általában könnyebbnek látszik, mert egérhiány esetén madár- 
fogással előbb tud segíteni magán, mint a két Asio-io»], noha azok sem 
egészen mentesek a madárfogásban. Kajászószentpéteren H orváth 

JÓZSEF szerint kövérre híztak a macskabaglyok ; szerinte „hihetetlen sok 
foglyot pusztítottak". A vizsgált példányok súlyviszonyai : 5 
(I.—II.) 363—455 gr.) a 363 gr.-os sovány). Feltűnő volt 3 Alsószinevérről 
(Mármaros m.) származó példány legyengült volta — márciusból : 
cf 302 gr., sex.? 355 gr., és $ 353 gr. (ez utolsó elhullott példány). 
Talán utóbbiak a magasabb vidéken rosszabb táplálkozási viszonyok 
között gyengültek le a télen? Néhány példány elhullását Taródházáról 
(Vas m.) említik (HÄRTER A.). Hogy helyenként jól telelt a faj, bizonyítja 
egy Fűzfőről (Veszprém m.) való ?, amely kis nyulat fogott (A. MÁRY 

G y u la ), 628gr.(!) súllyal. A Tátravidékén BETHLENFALVY E r n ő  szerint 
(Vadászlap, 1940) feltűnően sok került preparálásra. A nép a falusi 
csűrökben pusztította, ahová az egerek után jöttek. Táplálkozásához 
adatok ; 1. Bustyaháza (Mármaros m.), 1940, II. 16. ; Passer domesticus 1,
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„pocok*'-szőr. 2. Alsószinevér (Mármaros m.), lt)40. III. 19. : kender
rost és vékony zsineg. — Tyto alba guttata nagy számban való megjelenésé
ről és elhullásáról Nagycenken S m u k  adott hírt. Nyitra vidékén nagy 
károkat szenvedett állománya ( T ü RCSEK). Kajászószentpéteren 40—50 
elhullott példányt találtak ( H o r v á th  J.). Csengeren I. 22-ikén egy nagyon 
legyöngült példányt a fáskamrában találtak (GERGELY BERTALAN). 

Mikóházán (Zemplén m.) sok hullott el, a pajtákban, csűrökben sokat 
találtak (KlRlCSl Z o l t á n ). Nagycenken 1940-ben — S m u k  szerint
— madarunk nem költött, bár előfordulását észlelték rendes tartózko
dási helyén, de egér sem volt. (A kuvik viszont szépen költött, de későn 
juliusban.) A tél folyamán vizsgált példányok sulyméretei : 1. ? Csenger,
I. 22., 242 gr. ; 2. $  Nagycenk, I. 27., 237 gr. 3. dto $ 240 gr. 4. 
Losonc, II. 15 (BARTA O l iv é r ), 241 gr.; 5. $ Nagycenk, II. 29., 255 gr.;
6. Gyöngyössólymos, II., 242 gr. Egy példány gyomrában — Tamási 
(Tolna m., II. 22. F á ba) — 2 Passer montanus volt. A tél állomány- 
gyéritő hatásai szempontjából legfigyelemreméltóbb fajok egyike, 
annál is inkább, mert a főleg Németországban és Hollandiában észlelt 
Coccidiosis-járvány is pusztítja. Munkatársainknak figyelmébe nagyon 
ajánljuk e fajra vonatkozólag a téli észlelések és esetleges vizsgálati lehető
ségek kihasználását. Úgy faunisztikai, mint település-ökologiai, valamint 
állatföldrajzi tekintetben is a legérdekesebb tárgyak közé tartozik, 
hozzá még az emberi települési viszonyokkal kapcsolatban valósággal 
a kulturális mozgalmak körébe is vág kutatása.

Falconidae. Falco tinnunculus telelő példányai a legkeményebb 
időben is előfordultak. Gödön pl. december végétől több mint két héten 
át megfigyelték, egyszerre hármat is (IFJ. SzALACHY BÉLA). Iharkuton 
(Veszprém m.) II. 5-ikén egyet észleltek (M o l it o r is  Á k o s ). Mért sulyok :
I. $ Kőtelek, 1940. I.—. (KÁDÁR), 234 gr. ; 2. detto, II. 25., 155 gr. ;
3. $ Kenézlő, II. 12. (SzALAY G.) 232 gr. A vizsgált példányok gyomor- 
tartalmai : 1. Bácsföldvár, I. 11. (M a r k o v ) ; Passer domesticus ; 2. 
dto, I. 24.: Apodemus sylvaticus (?) 1, Carduelis cannabina 2; 3. o* Kőte
lek, II. 25. (KÁDÁR): egérszőr. Mint látható, táplálékban nem volt hiány-

Aquilidac. Buteo buteo helyenként elég nagy számban lépett fel. 
Pusztulásáról BETHLENFALVY ad hirt, szerinte sok veszett el éhség követ
keztében, egyik varjuszárnyon fulladt meg (Vadászlap, 1940, p. 39.). 
Egy lesoványodott példányt (q7*, Alsószinevér, 1940. III. 29., SZEDERJEI) 

561 gr.-nak találtam. Jellemzésül táplálkozási lehetőségeikre álljon itt 
néhány példa : 1. sex? Zenta, I. 10. : Talpa europaea 1 ; 2. <$, Kenézlő,
II. 12. : Microtus arvalis (?) 1, Phasianus ; 3. $, dto : Microtus arvalis, 
Perdix ; 4. sex?, dto : Apodemus sylvaticus 2, Perdix, (buzaszem) ; 
5. sex? Püspökladány, II. 19. : Turdus pilaris 1 ; 6. sex? Bustyaháza,
II, 21,; Microtus arvalis 4, Rana 1. — Mint látható, egérben nem volt épen
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hiány, de emellett az ölyvek valószinüleg elgyengült, beteg vagy elhullott 
fogoly és fácánban is találtak nekik megfelelő táplálékot ; a Turdus 
pilaris ugyanott esett zsákmányul, ahol a kuvik prédája is volt, ámbár 
lehet, hogy elhullott példányként szedte fel. — Buteo lagopus elég nagy 
mennyiségben fordult elő szintén, ami átlagosan szokásos is nálunk. Eleség- 
ben nem volt hiány,amint ezt akövetkező gyomortartalmak is bizonyítják :
I. Bácsföldvár 1939. XII. 22. : galambtollak. 2. dto. 1940. II. 9. : Microtus 
arvalis 1, Talpa europaea 1 ; 3. Dto. : Mus spicilegus 2. 4. <3*, Kenézlő, 
II* 12. : Phasianus. 5. <$, Mátészalka, II. 20. : egér v. pocok 1, Phasianus, 
Coloeus. 6. rf, dto. : Perdix 2. 7. Bácsföldvár, III. 1. : Perdix, Columba 
domestica. 8. Bácsföldvár, III. 2. : Apodemus sylvaticus 1, Lepus europa- 
eus, Corvus frugilegus, Gallus domesticus, 9. dto. : Microtus arvalis 1. 
Mus spicilegus 1. 10. (f, Pusztaszer, III. 1. : Phasianus, Talpa ( ?)•
II. Bácsföldvár, III. 3. : Lepus europaeus, Gallus domesticus. 12. Máté
szalka, II. 20. : Apodemus sylvaticus, Talpa europaea, Perdix. Táplál
kozási nehézségekről tehát fentiek tanúsága szerint alig lehet szó. A ga- 
tyásölyvek csaknem rendes téli táplálkozási menetüket követték, legfeljebb 
az elgyengült vagy elhullott apróvad a szokottnál bővebb alkalmat 
adott, hogy ebből is kivegyék a részüket, sőt valószinüleg ez a könnyebb 
táplálkozási lehetőség részben elvonta őket a nagyobb mérvű rágcsáló- 
pusztitástól. Azt azonban, hogy általában az ölyvek és vércsék kevésbbé 
találhatták meg egér-, illetve pocok-táplálékukat, ellentétben a baglyok
kal, amint ezt U uE N D Ö R FE R  véli, nem állíthatjuk, valamint azt a meg- 
okolást sem fogadhatjuk el, hogy az egérfélék a hóval borított mezőkön 
inkább alkonyatkor bújnak elő, mert bő tapasztalásból tudjuk, hogy 
„nappali" ragadozó és más madaraink telente is jól hozzájutnak az 
egértáplálékhoz. Feltűnő azonban a vakond aránylagos gyakorisága a 
gyomortartalmakban még e tulszigoru télen is. Gatyásölyvben háromszor, 
egerészölyvben egyszer fordult elő. Figyelemreméltó a GRESCHIK által 
korábban vizsgált ölyv-gyomortartalmakban is a vakond téli szerepe, 
amennyiben egerészölyvben 16 esetből 7 téli (jan., febr.) a gatyásölyvben 
pedig 20 esetből 12 téli (jan., febr. dec.) előfordulás van. A külföldön 
vizsgált ölyvgyomortártalmakban szintén találtak téli előfordulásokat. 
Hogy még kemény teleken is miért kerül a vakond felszínre — a fenti 
esetek után Ítélve — elég gyakran, nem tudjuk, talán beteg példányok 
voltak? A gatyásölyvek a legyengült és elpusztult foglyon, fácánon és 
nyulon kivül baromfifogással is megpróbálkoznak egyes esetekben, sőt 
Bukovinában, ahol C . MALINOWSCHI szerint (in litt.) a mezei egerek 
gyéren fordultak elő, a gatyásölyvek alacsonyan keringtek a baromfi- 
udvarok felett, amit más teleken nem észleltek, sőt a csernovici egyetem 
állattani intézetének preparátora állította, hogy e télen elég sok példányt 
kapott, amelyeket a baromfiudvarokban elevenen fogtak. — Circus
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cyaneus-nak, mely télen nálunk a gatyásölyvhöz hasonló mennyiségben 
szokott előfordulni, Nagycenken fagytól és éhségtől elpusztult példányait 
észlelték (Smuk). Alkalmilag erősen rávetette magát a fogoly vadászatra, 
amellyel a tojók más teleken is megpróbálkoznak, igy a szegedi Fehértó 
környékén (B ere tzk ) , Állampusztán (e. CSAPÓ F e r e n c ) .  Néhány szemel
vény táplálkozásáról : 1. Sopron, I. 2. : Microtus arvalis 5. 2. $, Bács
földvár, II. 9. : Passer domesticus 1.3. (J, Mátészalka, II. 20. : Perdix 1.
4. $, Állampuszta, III. 2. : Perdix 1.

