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Kisebb közlemények.
A fecskesirály első előfordulása Magyarországon. A fecskesirály
hazánk faunájában több izben kisértett. így MOJSISOVICS feltételezte,
hogy Béllye határában előfordult, de ezt saját maga meg is cáfolta
(Mitteil. Natw. Ver. Steiermark, Jhg. 1885, p. 115). Losonc környéki
előfordulását H e r m á n O t t ó közölte (Termn Füzetek, 1879, p. 92—95.),
de erről a példányról későbben (1888, p. 164.) kim utatta, hogy
háromujju csüllő volt. Sajnos ezen téves adatok alapján a kül
földi irodalom mégis többször átvette a fecskesirály magyarországi
előfordulását. Nem régiben birtokomba került egy sirály, melyet
1941. december 17-ikén a Dunán Káposztásmegyer (Rákospalota) ha
tárában lőttek. A m adarat bevittem a m. kir. Madártani Intézetbe,
ahol fecskesirálynak ( Xema sabini SABINE) határoztuk meg. A madár
teljesen jellegzetes fiatalkori tollazatban van, szárnymérete 255, farok
120, csőr 23 (12), csüd 31 mm. Ez az adat Európában a faj legdélkeletibb előfordulási pontja. Mint egyetlen hazai bizonyitó példányt
a madarat a m. kir. Madártani Intézetnek ajándékoztam.
B ezsilla L ászló .

A nagy lilik fészkelése Ókigyóson. 1940 junius 1-jén az elöntött
ókigyŐ8Í réten három darab nagy liliket figyeltem meg. Kifogástalanul
röpültek, tehát kevésbé lehet föltételezni, hogy azért m aradtak itt,
mert sebesült példányok voltak. Megbizható oldalról nyert értesülés
szerint május havában több ízben is figyeltek meg 5—8 darab nagy
liliket.
Ezek alapján arra a föltevésre jutottam, hogy ezek az itt maradt
nagy lilikek talán fészkeltek is ezen a területen. Tudakozódásaim alapján
az egyik pásztorfiu azt adta elő, hogy május 10-dike táján tócsákkal
körülvett parton, gyepes földön, kissé kivájt mélyedésben talált két
tojást, amelyeket át is adott s ezek most a békéscsabai múzeum gyűjte
ményében vannak.
Más oldalról arról értesültem, hogy junius 1-jén 5 darabból álló
vadlud fészekaljat találtak, ez azonban a lelök hozzánemértése m iatt
elpusztult, igy a faji azonosság megállapítása csak a már em litett és
gyűjteményünkben levő tojások alapján lehetséges. A tojásokat nem
magam preparáltam s ezért sajnos nem tudtam megállapítani, vájjon
29
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v o lt-e b e n n ü k c sira. A m é r e te k : 82 x 55*2 és 69 x 51*9 m illim é te re se k .
á lt a l m e g a d o tt
á tla g o s m é r e te k
81
to já s a la p já n
78*34 x 63 39. A m in im á lis m é r e te 72 3 X 51 és 75*6 x 49 2 m illi
m é te r. A n a g y o b b to já s m é r e te te lje s e n m egfelel az á tla g o s m é re tn e k .
A k is e b b to já s e g y ik m é r e te u g y a n a l a t t a m a r a d a m in im á lisn a k ,
m á s ik m é re te a z o n b a n n a g y o b b a n n á l.

A HARTERT

E kisebb méretű tojás héján is bizonyos abnormális „mész“lerakódás észlelhető, amiből arra következtetek, hogy a lúd ezt a tojást
rakta le először s föltételezhető, hogy a madár tojásvezetéke ekkor még
nem m űködött normálisan.
A két tojás színezetében is eltérés van az irodalomban ismertetett
nagy lilik tojás szinétől. Az irodalom e lúdfaj tojás színezetét egybe
hangzóan sárgásfehér, krém és fehér változataiban emliti, ezzel szemben
az ókigyósi tojások fehér színébe némi zöldes szin vegyült. Fényben a
belső héj gyengén krém szinü. Az eltérő szint az áttelelés helyén felvett
s a magas északi költőhely vegetációjától eltérő növényi táplálék is
okozhatja, de befolyásolja a fészek altalajának és a mocsár vizének eltérő
festőanyaga is.
Az a körűimény, hogy a tojások szinezete eltérő, nem ta rt vissza
megállapításomtól, mert azok semmi más madártojással nem azonosít
hatók, különösen nem olyan fajokéval, amelyek a nagy lilikkel együtt
tanyáztak akkoriban a területen s ezért meggyőződésem szerint semmi
kétség se merülhet föl arra vonatkozólag, hogy ezek nagy lilik tojások,
amelyek kétségtelenül bizonyítják a nagy lilik fészkelését 1940 tavaszán
az ókigyósi réten. Ennek a leletnek rendkívüli jelentőségét emeli az
a körülmény is, hogy az irodalom ezideig Középeurópában fészkelő
nagy lilikről mit sem tud.
Kiegészítésül még megemlítem, hogy ezen a területen később is
megfigyeltek nagy lilik példányokat, igy 1940 aug. 3-dikán 3 darabot
— amelyek közül 2 fehérhasu, tehát másodéves, egy pedig feketehasu,
teh át öreg példány volt — s hogy szept. 8-dikán, 15-dikén és’ 22-dikén is
újból és újból, tehát a mi vidékünkön rendkívüli időben megfigyeltem
egy-egy — minden bizonnyal — ugyanazon darabot.
Valószínűnek tartom, hogy ezt a rendkívüli jelenséget az 1940 év
tavaszi időjárásának rendkivülisége idézte elő. Az egész tavasz
abnormálisán hideg volt s igy itt m aradtak a lilikek ezen a területen
ahol szinte beláthatatlan kiterjedésű vadvizek gyepszigetein nyugodt
o t t h o n r a ta lá l ta k .

D r . T arj An T ib o r .

Sebzett nagy Hlik visszamaradása. Az 1936 évi május 16-dikán
Apaj-pusztán bibiefogás és jelölés közben fölriasztottam egy nagy
liliket, mely sürü növényzetből kelt föl majd kb 100 méteres röpülés
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után leszállóit. Rejteknek vélt helyen elbújt a lövésre került, mert
nagyon érdekelt, vájjon miért maradt vissza ez a magányos példány.
A boncolás során kitűnt, hogy valószinüleg még a téli vadászatok
idején tüdőlövést kapott s valahogyan megélt, de nem gyógyult meg
annyira, hogy elvonulhatott volna. A tüdő fele részben aludt vérrel
volt átitatva, a mellcsont belseje is aludt vérrel volt bélelve, a szivet
véralvadék vette körül. Mindez a sok alvadt vér már élő szövetté ala
kult át. Májszerü alvadt vérvörös friss szövetrész formája volt, amely
egyáltalában nem üszkösödött, nem gennyedt s ennek tulajdonítom,
hogy a lilik életben maradt. Hastollazata szerint másodéves példány
volt, azonban hókája idősebbet mutatott. Petefészke egészen fejlet
len maradt.
Az 1936 óv n y a r á n NÉMETH SÁNDOR s z e r in t a h o r to b á g y i h a la s 
ta v a k o n is tö b b s e b z e tt n a g y lilik v is s z a m a ra d t, d e n e m fé s z k e lte k .
V önöczky S c h e n k J akab .

Nagy lilik a Hortobágyon 1942 nyarán. 1942. május 30-án a H orto
bágyon a Kondás Fenéktől északra két összetartó nagy lilik példányt
figyeltem meg. A madarak csaknem lőtávolra bevártak. Mindkettő
öreg, foltoshasu példány volt. Felriasztva alacsonyan tovaszálltak kb
1 kilométer távolságra. Minthogy összetartó párnak látszottak s igy
esetleges fészkelésük nem volt teljesen valószinütlen, azért VÖNÖCZKY
SCHENK JAKAB igazgató megbízásából junius végén újból ellátogattam
a Hortobágynak erre a tájékára, de ezúttal sajnos nem találkoztam
velük. A pásztorok bemondása szerint azonban ez a lilikpár állandóan
azon a környéken tartózkodik és szerintük fészkel is.*
D r U dvardy M ik l ó s .

A nagy kócsag fészkelése Dinnyésen. A dinnyési gémtelepről először
CHERNEL I s t v á n emlékezik meg. 1890-ben szürke és vörös gém fészkelt

egyrészt a velenczeitó dinnyési részében, másrészt a hozzá csatlakozó
úgynevezett „Fertő“ -ben. ( H e rm á n O. A madárvonulás elemei Bpest
1895.) Az állományról nincsenek följegyzések. LlNDNER P. 1902-ben
látogatta meg a velenczei tav at s az erről az útjáról adott beszámoló
szerint (Ornith. Monatsschrift 1903 p. 217) egyéb gémfajok mellett a
nagy és kis kócsag is fészkelt volna. A későbbi megfigyelések ezt az
adatot nem igazolták. Állítólag 1915-ben is fészkelt volna a nagy kócsag
*
1942 junius 17-én a H ortobágyon a K ondás Fenéknél m agam is megfigyeltem e zt
a lilikpárt. Teljesen fészkelő p á r m ódjára viselkedtek. Az egyik példány — valószinüleg
a <J — állva figyelte a környéket, mig a m ásik lelapult m ellette. F ölriasztva kissé nehéz
kesen, alacsonyan tovaszálltak. Fészket azon a helyen, ahonnan fölriasztottam őket» nem
találtam .
SzERK.
29*
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a dinnyési részen (Aquila 1918, Melléklet p. 37), azonban a későbbi meg
figyelések ezt az adatot se igazolták.
Az első biztos fészkelést a kiváló angol kutató C . F . R. JOURDAIN
állapította meg 1936-ban, amiről a „A Természet“ 1936. évf. 236. lapján
és az Aquila 1935/38. évfolyamának 678. lapján adtam hirt. Ugyanott
ismertette N agy L ászló is a kócsag fészkelését az 1936. évben. Ezóta
állandóan meg lehetett figyelni a nagy kócsagot a költési időszak alatt
a dinnyési gémtelepen. 1937-ben fészket nem találtak, de 1938-ban már
kettőre szaporodott a fészkelő párok száma. Ugyanannyi fészkelt meg
figyeléseim szerint az 1939 és 1940 években is. Az 1941 évben a fész
kelő párok száma egyszerre 5-re szökött föl. A falu alatti sekély vizen
egyidejűleg 10 darabot észlelt M ü ller G yörgy vadőr s később a dinnyési
gémtelepen megtalálta mind az 5 kócsag fészket. Érdekes jelenség
volt, hogy két pár — valószinüleg a régi fészkelők sokkal korábban fész
keltek, mint a 3 uj telepes. Jun. 13-dikán a két párnak már nagy fiai
voltak — mindakettőnek 4, mig ugyanakkor a többi 3 párnak még
csak tojásai voltak és pedig 1, 3 és 4 tojás.
1942-ben sajnos fogyott az állomány. Csak 2 pár fészkelt, —
bizonyára a régi letelepülők. Ezek mellett juniusban megjelent 12
darab, de ezek egy hét múlva eltűntek, anélkül, hogy a megtelepedésre
a legkisebb hajlandóságot m utatták volna.
Sajátságos jelenség, hogy ezen a telepen eddig még nem fészkelt sem a
batla, sem az üstökös gém, habár mindakét faj minden tavasszal megjelenik
kisebb számban. A batla 1941-ben május elejétől junius 13-ig volt látható.
A gémtelep állománya elég nagy és pedig igen örvendetesen nagy
a kanalas gém állománya. Hogy mikor telepedett meg itt a kanalas gém,
arról nincsenek adataim, csak annyit tudok, hogy 1929-ben már sok
fészkelt, 1930-ban pedig 40 párra becsültem az akkori állományt, amely
azóta állandóan szaporodott és 1941-ben elérte a 80 párt. A szürke és
vörös gém 1941 évi állománya ennek kb. a harmadrésze.
A visszatérésre vonatkozólag érdekes jelenség egy „rosszlábu“
kanalas gém, amely röpüléskor féllábát lógatja. Ezt a példányt már
4 óv óta figyelem.
VÖNÖCZKY SCHENK JAKAB.
A kis kócsag fészkelése KoháryszentlSrincen. Az 1929-ben megjelent
úgynevezett Uj Magyar Brehmben SCHENK J a k a b igen szomorú képet
adott a kis kócsag magyarországi elterjedéséről. „Jelenleg már csak
igen ritka átvonuló s több esztendő is eltelik, amig valahol megjelenik
egy-egy kóborló példánya. Másik vonatkozásban azt irja, hogy „csak
kevés kilátás van rá, hogy újból megtelepedjék nálunk.“
Ezekután annál nagyobb örömmel adhatok hirt arról, hogy a kisbalatoni szórványos kis kócsag fészkelések után 1941. nyarán nagyobb
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számban települt meg a kis kócsag Koháryszentlőrincen, Kecskeméttől
délkeletre. I t t egy vegyes állományú mintegy 300 katasztrális holdnyi
erdőben régóta fészkel a bakcsó változékony számban, de legfeljebb
100 párban. 1941. április 28-ikán H orváth JÁNOS városi erdész a bakcsók
között két fehér gémet látott s minthogy emberemlékezet óta ezen a
tájon kócsagot nem láttak, az észlelő a megvillanó fehér m adarakat
albínó bakcsóknak nézte és reflexszerü kettős lövéssel elejtette őket*
H atártalan meglepetéssel két kis kócsagot ismert fel a lelőtt m adarak
ban. Az egyik (J, a másik 9 példánynak bizonyult. Az érdekes hirt
azonnal közölte velem, én azonban átvonuló, megpihenő vendégeknek
véltem ezeket a kis kócsagokat. Junius végéig azonban rendszeresen
feltűntek az erdőn és a környező vadvizeken s ezért junius 29-dikén
aztán magam is kimentem, hogy a helyzetet tanulmányozzam. Akkor csak
késő délután pillantottam meg egyetlen, közelről felrepült kis kócsag
példányt, és csak augusztus 7-ikén sikerült felfedeznem a fészektelepet.
Talán száznál is több bakcsó fészkelt alacsony, fiatal nyárfákon és egész
fiatal, 2—3 méteres akácfákon. A lazán összefüggő telep egy elhagyott,
aránylag csendes részén fiatal hajlékony nyárfán, mintegy 10 méter
magas villában sötétlett a kis kócsag fészek. Lépteink zajára azonnal
kiugrott belőle két fióka és gyors kúszással, repüléssel eltűntek a sürü
lomb között. Egész biztosan négy példányt tudtam megszámlálni.
Szines képeket készítettem róluk. Munka közben rendszeresen megjelentek
az öregek és fáradhatatlanul etették a fiókákat. Az etetési időközök
hosszúak voltak, aminek oka lehetett az is, hogy jövés-menésünk lá t
hatólag zavarta a szülőket. H a a lombsátor nyílásán gyanúsat pillan
tottak meg, hiába tátogtak a fiókák, irányt változtatva, etetés nélkül
eltűntek. Délután még két, alig repülős fiókát fedeztünk fel. Teljesen
fejlett, anyányi példányok, fejükön a jellegzetes pihetoll-szálak. Ezeket
meggyürüztem. Később még 2 fiókát figyeltem meg. A fiókák száma
tehát 8 volt. Hazatérőben a tisztás felett nyugodtan huzó kis kócsagokat
figyeltem meg. Tizenhatos csapat volt. Öregek-e vagy már repülős
fiókák, nem tudtam megállapítani, de az volt a benyomásom, hogy öreg
példányok. Ezeken kivül még 4 drb öreg példányt észleltem. A biztosan
megállapított összállomány tehát 28 darab. HORVÁTH jelentése szerint
az utolsó példányok szeptember közepe táján a bakcsók zömével eltűn
tek a vidékről. Megindítottam az eljárást a koháryszentlőrinci bakcsó
telepnek természetvédelmi emlékké való avatása tárgyában abban a
reményben, hogy a kis kócsagok a jövőben is fölkeresik majd és állandóan
megtelepednek ezen a területen.
j ) R# H o m o k i -N agy I stván .
Fákon fészkelő kis kócsagok. A Bánátban 1939. VI. 26-án és 27-én
az ozorai gémtelepen (Torontál m.) ritka népes Egretta g. garzetta L.
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állományt volt alkalmam látni. A telep a Temes folyóhoz közel, annak
kb. 2500 holdnyi árterén van részben ültetett kőris, — illetve vegyes
állományú — jórészt fiatalos, kb. 80 holdnyi erdőben. Maga a telep
ca 35 holdnyi területen fekszik. Az itt fészkelő fajok közül legtöbb a
bakcsó — kb. 400 pár, — utána következik a kis kócsag — kb. 200 pár
ral — az üstökös gém kb 150—200 párral, mig a szürke gém kevés pár
ban a magasabb fákon külön fészkelt. A kisebb gémek telepén
volt 30—40 pár batla is, vagy 20 kanalas gémet is láttam , de ez utóbbiak
állítólag a közeli nádasban fészkeltek. Egy-egy fiatal vékonytörzsü fán
4—5 vagy több fészek is volt, de egyik terebélyesebb fán 11-et számol
tam meg. Úgy a kis kócsagok, mint az üstökös gémek fészkei néhány
méter magasan voltak. A fiókákat különböző fejlettségüeknek találtam,
de még sok tojás volt, teljesen tiszta is. Repülős fiatal talán és főleg
a Plegadis-ból lehetett még akkor. A telep fiókái az egyes évek szerint
különböző időben keltek szárnyra, igy 1937. VI. 10-én KlSZELY LAJOS
szerint, akinek a telepre és telepen való kalauzolást is köszönhetem — már
kb. 40%-ban repülősek voltak ; 1938. VII. 28. körül ellenben még tokos
fiókákat talált az üstökös gémekből. Látogatásom alkalmával te tt
tapasztalat alapján 1939-ben még juliusban is kelhettek fiókák, amelyek
augusztus előtt aligha válhattak repülősekké. A környék alkalmas tá p 
lálkozási terület, a mocsaras részen kivül legelő is van. Az erdő egyes
részein a viz magassága áradás esetén eléri kb. a 4 m-t és igy a gémek
korábban költő párjai magasan kénytelenek fészkelni. Kétségtelen,
hogy a kis kócsag fán fészkelési hajlandósága nagy előnyt jelent számára
a nagy kócsaggal szemben, amit számbeli fölénye legtöbbször igazol,
igy Kisázsiában is, ahol nagyobb rokona alig került szemem elé.
D r . V asvári M ik ló s .