Ardeidae. Ardea cinerea telelő példányai kerültek pl. december 
végén a szegedi Fehértónál (B e re tz k ) ,  a Fertőn 6 db.-t észlelt H a jd a n  

KÁLMÁN, Gönyün több példány telelt, február közepén azonban eltűntek 
(NAGY JÓZSEF). Marcaltőn, 1929. II. 17-én három éhségtől elgyengült 
példány került fogságba, ahol hamarosan elpusztultak. („Magyar Vadász- 
újság, 1929, p. 121.). Más fagyott példányról (Csanakhegy, 1929. III. 1.) 
is volt hiradás. (Nimród Vadászujság, 1929, p. 155.). Botaurus stellaris 
hihetőleg a telelés miatt szenvedhetett. A Velencei-tavon száma meg- 
fogyott, MÁTÉ egyet hallott csak 1940. tavaszán.

Anatidae. Anser fabalis kb. 25 telelt Gönyün, sajnos a csontig 
lesoványodott madarak nagy részét az országút mentén kutyákkal fog- 
dostatták össze (N a g y  J .). Balatonfüred előtt IFJ. E n t z  BÉLA szerint 
tízezrek éjszakáztak a Balaton jegén (Term. Tud. Közi., 1940. p.), 
amit máskor nem figyeltek meg. A 11 év előtti ugyancsak szintén szigorú 
télen Nagycenk vidékén nagyon sínylődtek (Nimród Vadászujság, 
1929. p. 196.). Akkor a Balaton környéki réteken és a jégen is fogdosták 
őket az emberek, az éhségtől alig tudtak vánszorogni („Magyar Vadász
ujság", 1929. p. 111.). Sok elpusztult Zala- és Somogy megye más vidé
kein is. A Berzence vidékén telelő Anser fabalis-ok mind elpusztultak, 
mig azonban az ott telelni szokott „párezer" vadlud 34 része máskor 
Anser albifrons volt, az 1929-es hideg beálltakor ezt nem lehetett látni. 
(P e th Ő  A n d o r ,  „Nimród Vadászujság, 1929. p. 230.). — Megfagyott Anas 
pZafo/rAyracAa-tNagykanizsáról emlit BARTHOS. A kemény télies idő dacára 
a szegedi Fehértónál már II. 25-ikén sok száz példány volt és ugyan
akkor Anasstrepera, A. penelope, A. acuta és Nyroca nyroca is volt már.
III. 3-ikán — még 7—8 fokos hidegben — az előbbieken kivül 
egyebek közt, Anas crecca, Spatula clypeata és Nyroca ferina is meg
jött — Anthus pratensis és Saxicola torquata is volt már. (BERETZK, 

Nimród Vadászlap, 1940. p. 264—266).
Columbidae. Columba oenas-t Pakson, 1939. XII. 31-ikén óriási 

csapatban észlelték (V eress G á b o r ) .— C. palumbus-ból mintegy 8 db.
II. 10-ike táján jelent meg Nagycenken az egyik parkban, ahol a boros
tyán termését és talán fenyőmagot ettek. Egyrészük megfagyott, illetve 
éhen veszett (Sm uk). Két beküldött, igen lesoványodott állapotban levő
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cTc? példány súlya 323 és 330 gr. volt (II. 19. ) .— Streptopelia decaocto 
mintavifaunánkuj jövevénye különösen érdekelhet bennünket jelen össze
függésben. Rákoskeresztúron 20—25 pár telelt át (BOHUS Á b r is ). Pest
újhelyen kb. 120 példány jól telelt (B e z s il l a  L á s z l ó ). A debreceni 
Nagyerdő melegvizü tavánál 1 példány I. 15-ig telelt, azután eltűnt, és 
csak III. 28-ikán került elő (SÁTORI). Pakson tömegesen bújtak össze 
éjszakánként a fenyő és tuja levelei közt (VERESS). Baján a belvárosban 
január hó folyamán havazás és — 11 fok mellett 5 db. volt, később 
számuk 15—16-ra szaporodott. Állítólag a környékbeli községekben is 
csapatosan telepedett le, annyira, hogy a gazdák haragudtak reájuk, 
mert a baromfiak és disznók kukoricáját alaposan megdézsmálták. 
A hideget pompásan bírták ; a —20 fokos hidegben is úgy röpködtek, 
mint csendes enyhe időben, csak a szelet nem szerették, az elől elbújtak. 
Egy tujafa ágai közt szívesen tartózkodtak ( D r . O l t v á n y i  I s t v á n ). Úgy 
látszik tehát, hogy kiállták alaposan a próbát, ami annál is figyelemre
méltóbb, mert bizonyos mértékben inkább az enyhe klimáju vidékeken 
élnek, amit különösen kisázsiai tapasztalataim alapján állíthatok.

Charadriidae. Vanellus vanellus a szegedi Fehértónál II. 3-ikán 
és 7-ikén kemény hidegben 1—1 db. (Be r e t z k ) ; Iharkuton (Veszprém m.)
II. 7-ikén 2 db. ( M o l i t o r is ). Békéscsaba vidékén II. 24-ikén elhullott 
példányt találtak ( D r . T a r já n  T ib o r ). Ilyen eset nem is lehetett akkor 
ritkaság, mert a bíbicek rendes érkezése idején is zord téli időjárás ural
kodott. — Philomachus pugnax a szegedi Fehértónál XII. végén 3 cf , 
kettő elejtve, egyik lába világos narancssárga, a másiké szürkészöld 
(BERETZK, Nimród Vadászlap, 1940. p. 88—89.). — Numenius arquatus-t 
a Fertőnél 15—20 db.-t észleltek XII. végén (H a j d a n ).

Otididae. Otis tarda-&llománya a kemény időben részben elszéled- 
hetett és ennek tulajdonítható, hogy oly vidékeken is előkerültek legalább 
egyes példányai, ahol rendesen nem szokott előfordulni. Ujszomotor 
(Zemplén m.) határában, hegyvidéken, ahol túzokot sohasem láttak, 
egy megfagyott példányát találták (Vadászlap, 1940. p. 48.). A Dunántul 
több helyén került elő szokatlan helyeken, igy Körmend vidékén — napi
lapok szerint — két megfagyott túzokot találtak, egyik lesoványodottan 
is 6 kg. volt. Bakonybélben a fürdő mellett febr. második felében 
fogtak egyet, amely pár nap múlva elpusztult. Somogytarnócán a halastó 
m3llett egy tojót észleltek ( G r . S z é c h e n y i  F r ig y e s ). Törökkopányon 
(Somogy-m.) egyik szérüskertben II. 24-ike körül akadtak egy $ pél
dányra, amelyet ismeretlen madárként küldtek be intézetünkbe ; súlya 
csak 2735 gr. volt, gyomrában egyéb növényrészeken kivül kukorica- 
szemek voltak. Ugyanebben az időtájban, II. 25-ikén Mike mellett is 
találtak egy elhullott kakast, mely csupán 5 kg. sulyu volt (Nimród 
Vadászlap, 1940, p. 152). Szeremle vidékén (Pest m.) is találtak meg
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fagyva egy kakast és egy tyúkot (Bornemissza  G y .). Erdélyben, Ká- 
polnáson (Krassó-Szörény m.) egy tojó került terítékre II. 2-ikán, ahova 
csak nagy kiterjedésű erdőségek átrepülése után kerülhetett (G r . T eleki 

J e n ő ). Mindezekhez még azt is meg kell említenünk, hogy 1939. decem
berben C sornai R ihárd  közlése szerint (in litt.) ezres túzok csapatot 
láttak átvonulni Mohol (Bács-B. m.) község fölött, ami nagy területek 
populatiojának időleges elvonulását, kivándorlását jelentené.* Az 
1928/29-es tél is nagy eltolódásokat idézett elő a tuzokállományban. 
A Kunságon találtak „legalább" 150 túzokot megfagyva, a hóból csak 
a fejük látszott ki (Magyar Vadászujság, p. 174.). A keszthelyi hercegi 
uradalom területén akkoriban 24 db. pusztult el. (Nimród Vadászlap, 
1929., p. 23.). Nagycenk határában is megjelentek (u. o. p. 196.), egy 
kakast Egyházasrádócon (Vas m.) láttak. (Magyar Vadászujság, 1929., p. 
110.); a Bakonyban erdő belsejében találtak tuzokszárnyat (Nimród 
Vadászlap, 1929., p. 230.); Zalaszentjakab határában, ahol ezelőtt soha
sem látták, annyira legyengültek, hogy a rókák is fogtak belőlük, egy 
ilyen széttépett példányt találtak is. (Magyar Vadászujság, 1929., p. 121.); 
Kaposvár környékén is fogtak egyet (Nimród Vadászlap, 1929., p. 157.); 
Ötvös környékén (Somogy m.) II. 24-én kézzel fogtak egyet, II. 23-án 
pedig Tarany határában láttak 2 db-ot (u. o. 137.), Szakadáton (Tolna m.) 
is fogtak egy teljesen legyengült kakast (Magyar Vadászujság, 1929., 
p. 122.), egy másikat pedig II. 22-én Bezedek-en (Baranya m.), mely 
hamarosan el is pusztult. (Nimród Vadászlap, 1929., p. 137.).Egyes 
helyeken, pl. Mezőhegyesen (Orosz) az 1939/40-es télen mesterséges 
etetéssel részben jó eredményt értek el az állomány helyhezkötése, 
illetve kitelelése tekintetében. A túzok téli viselkedését, mint különösen 
tanulságos és nemcsak vadászati érdekű, de madártani problémát 
nagyon ajánlanám munkatársaink és mindenki figyelmébe, aki meg
felelő területen működik.