Dryobates syriacus balcanicus terjeszkedése Közép-Bácsk&ban.
Ennek a bevándorolt és elsőizben 1928-ban megfigyelt fajnak első köl
téséről az Aquila utolsó kötetében (1935/38., p. 689) adtam hirt. Az első
költés a bevándorlás után 11 évre, 1939-ben következett be. Nem lehe
tetlen, hogy a költés már korábban is történt, mert ezt 1939-ben több
helyen is észlelték. Azóta újabb költési időben való előfordulásokat
figyeltek meg és meg kell állapitanom, hogy ez a röviddel ezelőtt beván
dorolt új faj mind gyakrabban fordul elő, mint költőmadár. így
legutóbb 1942 junius 27-én Ujverbászon, jun. 30-án Óverbászon
láttam egy-egy családot, a mint a szülők etették a fiókákat. Rá kell
mutatnom ennek a jelenségnek megítélésénél arra, hogy a Dryobates
syriacus balcanicus ellentétben a Dryobates maior pinetorum-mal , nem
erdei, hanem kimondottan kerti madár. Talán arra lehet gondolni,
hogy a nagy fakopáncs és a balkáni fakopáncs közt ugyanaz a viszony,
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mint az erdei és kerti fakúsz közt. A nagy fakopáncs erdei madár, mig
a balkáni fakopáncs a falvak gyümölcsöseiben és hasonló helyein választja
ki fészkelőhelyét. Azt hiszem, ennek a körülménynek tulajdonítható,
hogy nemcsak a mi vidékünkön, hanem más közlések szerint a külön
böző egyéb vidékeken is majdnem rohamosan terjed, minthogy ebben a
terjeszkedési folyamatban nincs más versenytársa, mint saját fajrokonsága. Nem szükséges, hogy az erdei fakopáncsot kiszorítsa költőterületéről, hanem eddig kihasználatlan életteret száll meg.
Hogy életmódját behatóbban és pontosabban megfigyelhessem,
kertemben, ahol állandóan m utatkozott, mesterséges fészekodut helyez
tem ki. Ez 1941. májusában volt, tehát elég későn, amikor ez a faj rende
sen már fiókákat szokott etetni. Ebben az évben ugyan nem költött
benne, de megvolt az örömöm, hogy csaknem naponta láttam , amint
kopácsolgatott rajta és pedig nemcsak egy példányt, hanem egy másikat
is. Gyakran megfigyeltem, hogy egymással verekedtek. Amikor megszűn
tek ezek a harcok, feltűnt nekem a dolog és megvizsgáltam a fészekodut, amelyben egy agyonvert példány hulláját találtam. Nem tudom
máskép elképzelni, mint hogy ez a példány a fészekodu birtokáért folyt
küzdelem áldozata lett.
S ch en k H e n r ik .
A balkáni fakopáncs Szegeden is fészkel. 1941 nyarán a város kellős
közepén a korzó évek előtt lecsonkolt platánjain képződött odúk egyi
kében balkáni fakopáncs fészkelt. Fiait rendben fel is nevelte. Egészen
különös, hogy a nagyváros ezen legforgalmasabb helyén zöld küllő is
költött. Fiataljai késő őszig bogarásztak, hangyásztak a Széchényi-tér
parktükreiben. 1942 tavaszán a fák tisztogatása közben mindkét odvas
törzset levágták s a fészkelések igy elmaradtak.
D r . B eretzk P éter .