Rallidae. Ralim aquatious-ból Vértesacsán I. 23-ikán fogtak egyet 
(LÉGRÁDY G y .). A szegedi Fehértónál jan. végén a 20 fokos hidegben 
is kitartott (Beretzk).

Phasianidae. Perdix perdix. Talán még a búbos pacsirtánál is többet 
szenvedett, sőt lehet mondani a legtöbb pusztulási adatot erre nézve 
lehetne regisztrálnunk. Ilyen általános mérvű katasztrofális pusztulásra 
még nem volt példa nálunk, amint erre vadászujságainkban is gyakran 
volt utalás. Az egyes vidékeken vadászterületek szerint 80—90, sőt 
100% pusztulásáról adnak hirt ; az összes apró vadféleségek közül ez 
pusztult leginkább. Nagycenkről teljes kiveszéséről szól a hiradás (Sm u k );

* Dalmáciai téli előfordulását is ilyen tekinte tben kell megítélnünk (v. ö. 
M astROVIC, A. Prilog Avifauni sjevem e Dalmacije. (Lov.-Rib. Vjesn., Zagreb, 1931.).
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Kistápén (Tolna m.) 80—90%-a kipusztult PÉTERFAY JÓZSEF szerint, 
aki méltán hivatkozik arra, hogy a fogoly nem szívesen veszi fel az 
embernyujtotta eleséget és a legritkább esetben alkalmazkodik a meg
változott viszonyokhoz. Szerinte a legnagyobb pusztulást nem az élelem 
kérdése, hanem a hóvihar okozta, mely betemette a foglyokat. Hasonló 
a pusztulás ugyancsak PÉTERFAY szerint Albertin (Pest m.), Fejérvár- 
csurgón (Fejér m.) és Sellyén (Baranya m.) is. Ugyancsak a hófúvás 
pusztításának tulajdonítja V eress is Pakson a tapasztalt tömegveszte
séget. Azok a foglyok is elpusztultak, amelyek folytonos etetésben része
sültek, ahányat megvizsgált, — mint irja — mind tele beggyel dermedt 
meg. Örkény (Pest m.) határában szintén az éjszakára csapatosan 
összehuzódotk foglyokat a hó alatt találtak meg elhullva (K elÉNYI 

LÁSZLÓ). Mátészalkán, ahol kb. 98%-os a pusztulás, ifj. D r . RÁPOLTI- 

N agy  J e n ő  csőszkunyhóban egy csomóban megfagyva találta a fog
lyokat. Nyitra vidékén is 80%-os veszteség volt általában, de voltak 
olyan területek, ahol csak 20% volt a veszteség, ahol a határban 
kazlak alatt búvóhelyet találtak. Megfagyott foglyot Nagykanizsáról 
BARTHOS emlit. A február eleji havas ónos-esős napokban Hajdúböször
ményben a város főtere közelében fekvő kertben rebbentettek fel fog
lyokat (SÓVÁGÓ M ih á l y ). Gönyün (Győr m.) viszont N agy J . szerint 
az állandó etetés mellett jól kitelelt a legnagyobb tél ellenére az állo
mány, de az árvizek (Duna és Bakonyér) tizedelték meg. Bukovinában 
is nagy volt a fogoly-pusztulás (C. MALINOWSCHI). Kétségtelenül a már 
legyengült állományt a ragadozók is tizedelték, ilyen tekintetben a 
Circus cyaneus is számba jött, pl. Állampusztán (Csa pó ), Szegeden 
(Beretzk), sőt Kajászószentpéteren a Strix aluco és a Corvus frugilegus 
is (H orváth ). A Német Birodalomban szintén súlyos veszteség volt 
fogolyban, egyes tartományokban 90%. Némely vidéken, amikor roha
mos hőmérsékletsülyedés állott be, a foglyok állománya is oly gyors 
leapadást mutatott, hogy a hirtelen elvándorlás kérdése is felmerült. 
Bárhogyan is áll a dolog, mégis gondolkodóbaejtő, hogy ez a nagy 
pusztulás a „természetes" állapotnak felel-e meg, vagyis voltaképen 
az őseredeti körülmények közt élő fogoly is ennyire szenved-e a szigorú 
teleken ? Nincs-e itt befolyással a telepítéssel, vérfelfrissitéssel, meg 
más beavatkozásokkal sokszor talán erőltetett állomány-szaporítás, 
vagyis nem sül-e visszafelé a dolog néha ? Mindenesetre a legfeltűnőbb 
lenne az, ha épen a sztyep-lakó fogoly lenne a legkevésbbé edzett a még 
oly kemény téllel szemben is ! Fontos és tanulságos lenne az összehason
lítás az eredetibb viszonyok közt élő keletibb állományok téli viselke
désével. — Phasianus colchicus nem szenvedett annyit, mint a fogoly. 
Kistápén kb. 50% volt a veszteség (PÉTERFAY). Pakson is jobban birta 
a telet, mint a fogoly, nagy előnyének mondható, hogy a fákon éjszakázik
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és igy a hófúvások nem temethették be. (VERESS). Fagyott fácánról is 
van említés Nagykanizsán (BARTHOS), sőt Mátészalkán útmenti hófú
vásokban 14 fácántyukot találtak összebújva megfagyottan egy csomó
ban (RÁPOLTI-Na g y ). Helyenkint a pusztulás nagyobb volt, mert pl. 
a Hortobágyon az ohati-erdőben legalább 90%-ra tehető, ott a ragadozó- 
madarak és rókák a legyengült állományt csaknem egészen kiirtották 
(D r . U dvardy M ik l ó s ).

*

Fenti összefoglalásban tömören igyekeztem jellemezni egy komoly 
következményekkel járó télnek madártani vonatkozásait. Mint látjuk, 
bizonyos tekintetben hézagos és vázlatos a kép, amit kapunk. Főoka 
ennek az, hogy sokszor nem tartják érdemesnek a madárélet megfi
gyelői feljegyezni a köznapinak látszó jelenségeket és nem gondolnak 
idejében arra, hogy a legközönségesebb fajra vonatkozó „jelentékte
lennek" látszó feljegyzés is alkalmilag nagyon hasznos és fontos lehet. 
A tél hatásait illetőleg sokszor nem vagyunk tisztában, hogy a hidegnek 
direkte milyen fokban tulajdoníthatunk jelentőséget, illetve mennyire 
befolyásolja a madarakat életnyilvánulásaikban a nagy hó, illetve táp
lálékhiány. Az egyes példányok megfagyásáról szóló híradásokat is 
óvatosan kell fogadnunk, illetve a megfagyva talált madarakat sem 
lehet minden további nélkül ilyeneknek tekinteni, mert legyengülés, 
megbetegedés következtében elhullott példány utólagosan is „megfagy
hatott/* Vonatkozik ez úgy a gyöngybagolyra, mint a túzokra és vad
galambokra stb. A megfagyott madarak Súlyviszonyának ismerete is 
ezért fokozottan fontos. Utalnom kell még arra is és talán mint legelső
sorban megszívlelendő szempontot tekintsük, hogy a táplálkozási lehe
tőségeknek ismerete mennyire fontos. Tehát a baglyok és ragadozókra 
nézve pl. a mezeipocok mennyisége stb. Az ilyen különösen szigorú 
télnek kihatásait az egyes fajok állományára nézve érdemes körültekintő 
alapossággal figyelemmel kisérni a fészkelés idejében is (pl. a búbos 
pacsirta, fogoly, gyöngybagoly stb. esetében).

Az idevonatkozó külföldi irodalomból, mint kiválóan részletes köz
leményeket megemlíthetjük : E. STRESEMArtN, Die mörderische Wirkung 
des harten Winters 1928/29 auf die Vogelwelt (Orn. Mber., 1930, p. 
37—43). — DROST. R .— S chüZ. E., Von den Folgen des harten Winters 
1939/40 für die Vogelwelt.) Vogelzug, 1940, p. 161—191). — TlCEHURST, 

N. F.—WlTHERBY, H. F., Report on the Effect of the Severe Winter 
of 1939—40 on Bird-Life in the British Isles. (British Birds, XXXIV.
1940, p. 118—132, 142—155).
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Der W inter 1939/40 und die Vogelwelt.
(Zusammenfassender Bericht.)

Von D r . N ikolaus V asvári.

Die Auswirkungen besonders strenger Winter auf das Leben ein
zelner Vogelarten, besonders mit Hinsicht auf deren Betsand, sind 
oft von entscheidender Bedeutung und können, wenn die Kälte an
dauernd ist und mit starken Schneefällen einhergeht, in einzelnen Fällen 
auf Jahre hinaus erkennbar bleiben. Ein solcher Winter war der des 
Jahres 1939/40. Derselbe hat unsere überwinternden Vögel auf eine 
fast beispiellose Probe gestellt und zum Teil auch Schäden verursacht. 
Abnorme Winter dieser Art wirken sich nicht nur auf die Vogelwelt 
dieses oder jenes Gebietes aus, sondern sind auch für den Vogelbestand des 
ganzen Landes, ja auch anderer Länder von Bedeutung, stellen also auch 
eine Frage von internationalen Interesse dar. Wir können uns hier nur 
auf die wichtigsten Feststellungen beschränken, hauptsächlich auf solche, 
die einerseits vom heimischen Standpunkt Beachtung verdienen, ander
erseits als Ergänzung zu Daten aus anderen Ländern dienen können.

Es folgt nun mein Bericht in systematischer Reihenfolge :
Corvidae. Erfrorene Exemplare von Pica pica und Corvus cornix 

wurden in der Gegend von Nagykanizsa gefunden (nach J u l i u s  B a r th o s ) .  

Massensterben von Corvus frugilegus meldete man aus N a g y c e n k  
( A n t o n  Sm uk) und M e z ő h e g y e s  (D r .  K a r l  O ro sz ) . Im Debrecener 
„Nagyerdő“ wurden am 9. II. 1929 (ebenfalls sehr strenger Winter !) 
bei —28° C. sechs erfrorene Exemplare gefunden. (G e o rg  BÁRSONY, Nim- 
ród-Jagdzeitung 1929 p. 118). Über das Verhalten des Eichelhähers 
während dieser Zeit siehe die Studie von D r .  A n d re a s  K l e i n e r .

Sturnidae. Es konnten einzelne überwinternde Exemplare oder 
Flüge von Sturnus vulgaris beobachtet werden. Im März drangen dann 
die ankommenden Starenschwärme stellenweise in die Städte und Dörfer 
ein, z. B. in Budapest (D r .  H e i n r i c h  D o r n i n g  ,,A Természet“ 1940 
und „Kócsag“, unter Presse. S z e g e d  (D r .  P e t e r  B e re tz k ) ,  P a k s am 
20. II (GABRIEL VERESS). In B u d a p e s t  Hessen sich im Laufe des März 
etwa 15—20 Tage hindurch grosse Starenschwärme zur Nachtruhe in der 
GegenddesSzcitovszky-Platzes nieder. Derart ungewöhnlich grosse Staren- 
ansammlungen in unseren Städten stehen bisher ohne Beispiel da. Bei ihrer 
Ankunft, Ende Februar, herrschte grimmige Kälte, sodass auch erfrorene 
Exemplare gemeldet wurden, z. B. aus N a g y c e n k  ( A n to n  Sm uk).

Fringillidae. Keine besonderen Beobachtungen. Stellenweise wurden 
sie durch den strengen Winter vertrieben, in wenigen Fällen kamen
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auch Erfrierungen vor, z. B. Passer domesticus in N a g y k a n i z s a  
(JULIUS Barthos). Interessant ist, dass — wie auch in anderen Wintern
— Coccothraustes an Fensterfutterkästen öfter zu sehen war ; auch 
Fringilla montifringilla kommt als Gast bei den Futterplätzen häufig 
vor. Carduelis flavirostris war am 27. XII. 1939 beim Szegeder Fehértó 
wieder scharenweise zu sehen (D r . P eter Beretzk).

Alaudidae. Überwinternde Exemplare von Alauda arvensis wurden 
mehrfach beobachtet, in N a g y c e n k  hielten sie trotz grösser Kälte 
und Schnee bis Anfang Febriiar durch, und verschwanden in den ersten 
Tagen dieses Monats (A n t o n  S m u k ) ; ein <$ vom 10. XII. 1939 war 
sehr fett und wog 45 gr, während ein bei N á d a s d l a d á n y  (Kom. 
Fejér) am 24. XII. 1939 gesammeltes bloss 32 gr wog. Im allgemeinen 
aber waren selbst die im Januar gefundenen Exemplare noch ziemlich 
wohlgenährt: (?, G y ö n g y  ö s s o l y  m o s  7. I. 1940. (Sammler 
JULIUS N agy) : 50 gr ; sex ?, T a k s o n y  15. I. 1940 (Sammler J o h a n n  

Béress) : 46 g r ; 3 ( ? c ? ,  F e h é r t e m p l o m  23. I . 1940 (Sammler A n t o n  

L ittahorszky) : 35, 35, 39 gr ; J , N a g y c e n k  27. I. 1940. (Sammler 
A n to n  S m u k ) : 31 gr (mager); <?, S z e g e d 27. I. 1940 (Sammler D r . 

P eter Beretzk) : 40 gr. — Galerida cristata als typischer Standvogel 
hatte — abgesehen vielleicht von Rebhuhn und Schleiereule — in diesen 
strengen Winter am meisten zu leiden. Die Haubenlerche ist bekannt
lich im Winter vorwiegend im Innern der Dörfer oder Städte anzutreffen, 
doch bleiben einige auch ausserhalb der bewohnten Ortschaften ; in 
N a g y c e n k  zogen sie Anfang Februar 1940 fast ausnahmslos fort 
(An to n  S m u k ). Die während des Winters gesammelten Exemplare 
hatten sozusagen normales Körpergewicht ( £  $  : 3 9 —46 gr., 1 : 
51 gr., 9 ? 3 0 —45 gr.) Dass trotzdem so hohe Verluste eingetreten 
sind wie beim Rebhuhn, ist vor allem dem Frost und den Raubvögeln 
zuzuschreiben. Ein Hauptfeind der Haubenlerche scheint im Winter 
Falco columbarius aesalon zu sein, doch wurden an einem Januartag 
auch im Magen einer Asio flammeus 2 Haubenlerchen gefunden (P aul  

C siKAl), während in P ü s p ö k l a d á n y  nach F ranz S zy  eine von der 
Elster verfolgte Galerida in einen Stall flüchten wollte. Ein Frühling 
mit grossen Überschwemmungen und ein nasser Sommer, die diesem 
aussergewöhnlich harten Winter folgten, vervollständigten die Leiden 
der Haubenlerche, sodass der Bestand dieser xerophilen Art auf einen 
katastrophalen Tiefpunkt gelangte. Wie ich mich selbst überzeugt habe, 
konnten in mehreren Gegenden unseres Landes Wochen vergehen, ehe 
1—2 Exemplare zu sehen waren. In der Gregend von Csorna blieben 
nach I van KlRÄLY von dem alten Bestand etwa 10% , höchstens 20%  

übrig. K irály  schreibt disen Rückgang mehr einem Wechsel des 
Brutgebietes zu, als der Strenge des Winters, da in dieser Gegend wäh-
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rend des Winters keine erfrorenen Exemplare gefunden wurden. In der 
unmittelbaren Umgebung von Győr dürften nach I van K lasz noch 
30—40% des Bestandes vorhanden sein. Dagegen sind laut D r . K arl 

O rosz bei M e z ő h e g y e s  in diesem Winter sehr viele Haubenlerchen 
zugrunde gegangen. Bezeichnend ist, dass ich von diesem Landstrassen- 
vogel am 6. Juli 1940 auf der 132 km langen Strecke Budapest—Fegy
vernek bloss 4 Exemplare gesehen habe (in der Gegend von V e c s é s  
2+1, und vor A b o n y  1 St.). Jedenfalls ist dieser Bestandsrückgang 
eine sehr bemerkenswerte Erscheinung und bietet eine günstige Gele
genheit zur Klärung der Frage, wie viel Zeit notwendig sein wird, um 
den früheren Zustand wieder herzustellen. Die Feldlerche ist als Zugvogel 
gegenüber der Haubenlerche in Bezug auf Winterkälte zweifellos im 
Vorteil, hat allerdings unter den Überschwemmungen und deren Aus
wirkungen vielleicht mehr zu leiden als Galerida, sodass auch bei ihr 
jede Veränderung des Bestandes besondere Aufmerksamkeit verdient. 
Über das Vorkommen von Eremophila alpestris flava können wir nur 
soviel sagen, dass bei A l s ó s z i n e v é r  (Kom. Máramaraos) am 19. I. 
ein Exemplar erlegt wurde (Ákos S zederjei) ; es wog 33 gr. Interessant 
ist, dass dieser Vogel zur gleichen Zeit (16.— 22.1.) auch in der Bukovina, 
in der Gegend von Czernovitz, in Scharen beobachtet worden ist (C. 
MALINOWSCHI, in litt.). Ein Exemplar wurde am 29. I. unter Telegra
phendrähten gefunden und durch die Liebenswürdigkeit von C. MALI

NOWSCHI unserm Institut^ als fertiges Präparat eingesandt ; am 31. I. 
sah er dortselbst weitere 6 Exemplare.

Motacillidae. Anthus spinoletta war selbst in diesem Winter anzu
treffen, u. zw. im Januar 1940 bei A l s ó s z i n e v é r  in 2 Exemplaren 
(Ákos S zederjei.)

Paridae. Konkrete Berichte über Meisensterben sind kaum vor
handen, wohl hauptsächlich ein Erfolg der Winterfütterung, was bezüg
lich der B u k o v i n a  auch C. MALINOWSCHI erwähnt (in litt). Dagegen 
meldet J u liu s  V arga aus B a d a c s o n y t o m a j ,  dass ein Grossteil 
der Meisen zugrunde gegangen ist, trotzdem er selbst auch fütterte. 
D r . K arl  O rosz in M e z ő h e g y e s  erwähnt ganz allgemein, dass 
dort erfrorene Meisen gefunden wurden. Nach D r . J osef SÁTORI forderte 
der Winter in der Gegend von D e b r e c e n  unter den Meisen zahl
reiche Opfer. Der Bartmeisenbestand (Panurus biarmicus russicus) 
ist durch den strengen Winter sichtlich mitgenommen worden, was 
L adislaus M áté vom V e l e n c e e r  S e e  — z. B. sah er am 18. IV.
1940 den ganzen Tag über bloss ein einziges Exemplar — und D r . T itus 

C sÖRGEY vom Plattensee-Ufer bei Z a l a  meldet.*

* Vergleiche diesbezüglich den Artikel ven J. VÖNÖCZKY SCHENK in diesem Bande Red.
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Laniidae. Der wetterharte Lanius excubitor, ein Meister im Fang 
von kleinen Wirbeltieren, überstand auch diesen Winter ziemlich gut. 
In B á c s f ö l d v á r  schlug er am 24. I. eine Alauda arvensis. VujA 
M a rk o v  sandte beide unserm Institut ein.