A házi rozsdafarkú folytatólagos terjeszkedése Debrecenben. A h á z i
r o z s d a f a r k ú n a k az a lfö ld i v á ro s o k b a v a ló b e sz ü rő d é sé rő l az A q u ila
1931/34. évi k ö te té n e k 356. la p já n D r . N a g y JENŐ és a 357. la p o n
B á r s o n y G y ö r g y a d o t t h ir t. D r . N a g y je n ő s z e rin t 1923-ban fé sz 
k e lt első izben D e b re c e n b e n s BÁRSONY G y ö r g y s z e rin t az 1930.
és 1931. é v e k b e n m á r n a g y o b b s z á m b a n fé sz k e lt o tt. Je le n le g m á r
to v á b b i e lte rje d é sé rő l tu d o k b e sz á m o ln i, m e r t m ig ré g e b b e n c sa k a
n a g y o b b , m a g a s a b b é p ü le te k e n h a l l a t t a s z a v á t, ú ja b b a n eg észen a l a 
cso ny h á z a k o n is sok h e ly e n m e g fig y e lte m .
Úgy látszik az Alföld egyéb részein is terjedőben van. D r . N agy
JENŐ fenti közleménye szerint Nyíregyházán az 1930. évben való

színűen költött. Magamnak Szabolcs megye több vidékén volt alkalmam
hosszab ideig is tartózkodni, azonban a házi rozsdafarkút csak vonulás
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idején tudtam megfigyelni. A költési időben először 1940. junius 9-ikén
láttam Kemecsén. A vasúti töltésen figyeltem meg egy szorgalmasan
vadászgató c?-et, amely táplálékot vitt egy szomszédos düledező
épületre. Biztosra kell vennem, hogy ez fészkelő példány volt.
D r . S átori J ózsef .

Füles kuvik Óverbászon. Negyven esztendeje figyelem környékünk
madárvilágát, azonban füles kuvikot sohase észleltem és preparáló
műhelyembe se került eddig egyetlen példány se. 1941 május 19-dikén
fogtak egy 9 példányt az egyik szálláson Óverbászon. Az Alföldön eddig
tudtomm al csak egyizben találták és pedig 1895 május 10-dikén
Nagyszentmiklóson. K üHN L a jo s ezt a példányt az 1896. évi millenáris
kiállításon be is m utatta. Mint fészkelőt H o d e k E d e emliti a Titel és
Zimony között húzódó meredek D unapart üregeiben. Ez az állítás azonban
nincs alátámasztva sem madár, sem tojás példánnyal. Magam több
izben jártam Titelen, de nem találkoztam vele.
S c h en k H e n r ik .

A balkáni kacagó gerle 7 év után újból megjelent Apatinban. Első
izben 1934 május 20-dikán figyeltem meg egy párt, amelyet aztán többízben is észleltem (Aquila 1931/34. p. 348). A következő években azonban
többé nem láttam ezt az uj jövevényt, mig most 7 év múlva 1941 április
28-dikán hallottam ú jra sajátságos turbékolását. Ezúttal többen is
jelentek meg, úgy 2—3 párra lehet becsülni az itteni állományt. Bár
fészket nem tudtam találni, mégis biztosra veszem, hogy itt fészkelnek.
1942-ben csak egy példány jelentkezett. Ebben az évben Tolnán
április hó 4-dikén kb 6—7 példányt láttam. Ezelőtt 4 évvel is voltam
Tolnán, de akkor nem figyeltem meg. Érdeklődésemre azt mondták,
hogy ezt a madár fajt már néhány év óta látják itt.
WA h l I gnác .

A balkáni kacagógerle Békéscsabán. 1939 julius 20-án a városi
ligetben a balkáni kacagógerle búgására lettem figyelmes. A gerle egy
magas nyárfa csúcsán üldögélt. Több napon át a ligettel határos házak
udvara körül tartózkodott.
1939
aug. 8-án Balatonbogláron is megfigyeltem egy, a község egyik
akácfáján búgó balkáni gerlét.
A világháború alatt 1916. év nyarán Jugoszláviában 8—10 darab
ból álló csapatban találtam őket a nisi pályaudvar igen forgalmas
vasúti állomása környékén földön keresgélve.
D r . T arján T ib o r .
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A balkáni kacagógerle elszaporodása Budapest környékén. 1941 no
vember 9-dikén nyulvadászatot tarto ttun k a Pestújhely mellett levő
Temetődülőben. Ez alkalommal a balkáni kacagógerle 4 0 0 --500-as
csapatát figyeltük meg. A gerlék a frissen vetett rozsföldeket lepték el.
Megfigyeltük, hogy nemcsak a szántáson m aradt takaratlan szemeket
szedték föl, hanem a földben lévő szemeket is kikapargatták és elfogyasz
tották, amivel természetesen károkat okoztak. A vizsgálat céljára lelőtt
18 példány begye és gyomra tele volt rozs-szemekkel. Más táplálék
maradvány nem is volt bennük. A többszöri lövöldözés dacára se riadtak
el, hanem mindig visszatértek a frissen bevetett területre és tovább
szedték a vetőmagot.
B ezsilla LÁSZLÓ.
Megfigyelések a balkáni kacagógerle ujabb elterjedéséről. Győrben
a vasútállomás parkjában 1940. szept. 5-én sikerült három példányt
megfigyelnem. Cegléden, 1941. ápr. 7-én többet láttam a Batthyányutcában. 1941. áprilisában Baján teljesítvén katonai szolgálatot, ott
már az egész városban mindenütt igen gyakorinak találtam gerlénket.
Ugyanez volt a helyzet Érsekcsanádon is, Bajától északra. A bácskai
bevonulás során csak Sztapárban láttam 1941. máj. 1-én egy példányt.
Végül Balatonföldváron szintén a vasútállomás fáin figyeltem meg
egy párt, 1941. okt. 3-ikán.
D r . K eve K lein er A ndrás .

A balkáni kacagógerle Sopronban. 1941. s z e p te m b e r h a v á b a n a
sopron i p a r k o k b a n tö b b b a lk á n i k a c a g ó g e rlé t l á t t a m ( Streptopelia d.
decatocto F riv .), m e ly á llító la g tö b b é v ó ta fészkel m á r a v á ro s b a n .
D r . B aranyovits F erenc