Muscicapidae. Turdus pilaris spielte während dieses Winters eine 
auffallende und ganz ungewöhnliche Rolle. Im Laufe des Februar 
erschienen sie sogar in mehreren unserer Städte scharenweise, so z. B. 
in B a j a  am 11. II., wo sie im Verein mit Staren und Misteldrosseln auf 
Beerensträuchern einfielen. Es handelte sich um Hunderte von Exem
plaren. Nach einem Bericht von S muk  zogen Mitte Februar über die 
Gemeinde N a g y c e n k  ohne Unterbrechung sehr viele Wacholder
drosseln. Einige ermattete oder verhungerte Exemplare blieben zurück 
und gingen auch ein. In P ü s p ö k l a d á n y  hielten sich im Park 
einer staatlichen Versuchsstation nach Beobachtungen von F ranz S zy  

14—16 Wacholderdrosseln auf, die sich von Beeren des Wacholder- und 
Berberisstrauches nährten. Mitte Februar sah er nur noch 5 Stück ; 
von 5 weiteren Exemplaren fand er die Federn, ein weiteres fiel einem 
Steinkauz zum Opfer und wurde unserm Institut eingesandt. (Auch die 
Abnahme bezw. das Verschwinden der dortigen Meisen legt er dem 
Steinkauz zur Last.) Die in dem N a g y e r d ő  bei D e b r e c e n  an 
Eichen massenhaft vorkommenden Beeren von Loranthus wurden in 
diesem Winter nach D r . J osef SÁTORI von den Wacholderdrosseln nicht 
gern verzehrt. Sie zogen sich eher in das Innere der Stadt und lebten 
von den Beeren der Celtisbäume in den verkehrsreichen Strassen. Auch 
andere Beeren verschmähten sie nicht. Trotzdem gingen viele zugrunde ; 
sie waren sehr mager und hatten nichts im Magen. Auch in S z e g e d  
suchten sie nach einem Bericht von D r . P eter B eretzk und nach meinen 
eigenen Beobachtungen in der zweiten Februarhälfte in grossen Scharen 
hauptsächlich die Celtis-Bäume auf. In Tab (Kom. Somogy) lebten 
zwei Exemplare von den Beeren der an Hauswänden emporkletternden 
Ampelopsis ; das eine Exemplar wurde von einer Katze gefangen. 
Die im Laufe des Januar untersuchten Exemplare, fünf an der Zahl, 
waren noch wohlgenährt (85—90 gr), ein früheres, sehr mageres, krankes 
Stück wog bloss 62 gr, das erwähnte, am 7. II. in P ü s p ö k l a d á n y  
von einem Steinkauz geschlagene magere <$ 70 gr., schliesslich ein 
weiteres, Mitte Februar aus Küllőd (R ichard  CSORNAI) eingesandtes 
(J bloss 54 gr. Im Stadtpark von C z e r n o v i c z  überwinterten 

sie — im Gegensatz zu anderen Grundstücken — in ziemlich grösser 
Zahl, der grössten Kälte trotzend, und verzehrten fleissig die Mistel
beeren (C. MALINOWSCHI). — Ein erfrorenes Exemplar von Turdus 
viscivorus — trotz genügend vorhandener Mistelbeeren — erwähnt 
BARTHOS aus N a g y k a n i z s a .
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Troglodytidae. Ein erfrorenes Exemplar des ziemlich wetterharteil 
Troglodytes troglodytes wurde in K e c s k e m é t  am 10. II. 1940 in 
der Ecke eines Hühnerstalles im Hof des Stadthauses gefunden (G eorg 

MÉSZÁROS). In der Gegend von N y i t r a  ist eine starke Verminderung 
dieser Vogelart auch an Orten zu beobachten (Flus3ufer, Sträucher, 
lebende Hecken u. s. w.), wo sie in früheren Jahren geradezu häufig war 
(F ranz T urcsek).

Alcedinidae. Der Bestand von Alcedo atthis ist nach einer aus 
N y i t r a  eingetroffenen Meldung dort ebenfalls stark zusammen
geschmolzen ( T ü RCSEK) ; auch BETHLENFALVY berichtet über Verluste 
dieser Vogelart (1. c.)

Picidae. Picas viridis : Die Erdspechte hatten durch den tiefen 
Schnee besonders viel zu leiden. An einzelnen Orten verschwanden die 
Grünspechte, wie z. B. das Brutpaar des Budaer Városmajor-Parkes. 
In K a j á s z ó s z e n t p é t e r  (Kora. Fejér), wo er in früheren Win
tern in dem Gemeindepark ziemlich häufig war, fehlte er diesmal (Josef 

H orváth). Manchmal zwang ihn die Not,die Bienenhäuser aufzusuchen, 
so z. B. in Geszt, wo Exemplare nicht nur die geflochtenen Bienenkörbe 
öffneten, sondern auch hölzerne Stände anschlugen (G raf K olo m a n  L. 
TISZA, G éza M ü l l e r ). Bei den Exemplaren, die ich während des Winters 
untersuchte, war keine Spur von Abmagerung zu erkennen ; die im 
Januar und Februar untersuchten 4 Exemplare wogen : 3 $  : 165, 
177, 183 gr.; $ 166 gr. Die Mägen enthielten, wie gewöhnlich, in erster 
Linie Ameisen, doch fand ich bei einem Exemplar auch Blattwanzen 
die vermutlich unter der Baumrinde hervorgeholt worden waren. In 
D e b r e c e n  schlugen sie in der ersten Hälfte des März, als auf dem 
Rasen vor der Universität die ersten schneefreien Flecken erschienen, 
grosse Trichter in die Erde, um nach Ameisen zu suchen (SÁTORI).

Strigidae. Asio otus trat stellenweise in auffallend grösser Zahl auf, 
hatte aber infolge des strengen Winters auch starke Verluste. In N a g y 
c e n k  flogen diese Vögel, wie A n t o n  S muk  berichtet, auf Schritt und 
Tritt zu Dutzenden auf, waren in Massen von mehreren Hundert auf 
den Dreschplätzen des Dorfes anzutreffen oder lauerten von den Bäumen 
und Sträuchern am Rande der Ortschaft auf die unter dem Schnee 
hervorkriechenden Mäuse. Dabei gab es sowohl untereinander als auch 
mit Krähen öfters Kämpfe. Sehr viele gingen zu Grunde. Täglich brach
ten Kinder 1—2 erfrorene Exemplare. Auch in T a r ó d h á z a  (Kom. 
Vas) und K a j á s z ó s z e n t p é t e r  (Kom. Fejér) wurden tote 
Waldohreulen gefunden (A ndreas H ärter bezw. J osef H orváth). 

In K e c s k e m é t  fing man auf dem Aufboden einer Villa mehrere 
vollständig entkräftete Exemplare (MÉSZÁROS). Ein $ aus N a g y c e n k  
vom 9. II. 1940 wog 200 gr., ein ? aus P ü s p ö k l a d á n y  vom 2.
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III. 1940 246 gr. (Sz y ). Nahrung bei Exemplaren aus B á c s f ö l d v á r :  
1. 5. II. 1940 Apodemus sylvaticus 3 ; 2. 8. II. 1940 Microtus arvalis ?
1. — Asio flammeus trat in N a g y c e n k  spärlich auf (Sm uk), in Debre
cen zahlreich (SÁTORI). Nahrung bei Exemplaren aus B á c s f ö l d v á r  : 
1) 8. II. 1940 Mus spicilegus 1 ; 2) 11. II. 1940 Apodemus sylvaticus 4; 
3) 14. II. 1940 Microtus arvalis 2 ; 4) 12. III. 1940 Microtus arvalis 2 ; 5) 
14. III. 1940 Microtus arvalis 1, Apodemus sylvaticus 2. Auch die Hauben
lerche kam als Beute vor (siehe oben). — Athene noctua ging in K a j á s z ó 
s z e n t p é t e r  zahlreich zugrunde (J. H o r v á th ) .  In P ü s p ö k l a d á n y  
schlug er Wacholderdrosseln (Szy). Die im Laufe des Winters untersuch
ten Exemplare wogen : 7 I—II., 126—169 gr., aber ein bloss 109 
gr. — P ü s p ö k l a d á n y :  29.1. 1940 ein verhungertes Exemplar (Szy) 

116gr. — K ő t e l e k :  1940 g. (A. KÁDÁR) ; 7 137—179 gr. — Strix  
aluco scheint im allgemeinen leichter zu überwintern, weil die sich bei 
Mäusemangel durch Vogelfang eher helfen kann als die beiden Asio-Arten, 
wenngleich auch die letzteren nicht absolute Gegner der Vogeljagd sind. 
In K a j á s z ó s z e n t p é t e r  waren nach JoSEF H o r v á t h  die Waldkäuze 
geradezu gemästet; ,,sie vertilgten unglaublich viele Rebhühner“. 5 £  
aus dem Januar und Februar wogen 363—455 gr. (Das 363 gr. schwere 
Exemplar war mager). Auffallend war die schwache Konstitution von 
3 Exemplaren aus A l s ó s z i n e v é r  (Kom. Máramaros) vom Monat 
März : <$ 302 gr.; sex ? 355 gr., und $ 353 gr. (das letztere eingegangen). 
Vielleicht trugen die schwierigeren Ernährungsverhältnisse in dieser 
Höhenlage zur Entkräftung bei? Auch in Taródháza (Kom. Vas) 
gingen einige Exemplare zugrunde (A. HÄRTER) Dass diese Art stellen
weise gut überwinterte, beweist ein 9 aus F ű z f ő  (Kom. Veszprém) 
im Gewichte von 628 (!) gr., das einen Junghasen geschlagen hatte 
( J u l iu s  M á ry ) .  Im T á t r a g e b i e t  wurden laut E r n s t  B e t h l e n -  

FALVY (Vadászlap 1940) auffallend viele zum Präparieren eingesandt. 
Die Bauern fingen sie in den Scheunen, wohin sie den Mäusen nach
jagten. Daten zur Nahrung : 1) B u s t y a h á z a  (Kom. Máramaros) 
16. II. 1940 : Passer domesticus 1, Mäusehaare. 2) A l s ó s z i n e v é r  
(Kom. Máramaros) 19. III. 1940 : Hanfsamen und dünner Spagat. — 
Tyto alba guttata erschien laut Sm uk in N a g y c e n k  in grösser Zahl, 
ging aber auch zahlreich zugrunde. In der Gegend von N y i t r a  er. itt 
sie starke Verluste (T u rc se k ) .  In K a j á s z ó s z e n t p é t e r  wurden 
40—50 eingegangene Exemplare gefunden (J. H o r v á t h ) .  In Csenger 
fand man am 22. I. ein völlig entkräftetes Exemplar im Holzschuppen 
( B a r th o lo m ä u s  G e r g e ly ) .  In Mikóháza (Kom. Zemplén) gingen viele 
ein. In Speichern und Scheunen wurden mehrere gefunden (ZOLTÁN 

K ir ic s i) .  In Nagycenk brüteten sie — nach Sm uk — im Jahre 1940 
nicht, obgleich sie an ihren gewohnten Aufenthaltsorten beobachtet
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wurden, wo es allerdings auch keine Mäuse gab. Der Steinkauz dagegen 
brütete zahlreich, aber spät im Juli. Die im Laufe des Winters unter
suchten Stücke wogen : 1. 9 Csenger, 22. I., 242 gr ; 2. £  Nagycenk 
27.1. 237 gr ; 3. dto. 240 gr. ; 4. £  Losonc 15. II. (OLIVER Barta) 241 gr. ; 
5. $ Nagycenk 29. II. 255 gr. ; 6. Gyöngyössólymos, II., 242 gr. 
Im Magen eines aus Tamási (Kom. Tolna) stammenden Exemplars 
vom 22. II. befanden sich 2 Passer montanus (F ába). Die Scheiereule 
ist im Hinblick auf die bestandvermindernden Auswirkungen des Win
ters eine der beachtenswertesten Vogelarten, besonders deshalb, weil 
sie auch unter der hauptsächlich in Deutschland und Holland be
obachteten Coccidiosis-Epidemie zu leiden hat. Wir legen unseren Mit
arbeitern deshalb besonders ans Herz, sich Beobachtungen während des 
Winters und eventuelle Untersuchungsmöglichkeiten keinesfalls entgehen 
zu lassen. Die diesbezüglichen Forschungen gehören nicht nur in faunis- 
tischer, siedlungs-ökologischer und tiergeographischer Beziehung zu den 
interessantesten Dingen, sondern greifen im Zusammenhang mit den 
menschlichen Siedlungsverhältnissen auch auf kulturelles Gebiet über.

Falconidae. Überwinternde Exemplare von Falco tinnunculus 
kamen auch bei rauhester Witterung vor. In Göd z. B. wurden ab Ende 
Dezember mehr als zwei Wochen lang gleichzeitig 3 Stück beobachtet 
(BÉLA S zalachy  jun.),*in Iharkút (Kom. Veszprém) am 5. II. ein Stück 
(Ákos M o l it o r is ). Gewichte : 1. 9 Kőtelek, I. 1940 (K ádár) 234 g r ;
2. $  dto. 25. II., 155 gr ; 3. 9 Kenézlő, 12. II. (G. SzALAY) 232 gr. 
Mageninhalte der untersuchten Exemplare : 1. $  Bácsföldvár 11. I. 
(M arkov) Passer domesticus ;  2. dto. 24. I. : Apodemus sylvaticus (?)
1. Carduelis cannabina 2 / 3 .  Kőtelek 25. II. (KÁRÁR) : Mäusehaare. 
Wie man sieht, war an Nahrung kein Mangel.

Aquilidae. Buteo buteo trat stellenweise in ziemlich grösser Zahl auf. 
Nach BETHLENFALVY gingen viele vor Hunger zu Grunde, einer er
stickte an einem Krähenflügel (Vadászlap 1940 p. 39). Ein abgemagertes <$ 
vom 29. III. 1940 aus Alsószinevér (S zederjeY) wog 561 gr. Zur Charak
terisierung seiner Ernährungsmöglichkeiten seien hier einige Beispiele 
angeführt : 1. sex? Zenta 10. I. : Talpa europaea 1 ; 2. Kenézlő 12. II. 
Microtus arvalis (?) 1, Phasianus ; 3. 9 dto : Microtus arvalis, Perdix ; 
4. sex? dto: Apodemus sylvaticus 2, Perdix (Maiskörner); 5. sex? 
Püspökladány 19. II. : Turdus pilaris 1 ; 6. sex? Bustyaháza 21. II. : 
Microtus arvalis 4, Rana 1. Wie man sieht, watr an Mäusen kein Mangel, 
doch fanden die Bussarde ausserdem noch an ermatteten, kranken 
oder eingegangenen Rebhühnern und Fasanen entsprechende Nahrung. 
Turdus pilaris wurde an demselben Orte erbeutet, wo sie auch dem 
Steinkauz zum Opfer gefallen war, wobei allerdings nicht ausgeschlossen 
ist, dass sie in totem Zustande verzehrt wurde, Buieo lagopus kam eben
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falls in ziemlicher Menge vor, was ja bei uns im allgemeinen der Fall zu 
sein pflegt. An Nahrung war auch kein Mangel, was die folgenden 
Mageninhalte beweisen : 1. Bácsföldvár 22. XII. 1939 : Taubenfedern ;
2. dto 9. II. 1940 : Microtus arvalis 1, Talpa europaea 1 ; 3. dto. : Mus 
spicilegus 2 ; 4. $  Kenézlő 12. II. : Phasianus ; 5. Mátészalka 20. II. : 
Maus oder Ratte 1, Phasianus, Coloeus ; 6. <$ dto. : Perdix 2 ; 7. Bács
földvár 1. III. : Perdix, Columba domestica ; 8. Bácsföldvár 2. III. : 
Apodemus sylvaticus 1, Lepus europaeus, Corvus frugilegus, Gallus 
domesticus ; 9. d to .: Microtus arvalis 1, Mus spicilegus 1 ; 10. Puszta
szer 1. III. : Phasianus, Talpa (?) ; 11. Bácsföldvár 3. III. : Lepus euro
paeus, Gallus domesticus ; 12. Mátészalka, 20. II. : Apodemus sylvaticus. 
Talpa europara, Perdix. Von Nahrungssorgen kann also nach Obigem 
kaum die Rede sein. Die Rauhfussbussarde hielten fast durchwegs an 
ihrem gewohnten Winterspeisezettel fest, höchstens war ihnen durch 
die grössere Menge von entkräftetem oder eingegangenem Kleinwild 
mehr Gelegenheit geboten, ihre Nahrung auf diesem Wege zu ergänzen. 
Vielleicht hat der letztere Umstand sie sogar von einer intensiveren 
Vertilgung der Nager abgehalten. Dass aber im allgemeinen Bussarde 
und Falken ihre Mäuse — bezw. Rattennahrung in geringerem Masse zu 
finden imstande waren als die Eulen — wie UuENDÖRFER annimmt —, 
können wir nicht behaupten, ebensowenig auch die Motivierung 
annehmen, dass die Mäuse auf den schnebeedeckten Feldern meistens 
erst in der Abenddämmerung aus ihren Löchern kriechen. Denn wir 
wissen aus reicher Erfahrung, dass unsere „Tag“-Raubvögel und andere 
auch Winters über ihre Mäusenahrung ohne weiteres finden. Auffallend 
ist aber die relative Häufigkeit des Maulwurfs in den Mageninhalten, 
selbst in diesem aussergewöhnlich harten Winter. Beim Rauhfussbussard 
kam er in 3 Fällen, beim Mäusebussard in 1 Fall vor. Beachtenswert ist 
auch das Vorkommen des Maulwurfs in den früher von GRESCHIK unter
suchten Winterexemplaren des Bussards. GRESCHIK fand bei 16 Mäuse
bussarden aus dem Januar und Februar in 7 Fällen, bei 20 Rauhfuss- 
bussarden aus dem Dezember, Januar und Februar in 12 Fällen Maul
würfe vor. Auch im Ausland stellte man in Mageninhalten von Winter
bussarden Maulwürfe fest. Warum der Maulwurf selbst in so strengen 
Wintern an die Oberfläche kommt, und zwar — den vorliegenden Fällen 
nach zu schliessen — ziemlich häufig, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Vielleicht handelte es sich um kranke Exemplare? Die Rauhfussbussarde, 
die ja ermattete oder eingegamgene Rebhühner, Fasanen und Hasen 
nicht verschmähen, verlegen sich in einzelnen Fällen auch auf den 
Geflügelfang. In der Bukovina, wo nach C. MALINOWSCHI (in litt.) die 
Feldmäuse spärlich vorkamen, flogen die Rauhfussbussarde in geringer 
Höhe über den Geflügelhöfen dahin, was in früheren Wintern nicht
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beobachtet wurde. Auch der zoologische Präparator der Czernowitzer 
Universität erhielt im Laufe dieses Winters ziemlich viele Exemplare, 
die in Hühnerhöfen lebendig gefangen worden waren. Von Circus cyaneus, 
die im Winter bei uns ungefähr in der gleichen Menge vorzukommen 
pflegt wie der Rauhfussbussard, wurden in Nagycenk einige erfrorene 
und verhungerte Exemplare gefunden (Sm u k ). W o sich Gelegenheit 
bot, verlegte sie sich stark auf den Rebhuhnfang, der von den 
grösseren Weihenarten auch in anderen Wintern versucht wird, so 
in der Umgebung des Fehértó bei Szeged (Beretzk) und bei 
Állampuszta (F ranz  C sa pó ). Einige Daten über die Nahrung : 1. £  
Sopron 2. I. : Microtus arvalis 5. 2. $ Bácsföldvár 9. II. : Passer 
domesticus 1. 3. $ Mátészalka 20. II. : Perdix 1.4.  $ Állampuszta 2. 
III. : Perdix 1.