A Borsodi Bükkhegység sarlósfecskéi. Évek óta kisérem figyelem
mel hegységünk sarlósfecskéinek — eléggé titokzatosnak mondható
életét. A költés idején állandóan itt találhatók, főleg öregebb szál
erdővel határos vágások szélén, erdőszéli közlegelők, rétek vagy szán
tók felett, de sohasem a bükkörnyéki falvakban, városokban.
Vannak a Bükkhegységben kimondottan kedvenc helyeik, igy
elsősorban a Perecesbányatelep feletti ,,Kutyaakasztó bérc” vágásai
nak széle, a hámori tó körüli Garadna szakasz stb.
És dacára annak, hogy fészkelés idején állandóan itt tartózkod
nak — s nem is kis számban — fészkükre szakember tudtomm al még
nem akadt a B ü k k b e n . Pedig fészkelésre alkalmas hely itt is bőven
akadna. Ilyen volna elsősorban a diósgyőri vár romja, négy magas
saroktornyával. I tt tartózkodásom 12 éve alatt e várfalakon sarlósfecske azonban nem fészkelt.
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A diósgyőri vár romjaihoz hasonlóan a Bükkhegység belsejében
fekvő Dédesi vár romjai is alkalmasak volnának fészkelésre, úgy
szintén a „Szent Léleki“ árpádkori zárda romjai is. De egyik helyen
sem fészkel a sarlósfecske. Egyetlen pozitiv tojás adatunk VÁSÁRHELYI
ISTVÁN tói származik, aki a Lillafüred melletti Zsófia kilátótornyon
dermedten talált tojóban teljesen kifejlett tojásra akadt. A lillafüredi
palotaszálló tornyán azonban, hol külön a sarlósfecskék számára ké
szültek fészkelésre alkalmas falrések, mindmáig sem sikerült a meg
telepítésük.
1934 junius és julius havában sokat fordultam meg sarlósfecske
járta területen. Főleg a Pereceshegy és Kutyaakasztóbércet keres
tem fel ismételten ; itt ugyanis már 11 év előtt is láttam népes laza
csapatokat az erdőszéli magas szálfák körül vadászgatni. Már akkor
vetődött fel az a gondolatom, hogy itt kellene keresni fészkelő telepü
ket. 1934 junius 3-ikán — a déli órákban — 10—15 sarlósfecskét
találtam e terület felett, am int hangtalanul keringett a magasban.
Szemügyre vettem két állandóan együttjáró példányt, mely a K utya
akasztó 380 m. magassági pontnál ismételten közeledett a szálerdő
széléhez hol az egyik idősebb tölgyhöz érve, rövid halk vijjogást hal
latott. A fa közelében — jól takarva — lesbeállok s távcsövemmel 8—10
m.-nyi magasságban két harkályvájta röplyukat vettem rajta észre.
Ezek egyikébe surrantak be a sarlósfecskék, először csak az egyik,
majd némi idő múltán egymásután mind a kettő. A madarak — szár
nyukat lebegtetve — az odú nyilásán megkapaszkodtak, majd eltűn
tek a törzs belsejében. Kibújni azonban nem láttam őket s csak később
győződtem meg róla, hogy a fatörzs túlsó oldalán is van néhány röplyuk s igy nem lehetetlen, hogy a madarak ezek valamelyikén távoz
tak — észrevétlenül.
Úgy láttam, hogy e tölgyfában csak ennek az egy párnak volt a
tanyája, a többi a közeli Csermelygerinc idősebb tölgyei körül sür
gölődött ; újabb lakott odút azonban már nem sikerült találnom.
D r . M auks K ároly .

Az ókigyósi szikes puszta vizimadarai 1939- és 1940-ben. Ezen
két év őszi és tavaszi hónapjainak szokatlan bő csapadéka, amelyhez
a téli nagy havazás s annak olvadásából előállott víztömeg is hozzá
járult, különösen Ókigyós (Békés m.) szikeseit beláthatalan területen
öntötte el.
A nagy víztükörből szigetként kiemelkedő magasabb földhátak,
hol a vizi szárnyasok nyugodt pihenőt tarthattak, a víz öbleiben fel
ébredt viziflóra, a gazdag vizirovar élet, a rengeteg ponty ivadék sok
madárfajt vonzott a területre.
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Gyakori kirándulásaim alatt számos faj jelenlétét állapíthattam
meg s azokat két csoportban fogom ismertetni és pedig külön a fész
kelőket, és külön az átvonulókat vagy ritkább vendégeket.
F é sz k e lő k : Podiceps n. nigricollis B rehm (tö m e g e se n ) Podiceps g.
griseigena B odd (e g y -k é t p á r b a n ) . Podiceps r. ruficollis P á l l . Chlidonias n. nigra L. Chlidonias leucoptera T e m m . (h á ro m te le p e n m in te g y
h a tv a n p á r). Chlidonias hybrida P á l l . (egy fészk elő p á r). Vanellus
vanellus L. Kallus a. aquaticus L. Porzana porzana L. Gallinula chl.
chloropus L. Fulica a. atra L. Crex crex L. Limosa l. limosa L. (fe ltű n ő e n
kevés). Nyroca n . nyroca L. Spatula cypeata L. Anas a. acuta L. Anas
querquedula L. Anas pl. platyrchyncha L. Botaurus st. stellaris L.
Ixobrichus m. minutus L.
A m á so d ik c s o p o r tb a n fe lso ro la n d ó k : Ardea c. cinerea L. N ycti
corax nycticorax L. Nyroca f. ferina L. Charadrius a. alexandrinus L.
Philomachus pugnax L. ( tö b b sz á z a s c s a p a t). Tringa t. totanus L. Tringa
ochropus L. Tringa glareola L. Tringa hypoleucus L. Numenius a.
arquatusL. Capella g. gallinajgo L. Grus g. grus L. (1940. ju n iu s 1 6-án
5 d rb ). Anser a. álbifrons S c o p . (tö b b ezer) Anser f. fabalis (c s u p á n
e g y -k é t c s a p a t).

Az utóbbi 1939 és 1940-ik évben tavasztól késő őszig megjelent,
egyébként e vidéken ritkán észlelhető azon fajok, amelyeket a nagy
vadvizek vonzottak e tájra : Ciconia nigra L. (1940 aug. 30-án egy
drb). Plegadis /. falcinellus L. (több nagyobb csapat). Ardeola ralloides
SCOP. (csupán nyár után). Nyroca fuligula L. Anas acuta L. Tringa
erythropus P áll (néhány). Tringa stagnatilis B ec h st . (Egy 1940. jun. 16-án
lövetett is). Tringa nebularia G u n n . (több kisebb csapat). Himantopus h.
himantopus L. (néhány). Numenius ph. phaeopus L. (kevés). Chlidonias
leucoptera T e m m . Chlidonias h. hybrida P a l l . Larus r. ridibundus L .
Crex crex L .
D r . T arján T ib o r .
A barkós cinege állománya Dinnyésen az 1939/40. évi irgalmatlan
télen majdnem teljesen kipusztult. Más években ez fészkelt mindig
legkorábban az apró madarak közül. így 1934-ben már március végén
találták tojását, 1938 tavaszán pedig május 21-dikén már sok üres
fészket találtam, amelyekből a fiókák kirepültek. A barkós cinege a
dinnyési részen állandó madár, amely legfeljebb a közelebbi szomszéd
ságba kóborol el tél idején, amint azt az 5 éves gyűrűs példány
bizonyítja, amelyet 1930 május 11-én fióka korában gyűrűztem s amelyet
aztán MÁTÉ LÁSZLÓ talált meg 1935 jan. 3-án a kb. 10 km távolságban
levő székesfehérvári Sóstón. Kirándulásaim folyamán állandóan és
gyakran találkoztam a barkós cinegékkel s még junius végén is leltem
tojásait és még nem repített fiait. Annál föltünőbb volt az állomány
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katasztrófális csökkenése 1940 tavaszán. Május másodikán csak egyetlen
egy példányt láttam , 22-dikén szintén csak egyet, junius 13-dikán fészket
leltem 4 elhagyott tojással. 1941 tavaszán még szintén igen gyér volt
az állomány, de már nagyobb számban találkoztam velük. Fiókát
ezidén se tudtam gyűrűzni, de most már kilátás van rá, hogy lassanként
újból benépesedik a dinnyési tórészlet ezzel a jellegzetes madárfajjal.
Ez a remény sajnos nem teljesült, mert az 1941/42 évi ugyancsak
rendkivül szigorú tél következtében egyelőre megsemmisült az egész
állomány. 1942 junius 26-ig egyetlen példányt se észleltem Dinnyésen.
Ezen a napon halottam egynek a hangját. Ugyanez a helyzet a Kisbalatonon is, a hol a tavasz folyamán szintén nem észleltek egyetlenegy
barkós cinegét.
V önöczky S ch en k J akab .
Buhu fészkelése Szegeden cim alatt az Aquila 1935/38. kötetének
676. lapján azt irtam, hogy 1936 tavaszán a Szeged alsótanyai Hon
véderdőben fekete fenyőfán fészkelt egy buhupár. Kénytelen vagyok
ezt az adatot helyreigazítani és megállapítani, hogy értesülésem téves
volt, mert erdei füles bagolyról ( Asio o. otus L .) van szó ez esetben.
D r . B eretzk P éter .