Ardeidae. Überwinternde Exemplare von Ardea cinerea wurden 
Ende Dezember am Fehértó bei Szeged gesehen (Beretzk) ; am Fertő 
beobachtete K olo m a n  H ajdan  6 Stück ; bei Gönyü überwinterten 
mehrere Exemplare, die aber Mitte Februar verschwanden (JoSEF N a g y ). 

In Marcaltő gerieten am 17. II. 1929 drei halbverhungerte Exemplare 
in Gefangenschaft, wo sie bald darauf eigingen (Magyar Vadászujság, 
1929 p. 121). Auch aus anderen Orten (Csanakhegy 1. III. 1929) kamen 
Meldungen über erfrorene Stücke (Nimród-Jagdzeitung 1929 p. 155). 
Botaurus stellaris hat wahrscheinlich während des Winters stark gelitten. 
Am Velenceer See sind die Bstände stark zurückgegangen. MÁTÉ hörte im 
Frühjahr 1940 bloss eine einzige.

Anatidae. Etwa 25 Anser fabalis überwinterten bei G ö n y ü ,  
doch wurden die bis auf die Knochen abgemagerten Tiere leider gröss
tenteils mit Hunden längs der Landstrasse zusammengefangen (J. N a g y )  

Vor B a l a t o n f ü r e d  übernachteten nach BÉLA E n t z  jun. Zehn
tausende auf dem Eis des Plattensees (Term. Tud. Közlöny 1940 p.), 
was früher nie beobachtet worden ist. Während des ebenfalls sehr 
strengen Winters vor 11 Jahren hatten sie in der Gegend von N a g y 
c e n k  viel zu leiden (Nimród-Jagdzeitung 1929, p. 196). Damals wur
den die kaum noch bewegungsfähigen Gänse von der Bevölkerung auf 
den Feldern und auf dem Eise des Plattensees gefangen (Magyar Vadász
ujság 1929, p. 111). Viele gingen auch in anderen Gegenden der Komitate 
Zala und Somogy zugrunde. Bei Berzence wurden sämtliche Anser 
fabalis ein Opfer der Kälte. Während sonst etwa ein Viertel der dort 
zu Tausenden überwinternden Wildgänse aus Anser albifrons bestand, 
waren diese im Jahre 1929 nach Einbruch der Kälte nicht zu sehen 
(A n d o r  P e th Ő , Nimród-Jagdzeitung 1929 p. 230). — Erfrorene Anas 
platyrhyncha erwühnt B a r t h o s  aus N a g y k a n i z s a .  Trotz des rau
hen Winterwetters waren beim Szegeder Fehértó schon am 25, II. viele
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hundert Exemplare zu sehen ; auch Anas strepera, Anas penelope, Anas 
acuta und Nyroca nyroca waren zu dieser Zeit schon da. Am 3. III. — 
noch bei 7—8 Grad Kälte — erschienen unter anderen auch Anas 
crecca, Spatula clypeata und Nyroca ferina. Auch Anthus pratensis und 
Saxicola torquata waren schon hier (Beretzk, Nimród-Jagdzeitung 1940 

p. 264—266).
Columbidae. Columba oenas wurde am 31. XII. 1939 bei Paks in 

riesigen Flügen beobachtet (GABRIEL VERESS).— Von Columba palumbus 
erschienen in einem Park von Nagycenk etwa am 10. II. acht Stück ; 
sie verzehrten die Früchte des Epheu, vielleicht auch Tannensamen. 
Ein Teil ging durch Erfrieren oder durch Hunger zu Grunde (Sm u k ). 

Zwei sehr abgemagerte $  wogen 323 und 330 gr. (19. II.) — Streptopelia 
decaocto als eine Neuerscheinung unserer Avifauna interessiert uns in 
diesem Zusammenhang ganz besonders. In Rákoskeresztúr überwinter
ten 20—25 Paare (Bohus Á b ris), in Pestújhely ca. 120 Exemplare 
(Ladislaus Bezsilia ). Bei dem Warmwassersee im Nagyerdő von 
Debrecen hielt sich 1 Exemplar bis zum 15. I. auf, verschwand dann 
und erschien erst am 28. III. wieder (SÁTORI). In Paks übernachteten 
sie massenhaft in Tannen- und Thujabäumen (Veress). In der Innenstadt 
von Baja waren im Januar bei Schneetreiben und — 11° C fünf Stück 
zu sehen, deren Zahl später auf 15— 16 anstieg. Angeblich liessen sie 
sich auch in den umliegenden Dörfern in solchen Massen nieder, dass 
sie den Bauern zur Last fielen, weil sie den für das Geflügel und die 
Schweine bestimmten Mais ausgiebig dezimierten. Die Kälte ertrugen 
sie vortrefflich. Bei — 20° C flogen sie ebenso munter umher wie bei 
lindem Wetter. Bloss den Wind hatten sie nicht gern. In den Zweigen 
eines Thujabaumes hielten sie sich gerne auf. (D r . S tefan  O l t v á n y i). 

Sie scheinen also die Probe glänzend bestanden zu haben, was umso 
bemerkenswerter ist, als sie bis zu einem gewissen Grade Bewohner 
milderer Klimaten sind. Dieses kann ich besonders auf Grund meiner 
in Kleinasien gesammelten Erfahrungen behaupten.

Charadriidae. Vanellus vanellus : am Fehértó bei Szeged am 3. 

und 7. II. bei strenger Kälte je 1 Exemplar (Beretzk) ; bei Iharkút 
(Kom. Veszprém) am 7. II. 2 Stück (M o l it o r is). In der Gegend von 
Békéscsaba wurde am 24. II. ein erfrorenes Exemplar gefunden (Dr. 
T iberius T arjá n ). Dieses ist gewiss keine Besonderheit weil ja zur 
normalen Ankunftszeit der Kiebitze noch immer rauhes Winterwetter 
herrschte. Philomachus pugnax : Beim Szegeder Fehértó wurden Ende 
XII. drei $  $  beobachtet ; zwei davon wurden erlegt. Das eine hatte 
hell orangegelbe Füsse, das andere graugrüne (Beretzk , Nimród- 
Jagdzeitung 1940, p. 88— 89). Numenius arquatus : Am Fehértó wurden 
Ende Dezember 15—20 Exemplare gesehen (H a jd a n ). .
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Otitidae. Die Bestände von Otis tarda wurden durch die rauhe 
Witterung zum Teil versprengt, sodass zum mindesten Einzelexemplare 
auch in Gegenden auftauchten, in welchen diese Art gewöhnlich nicht 
vorkommt. In der Gemarkung von Ujszomotor (Kom. Zemplén), im 
Bergland, wo niemals Trappen gesehen worden sind, fand man ein 
erfrorenes Exemplar (Vadászlap, 1940 p. 48). Auch im Gebiet jenseits 
der Donau wurden Trappen mehrfach an ungewohnten Orten ange- 
troffen. So fand man in der Gegend von Körmend — Tageszeitungen 
zufolge — zwei erfrorene Trappen, deren eine trotz Abmagerung 6 kg 
wog. In Bakonybél wurde ein Exemplar in der zweiten Februarhälfte 
gefangen ; es ging nach wenigen Tagen ein. In Somogytarnóca beobachtete 
man bei den Fischteichen eine Henne (G raf F riedrich  S z é c h e n y i). 

In Törökkopány (Kom. Somogy) wurde auf einer Tenne am 24. II. ein 
Exemplar gefangen, das als unbekannter Vogel in unser Institut kam ; 
es wog bloss 2735 gr. Im Magen befanden sich ausser Pflanzenresten 
auch Maiskörner. Um dieselbe Zeit, am 25. II., wurde bei Mike ein 
eingegangener Hahn gefunden, der bloss 5 Kg schwer war (Nimród- 
Jagdzeitung 1940 p. 152). Auch in der Gegend von Szeremle (Kom. Pest) 
fand man einen Hahn und eine Henne, beide erfroren (G y . Bornemissza). 

In Siebenbürgen wurde am 2. II. eine Henne bei Kápolnás (Kom. 
Krassó-Szörény) erbeutet, die nur nach Überfliegen ausgedehnter 
Waldungen dorthin gelangt sein konnte (G raf E ugen  T e l e k i). Z u 

alledem müssen wir noch erwähnen, dass nach einer Mitteilung von 
R ichard  C sornai (in litt.) im Dezember 1939 Tausende von Trappen 
über der Gemeinde Mohol (Kom. Bács-Bodrog) ziehend gesichtet wurden, 
was die vorübergehende Abwanderung der Bestände grösser Gebiete 
bedeuten würde. Auch der Winter 1928/29 rief starke Verschiebungen in 
den Trappenbeständen hervor. Im Hanság wurden mindestens 150 
Trappen erfroren gefunden, bloss die Köpfe sahen aus dem Schnee 
hervor (Magyar Vadászujság 1929, p. 174). Auf dem Besitz der fürst
lichen Herrschaft von Keszthely gingen 24 Stück zugrunde (Nimród- 
Jagdzeitung 192ü, p. 230). Auch in der Gemarkung der Gemeinde Nagy
cenk erschienen sie (ebendort, p. 196). Ein Hahn wurde bei Egyházas- 
rádóc (Kom. Vas) gesehen (Magyar Vadászujság 1929, p. 230). Bei 
Zalaszentjakab, wo Trappen früher nie auftraten, waren sie derart 
entkräftet, dass sie vielfach den Füchsen zum Opfer fielen ; ein solches 
Exemplar wurde auch gefunden (Magyar Vadásujság 1929 p. 121). 
In der Gegend von Kaposvár wurde ein Exemplar gefangen (Nimród- 
Jagdzeitung 1929 p. 157), desgleichen bei Ötvös (Kom. Somogy) am 
24. II. 1 Stück ; am 23. II. zeigten sich in der Gemarkung der Gemeinde 
Tarany 2 Stück (ebendort p. 137) ; auch bei Szakadát (Kom. Tolna) 
wurde ein völlig entkräfteter Hahn gefangen (Magyar Vadászujság
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1929, p. 122), ein anderer am 22. II bei Bezedek (Kom. Baranya) ; 
letzterer ging bald ein. (Nimród-Jagdzeitung 1929, p. 137). An einzelnen 
Orten, z. B. in Mezőhegyes (O rosz), wurden durch künstliche Fütterung 
zum Teil gute Erfolge erzielt; die Bestände blieben an Ort und Stelle 
und überwinterten gut. Die Beobachtung unserer Trappen während 
des Winters möchte ich als ein überaus lehrreiches Problem nicht nur 
jagdlicher, sondern auch ornithologischer Natur, unseren Mitarbeitern 
und all denen, die in entsprechenden Gegenden wohnen, wärmstens 
empfehlen.