Kis légykapó fészkelése a Mátrában. Gyöngyössólymos fölött, a
Lajosházi erdészlak közelében, kotló kis légykapót rebbentettünk fel
fészkéről. A fészek égerfán, kb. 3 méter magasan, egy kis oldalhajtás
tövében ágcsonk helyén épült, főként mohából.
D r . V ertse A lb e r t .

A vörösfejü gébics ujabb fészkelési helye a Borsodi Bükkben. A
vörösfejü gébicset 1926 óta figyelem a diósgyőri vasgyár „Ládi erdő“
nevű területén, hol ez idő óta évről-évre fészkel. Az emlitett terüle
ten kivül megtaláltam — mint fészkelőt — P a r a s z n y a , B á b o n y
és A l a c s k a község határában ; e három község mindegyike északra
fekszik Diósgyőrtől. Déli irányban mindezideig nem tudtam ujabb
fészkelőtelepre akadni, bár alkalmas hely ez irányban is volna. A
vörösfejü gébics ugyanis vidékünkön úgyszólván kivétel nélkül köz
legelővel határos, idősebb szálerdőben, vagy a legelőterületen álló
idősebb tölgyfákon fészkel. Eddig más fanemen még nem láttam fész
ket. Az egyes fészkelőtelepek közötti távolság többnyire több kilomé
te rt tesz ki ; a közbeeső területen egy senatort sem látunk.
Ó h u t a község közlegelőjén találtam meg az 1934 évben az uj
telepet, mely az eddigiek közül a legnépesebb.
E területen 1934 május 10-ikén még egyetlenegy vörösfejü gébi
cset sem találtam , holott a „Ládi erdőbe“ az első már április 29-ikén
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érkezett. Junius 17-ikén azonban alig egy óra leforgása alatt három
vörösfejü gébics fészekre akadtam, néhány 100 lépésnyire egymástól.
Mindhárom fészek tölgyfán volt, kb. 7—8 m. magasságban.
A fenti három páron kivül még további 1—2 pár fészkelt ezen a
területen, mert fiókáikkal később ismételten találkoztam. A vörösfejü
gébics fészkelőhelyének felkutatása azért nem könnyű feladat, mert
ez a madárfaj aránylag rövid időt tölt nálunk. Legkorábban április
végén érkezik ; számuk juniusban a legnagyobb, julius közepén lénye
gesen megfogyatkoznak s augusztus első hetében csak kivételesen
található már 1—2 példány, ez sem a fészkelési területen, hanem a
környező dombvidéken.
A v ö rö sfe jü g é b ic sn e k e z e n a te r ü le te n v a ló m e g te le p ü lé se f ö l t é t 
len ü l u ja b b k e le tű , m e r t m a g a e közlegelő is c s a k 5— 6 é v e lő tt lé te 
s ü lt ; a d d ig i t t s ü r ü és összefü ggő k in c s tá r i sz á le rd ő v o lt, m e ly ily
m eg te le p ü lé sre n e m a lk a lm a s .

d

r . M á UKS KÁROLY.

A vörösfejü gébics előfordulása Somogy- és Zala-megyében. 1905.
máj. 19-ikén a m. kir. Madártani Intézet részére küldtem egy
pél
dányt Iharosberényből. Azóta elmúlt kerek 35 év és most küldhetem
fel vidékünkről a második példány ( ?). Elejtve : Homokkomárom,
1940. máj. 15. (Zala).
BARTHOS GYULA.
A vörösfejü gébics fészkelése Vas-megyében. Poty-pusztán (Csehimindszent) 1940. jul. 22-ikén a vörösfejü gébicset családban találtam .
Egyik repülős fiókát a m. kir. Madártani Intézetnek beküldtem.
B r . D őry L ajos .

Fekete g61ya fészkelése Leibicen. Leibic község egyik erdős völgyé
ben utszélen nőtt jegenyefenyőn 1935 óta fészkel egy fekete gólyapár. A fészek kb 20 méter magasságban s közel a törzshöz épült. A
fészkelőfa környéke meglehetősen zajos, mert a völgyet szegélyző hegy
oldalon terjedelmes erdei vágások vannak, amelyekből a fuvarosok
már tavasztól fogva nagy hü-hózás közben szállítják a szálfákat. A
fészkelő hely közelében nincs haldus patak, vagy tócsa, de közel 100
méternyi távolságban van egy marhacsorda delelő és éjjeli pihenő
helye. Az öregek 10 kilométeres távolságra is elrepülnek táplálékért,
azonban az anyányi fiókák a fészek elhagyása után mindig ezen a
legelőn szoktak bogarászni. Természetesen az öregek is ellátogatnak
erre a táplálkozási területre. Hogy mivel táplálkoznak az itt megte
lepedett fekete gólyák, arról pontos adatokat nem tudok nyújtani,
mert a fészek alatt a legszorgosabb kutatás dacára, sohase tudtunk
köpeteket találni.
*
M a u k s c h V ilm o s.
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A sárgafejű királyka fészkelése Nyugat-Magyarországon.* A sárga
fejű királykának (Regulus r . regulus L.) „Burgenland“ területén való
fészkeléséről BlTTERA G y u l a tesz első izben emlitést (Aquila, 1912.
p. 408.). Szerinte K i s m a r t o n b a n , közvetlen a L ajta hegység
mellett elterülő 38 kát. hold nagyságú katonai főreáliskolai parkban
1912. évben költött. Tudomásom szerint eddig ez az egyetlen adat
bizonyította e faj fészkelését ezen a területen.
1937.
augusztus 5-én, Városszalónak és Tarcsa közötti turista
utón haladva Drumoly községhez tartozó erdőben királykák hangjára
lettem figyelmes. Rövid keresés után egyik lucfenyőn hét méter magas
ságban ráakadtam három fiókára, melyek szorosan egymás mellett
ültek az ágon ; mig a negyediknek csak hangját hallottam a szomszé
dos fenyő tetejéről, ahol sürü fürtök közé rejtett fészkük lehetett,
melyet a repülni nem tudó fióka még nem hagyott el. Az öregek a
fiaikat szorgalmasan etették.
C saba József .

A törpe sas fészkelése Halápon. H ajdú megyében ez a madár szo
katlan jelenség. Még inkább meglepett, amikor 1941. májusában halápi
fészkeléséről hallottam hirt. A helyszínre érve fészkében — sajnos —
már csak tojáshéj töredékeket találtam. A fészek erdei tisztás köze
lében, tölgy oldalága tövében, alig 5 m magasan volt. A közelben
az egyik m adarat sikerült megfigyelnem. Junius 29-én a tojó bizonyitó példányként M. kir. Tisza István Tudomány Egyetem Állat
tani Intézete gyűjteményébe került. A madár Debrecen környéki
fészkelését már 1873. áprilisában LOVASSY is megállapította az u. n. Pacerdőben. Fészkében 1 tojást talált, melyet gyűjteménye részére
k is z e d e tt.