Rallidae. Ein Exemplar von Rallus aquaticus wurde am 23. I. in 
Vértesacsa gefangen (G y . LÉgrády). Beim Szegeder Fehértó hielten 
sie Ende Januar selbst bei 20° Kälte durch (Beretzk).

Phasianidae. Perdix perdix wurde durch den strengen Winter 
vielleicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen als die Haubenlerche, 
und weist den grössten Prozentsatz an Verlusten auf. Ein derart kata
strophales Massensterben steht bei uns ohne Beispiel da, worauf auch 
unsere Jagdzeitschriften öfters hingewiesen haben. In einzelnen Gegenden 
meldeten die Jagdvorsteher Verluste von 80—90, ja 100%. In Nagycenk 
ging der gesamte Bestand zugrunde (S m u k ), in Kistápé (Kom. Tolna). 
80—90% (Josef PÉTERFAY). Letzterer weist mit Recht darauf hin, dass 
das Rebhuhn die von Menschenhand gereichte Nahrung ungern annimmt 
und sich nur in den seltensten Fällen den veränderten Verhältnissen 
anpasst. Seiner Meinung nach trägt an der Vernichtung der Rebhuhn
bestände nicht so sehr der Nahrungsmangel die Schuld, als vielmehr 
der Schneesturm, welcher die Rebhühner begrub. Ähnlich waren die 
Verluste — ebenfalls nach Berichten von PÉTEkFAY — auch bei Alberti 
(Kom. Pest), Fej ér várcsurgó (Kom. Fejér) und Sellye (Kom. Baranya). 
Auch VERESS schreibt die Massenverluste bei Paks der verheerenden 
Wirkung des Schneesturms zu. Selbst in Gegenden, in denen sie ständig 
gefüttert wurden, gingen die Rebhühner zugrunde ; sämtliche unter
suchten Exemplare waren bei vollem Kropf erstarrt. Auch in der Gemar
kung von Örkény (Kom. Pest) wurden die Rebhühner, die sich für die 
Nacht scharenweise zusammengerottet hatten, unter der Schneedecke 
tot aufgefunden (L adislaus K elÉNYI). In Mátészalka, wo der Verlust 
98% beträgt, fand D r . E ugen  RÁPOLTI-Nagy  JUN. in einer Feldhütte 
die Rebhühner dicht aneinander gedrückt erfroren auf. In der Gegend 
von Nyitra betrugen die Verluste im allgemeinen auch 80%, doch gab 
es gewisse Gebiete mit nur 20% Verlusten ; dort hatten die Rebhühner 
unter Schobern Unterschlupf gefunden. Ein erfrorenes Exemplar erwähnt 
B arthos aus Nagykanizsa. In den ersten Februartagen wurden bei 
Glatteis in einem Garten in der Nähe des Hauptplatzes von Hajdú
böszörmény Rebhühner aufgestöbert (M icha el  SÓVÁGÓ). In Gönyü



(Kom. Győr) dagegen überwinterten sie nach einer Meldung von J. N agy 

bei ständiger Fütterung ziemlich gut, hatten dann aber durch das 
Hochwasser grosse Verluste. Auch in der Bukovina war das Rebhuhn
sterben gross (C. MALINOWSCHI). Zweifellos wurden die schon entkräfteten 
Exemplare durch die Raubvögel dezimiert, z. B. in Állampuszta (Csapó ), 

Szeged (Beretzk) durch Circus cyaneus, in Kajászószentpéter sogar 
durch Strix aluco und Corvus frugilegus (H orváth). Im Deutschen 
Reich waren die Rebhuhn Verluste ebenfalls sehr gross, in einzelnen 
Gebieten 90%. In manchen Gegenden konnte bei plötzlich eintretenden 
Temperatursenkungen eine derart rapide Abnahme der Rebhuhnbestände 
wahrgenommen werden, dass sogar die Möglichkeit einer plötzlichen 
Abwanderung in Betracht gezogen wurde. Wie dem auch sei : es bleibt 
die Frage offen, ob solches Massensterben dem ,,natürlichen“ Zustand 
entspricht, das heisst, ob das in ursprünglichen Verhältnissen lebende 
Rebhuhn in strengen Wintern auch so viel zu leiden hat ? Zeigt sich 
hier nicht eine Reaktion auf die menschlichen Eingriffe (Einbürgerung, 
Blutauffrischung u. dgl.), durch welche eine oft vielleicht übertriebene 
Vermehrung der Bestände angestrebt wurde ? Jedenfalls wäre es sehr 
auffallend, dass gerade das Rebhuhn als Steppenbewohner gegen Winter
kälte, selbst in so krassen Fällen, am wenigsten widerstandsfähig sein 
sollte. Wichtig und lehrreich wäre die Feststellung, wie sich die unter 
natürlichen Bedingungen lebenden östlicheren Arten im Winter verhal
ten. — Phasianus colchicus litt nicht so stark wie das Rebhuhn. In Kistápé 
betrug der Verlust etwa 50% (PÉTERFAY). Auch in Paks überwinterte 
er ziemlich gut. Gegenüber dem Rebhuhn ist der Fasan dadurch im 
Vorteil, dass er auf Bäumen übernachtet und so durch die Schneewehen 
nicht verschüttet werden kann (Veress). In Nagykanizsa gab es auch 
erfrorene Fasane (Barthos) ; in Mátészalka wurden in Schneewehen 
längs der Strasse 14 zu einem Klumpen zusammengedrägte Fasanen- 
hennen erfroren aufgefunden (RÁPOLTI-Na g y ). An einigen Orten waren 
die Verluste grösser. Sie betrugen z. B. im Ohater-Wald (Hortobágy) 
mindestens 90%. Dort vernichteten Raubvögel und Füchse den ent
kräfteten Bestand fast vollständig (D r . N ikolaus U dvardy).

Im Vorstehenden habe ich den Versuch gemacht, die Auswirkungen 
eines folgenschweren Winters auf das Vogelleben in gedrängter Form 
zu skizzieren. Wie wir sehen, ist das Bild, das sich uns bietet, vielfach 
lückenhaft. Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass die ornithologi
schen Beobachter es oft nicht für der Mühe wert halten, scheinbar 
alltägliche Begebenheiten des Vogellebens zu notieren. Sie denken 
nicht daran, dass jede Aufzeichnung, auch wenn sie sich auf die 
gewöhnlichste Vogelart bezieht und scheinbar „bedeutungslos“ ist, 
gegebenenfalls sehr nützlich und wichtig sein kann. Bezüglich der
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Einflüsse des Winters sind wir uns häufig nicht darüber im klaren, 
inwieweit wir der Kälte selbst eine direkte Bedeutung beizumessen 
haben, bezw. inwieweit tiefer Schnee und Nahrungsmangel die Vögel 
in ihren Lebensäusserungen beeinflussen. Auch die Meldungen über 
erfrorene Exemplare sind mit Vorsicht zu behandeln ; man darf erfroren 
aufgefundene Vögel nicht ohne weiteres als solche bezeichnen, weil ja 
ein durch Hunger oder Krankheit eingegangenes Exemplar auch nach
träglich erfroren sein kann. Dieses bezieht sich sowohl auf die Schleiereule, 
als auch auf Trappen, Wildtauben u. s. w. Die Kenntnis der Gewichts
verhältnisse erfrorener Vögel ist daher sehr wichtig. Ferner möchte 
ich besonders betonen, wie notwendig die Kenntnis der Nahrung unserer 
Vögel ist, z. B. bei Eulen und Raubvögeln die Zahl der Feldmäuse u. s. w. 
Die Auswirkungen eines so besonders strengen Winters wie der des Jahres 
1939/40 sollten in Bezug auf den Bestand der einzelnen Arten mit 
umsichtiger Gründlichkeit auch zur Brutzeit verfolgt werden, z. B. bei 
der Haubenlerche, beim Rebhuhn, der Schleiereule u. s. w.

Aus der einschlägigen ausländischen Literatur erwähnen wir als 
besonders ausführliche Abhandlungen : E. STRESEMANN. Die mörderische 
Wirkung des harten Winters 1928/29 auf die Vogelwelt (Orn. Monatsber.
1930, p. 37—43). D r o s t  R.— SchÜZ E. Von den Folgen des harten 
Winters 1939/40 für die Vogelwelt. (Vogelzug, 1940, p. 161—191). 
TiCEHURST, N. F.—WlTHERBY, H. F., Report on the Effect of the Severe 
Winter of 1939—40. On Bird-Life in the British Isles. (British Birds, 
XXXIV, 1940, p. 118—132, 142—155).