D r . SÁTORI JÓZSEF.

Vízirigó a Mátrában. Gyöngyössólymos fölött, a Gyöngyös patakot
összetevő, a M átra erdős szurdokaiból összefolyó kisebb patakok mentén
a vizirigó gyakori jelenség. Tartózkodó helye a patakoknak a hegység
mélyén levő erdős részletei. 1941. VI. 3-án elsőnek két anyányi, a vizalatti buvárfutáshoz már kitünően értő de repülni még nem tudó fiókát
fedeztünk fel s azok egyikét a sekély vízben sikerült elfognunk és meggyürüznünk. Csakhamar az öregek is előkerültek, bár vadságuk m iatt
s az erdőben futó patak fölött uralkodó rossz látási viszonyok m iatt az
itt kitünően mimikrizáló vízirigót még röptében is nehéz megpillantani,
úgy hogy kellő figyelem nélkül könnyen észrevétlen maradhat. A patak
bejárt, kb. 2—3 km szakaszán mintegy 3—4 pár vízirigót észleltünk.
* L ásd V asi Szemle, 1938, p. 291— 295.
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A lajosházi erdőőr kérésemre VI. 15-én egy példányt begyűjtött.
D r . U dvardy M ik l ó s szóbeli közlései szerint Parádfürdőn, 1937. julius
első felében látott vizirigót.
j ) R VERTSE A l b e r t .

Fészkelési adatok Somogyból, 1942. Somogytarnóca erdeiben a fekete
harkály (Droycopus m. martius L .) nem nagyon ritka, együtt él a
gyakori kék galambbal (Columba oe. oenas L .). Egyik elmúlt évben
a holló (Corvus c. corax L J is fészkelt, 1942 tavaszán is többször láttam.
Ugartyuk (Burhinus oe. oedicnemus L.J ritkán, de előfordul.
G róf S zéchenyi F rig y es .

A tavi cankó (Tringa stagnatilis B e c h s t.) A ma már harmadik
éve tartó csapadékos időjárás következtében vidékünkön keletkezett
egyik állandó tócsán 1940 és 1941-ben egy-két párban megtelepedett.
Mindkét évben helyenként magas füvei benőtt tócsa közelében s nem a
kimondottan gyér növényzettel borított nagyobb kiterjedésű szikesen
találtam. Bár fészkét nem sikerült felfedeznem, azonban arra való
tekintettel, hogy 1941 évben máj. 4-én, máj. 7-én, jun. 3-án, jul. 13-án
egy és ugyanazt a párt állandóan ugyanazon tócsa körül találtam s figye
lemmel fészkéért aggódó viselkedésére megállapítom, hogy Békéscsaba
vidékének madárvilágában a tavi cankó mint ritkán fészkelő sorolható
fel. Mindkét évben a faj pontos meghatározása érdekében helyi
muzeumunk részére egy-egyet elejteni voltam kénytelen.
D r . T arján T ib o r .

A tavi cankó fészkelése a szegedi Fehértavon. A tavi cankónak
első fészekalját 1942 május 31-én leltem meg, árvizes tó szélén benyúló
félszigeten. Gazdasági művelés alá tartozó, de az árviz m iatt sáros
vizenyős ugaron, ritkás fü között az anyamadár a lábom előtt kelt föl.
Fűszálakból alkotott, illetőleg ritkásan bélelt szabályos körkörös gö
dörben 4 friss tojása volt. A tavi cankó a Fehértónak közönséges átvonuló
madara. Fészkelését már régebb gyanítottam, mert gyakran figyeltem
meg egyesével, kettesével május és junius hóban is.
D r . B eretzk P éter .

A berki poszáta ujabb megjelenése. Utoljára 1934-ben észleltem
a berki poszátát Óverbászon, Magyarországnak eddigelé egyetlen lelő
helyén. Azóta 5 éven keresztül nem mutatkozott. 1939 nov. 10-dikén
újból jelentkezett 1 drb, amely a M. K. Madártani Intézetbe került.
Többször nem észleltem és egyéb helyekről se kaptam hirt róla, bár a
bácskai madártani megfigyelőknél érdeklődtem iránta.
S c h e n k H e n r ik .
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Faunisztikai adatok Esztergom megyéből. L á b a t l a n határában
1940. febr. 18-ikán egy hajnalm adarat (Tichodroma muraria L. 9)
gyűjtöttem , 1941. febr. 5-ikén pedig egy havasi szürkebegyet (Prunella
c. collaris S co p . c f )» melyeket a m. kir. Madártani Intézetnek aján
dékoztam. Környékünkön, S ü 11 ő n a gyurgyalagok (Merops a . apiaster L.) 1938. aug. 11-ikén jelentkeztek először, 1940. aug. 9-ikén
ismét feltűntek L á b a t l a n o n , 1941. máj. 4-ikén újra megérkeztek
ide. Három pár fészkelt is a homokbányában. Jul. 23-ika körül töme
gesen jelentkeztek és szept. elején távoztak. 1941. dec. 12-ikén L á b a t 
l a n o n három a Dunán bukdácsoló füstös réce (Oidemia /. fusca L.)
közül kettőt elejtettem. Egy fiatal gácsért szintén az Intézetnek küld
tem be, másik gyűjteményembe került. Mintegy 5 —6 füstös réce ta r
tózkodott pár napig a lábatlani Dunán. 1941. dec. 17.-ikén nyom nél
kül eltűntek. 1936-ban a Gerecsén megfigyeltek egy pár császármada
rat (Tetrastes bonasia rupestris B re h m ).
I f j . vitéz S ághy A n t a l .

Fehérfarku ölyv előfordulása. Békésmegyében az utóbbi években
kétszer fordult elő a fehérfarku ölyv. 1937 okt. 14-én ejtettek el egy pél
dányt Ókigyóson, mely a békéscsabai muzeumba került. 1940 szeptember
29-dikén ugyanott megfigyeltem egy példányt, amint egy pusztai
kutgémen pihent. 1941 okt. 5-dikén lövetett egy 9 a Hortobággyal
szomszédos Angyalháza pusztán. Gyomrában 3 darab még emésztetlen
s egészben lenyelt mocsári béka volt.
D r . T arján T ib o r .

A csókák fészkelése az adriai tengerparton. Az Adria északkeleti
partján a csókák csak szórványosan fészkelnek, telepeik Dalmáciában
ritkaságszámba mennek, a H orvát tengerparton pedig teljesen ismeret
lenek. Egyetlen telepet fedeztem fel a helybeli vadászok útm utatása
alapján 1940 júniusában Benkovac (É. Dalmácia) mellett egy romon,
ahol szirti galambok és vörös vércsék fészkeit foglalták el abban az
évben a télről visszamaradt csókák. Télen októbertől márciusig mindig
szép számban látni csókákat az egész tengerpart mentén.
M a Stroviő ÄNTUN.

A lócsér ujabb előfordulásai Magyarországon. A lócsér sokáig egyik
legritkább madárfajunk volt. A bizonyító példányt 1889. ápr. 28-dikán
ejtették el Gárdonyban, a velencei tavon. Több mint 40 évig tarto tt,
amíg ujabb előfordulásról kaptunk hirt. D r . K eve K l e i n e r A n d r á s
figyelt meg 1933-ban Gönyü mellett a Dunán ápr. 16-dikán 3 darabot.
(Aquila 1931/34. p. 371.)
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Azóta egyre gyakrabban fordul elő nálunk, amiről az alábbi ada
tok tanúskodnak.
1936. julius 22-dikén a Hortobágyi Halastavakon lövetett egy pél
dány, mely a helsinki-i Muzeum 19300-as gyűrűjét viselte. Ez a példány
NÉMETH SÁNDOR lekötelező szívessége folytán a Madártani Intézetbe
került. I lm ari VÄLIKANGAS értesítése szerint ez a példány 1934. junius
26-dikán kapta a gyűrűt fióka korában Kirkkonummi-ban. Finnország
déli részében Helsinki közelében. Innen származó gyűrűs példányok
ezenkivül Szíriában és Egyptomban kerültek kézre s igy VÄLIKANGAS
annak a nézetének adott kifejezést, hogy ez a faj átvonulóban többször
is előfordulhat Magyarországon.
VÄLIKANGAS-nak ez a sej té se h a m a r o s a n n e m v á r t m é rté k b e n v a ló r a v á l t.
B eretzk PÉTER a szegedi Fehér-tó madárvilágának kiváló és eredmé

nyes kutatója 1937-ben több izben is észlelte ezt a ritka fajt. Jun. 13-dikán
több darabot, 19-dikén 6 darabot, 20-dikán 3 darabot l á t o t t ; 19-dikén
egy darab lövetett s ez a szegedi muzeumba került. 1938-ban kétizben
látta a lócsért ezen a területen és pedig junius 18-dikán és 29-dikén
egy-egy példányt. 1939-ben is megjelent itt, és pedig május 29-dikén
2 példány, julius 23-dikán egy példány.
Ezeken kivül közli még B eretzk P éter , hogy Z il a h i S ebess G éza
szerint a kiskunfélegyházi Péteri-tavon 1939. augusztus első felében
több juv. példányt észleltek. Ezek közül egy példány lövetett s ez
a szegedi Tud. Egyetem Állatrendszertani Intézetébe került.
Mindezekhez az adatokhoz most újabb előfordulás is csatlakozik.
Gróf WENGERSZKY I mre arról értesítette az intézetet, hogy 1941.
május 4-dikén Sárospolyánka mellett, Ungmegyében, két példány
lövetett, amelyek közül az egyik a helsinki-i muzeum 7.933-as gyűrűjét
viselte. Dr. SÁTORI JÓZSEF szerint (Pótfüzetek a Természettudományi
Közlönyhöz 1941. p. 167) ezek nászruhás $$-ek. A gyűrűs példány
a debreceni D.éri Muzeumba, a másik a debreceni Tud. Egyetem Állattani
Intézetének gyűjteményébe került. A gyürüzési adatokat még nem ismer
jük, de ezek is kétségtelenül finnországi származásúak. 1941-ben ezeken
kivül még két példányt figyelt meg D r . U dvardy M ik ló s (A H orto
bágy madárvilága Debrecen 1941 p. 154.) a Hortobágyon julius 9-én
amint a Faluvéghalma mellett elterülő Halasréten halászgattak.
V önöczky S c h en k J akab .

Arenaria i. interpres L. ujabb előfordulása Magyarországon*
A kőforgató lileféléink egyik ritkábban megkerülő alakja, bár az ujabb
megfigyelések szerint (D r . B eretzk : Kócsag IX —XI. évf- p. 37, Nimród
1939. p. 429.) bizonyos, hogy minden évben rendszeresen átvonul
hazánk területén, de sohasem tömegesen s igy könnyén elkerüli a
30
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figyelmet. 1938 augusztus 26-án N agy L ászló a fejérmegyei Sárszentágotán gyűjtött egy téli szinruhás 3 példányt, 1940 szeptember 6-án
pedig a Nyíregyházától délnyugatra fekvő Nagy-Szék tó partján, borzas
cankók társaságában m utatkozott két kőforgató, melyeket D r . B enkő
ISTVÁN barátommal sikerült elejtenünk. A téli szinruhás öreg madarak
közül az egyik <?, a másik ? példánynak bizonyult. Mind a három
példány a Madártani Intézet gyűjteményébe került.
D r . V ertse A lbert .

Branta ruficollis Pali. rendes vonuló madarunk. A még nem régen
csak szórványosan mutatkozó vörösnyaku íudnak ma már néha tömeges
megjelenésével is számolnunk lehet, amire 1934. ősze és 1935. tavasza
volt jó példa. Hortobágyi tömeges megjelenésüket nemcsak a kb.
20 elejtett példány, hanem alábbi megfigyelésem is igazolja. 1935.
április 3-án korán reggel a Halastavak közelében levő lesgödrömben ültem.
6 óra tájban tőlem mintegy 150 m-nyire, 50—60 m. magasan három
csapat vörösnyaku-lúd vonult észak felé. A ludak a Halastó keleti
töltése mellől, a legelőről keltek szárnyra és lassan, fokozatosan emel
kedtek a magasba. A 3 csapat alig 15 méternyire egymás mögött haladt,
s mindegyikben 25—28 példány lehetett. Hangsúlyozom, hogy közöt
tü k egyetlen lilik sem volt. A vörösnyaku lúd szárnycsapása valami
vel gyorsabb, mint a liliké, ami különösen akkor feltűnő, amikor lili
kekkel egy csapatban repülnek. E zt 1936. febr. 24-én volt alkalmam
megfigyelni, amikor a H alastavak fölött egy 11-es lilikcsapatban 6
vörösnyaku-ludat láttam . A csapat viselkedéséből már messziről meg
lehetett állapítani, hogy vörösnyaku ludak vannak benne. A vörös
nyaku lúd tehát repülése révén is biztosan megkülönböztethető a
liliktől.
Az utóbbi évekből az alábbi elejtési adatokat közölhetem : H o r 
t o b á g y , 1934. nov. hó egy példány; nov. 4-én egy nyolcas csapat
ból egy hím és egy nőstény ; 1935. márc 29-én egy hím ; nov. 25-én
egy hím. Halastó környékén 1935/36. telén több alkalommal figyel
tek meg néhány példányt. 1936. óta is láttak, vagy lőttek minden
évben ősszel, vagy tavasszal megbízható vadászismerőseim egy-egy
példányt.
D r . S áto ri J ózsef .

Vörösnyaku lúd a Bánátban. 1938. d e c e m b e ré b e n F e h é rte m p lo m
m e lle tt lő tte k e g y v ö r ö s n y a k u l u d a t (.Branta ruficollis P á l l ) .
L ittahorszky A n t a l .
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A Buturlinlud Erdélyben cím en K a m n e r A l f r é d az A q u ila 1931/34.
évi k ö te té n e k 227 — 228. la p ja in a d o t t k ö z le m é n y t, a m e ly s z e rin t e n n e k
a je le n le g m ég el n e m is m e r t f a jn a k , v a g y f a jtá n a k k é t p é ld á n y a k e r ü lt
m eg E rd é ly b e n és p e d ig az első 1933. o k tó b e r 16-án N a g y sz e b e n
m e lle tt, a m á sik p ed ig 1934. s z e p te m b e r 2 6-án Szecsel m e lle tt. A b o n n i
K Ö N IG -M uzeum ba k e r ü lt k é t k é s ő b b e n e le jte tt és K a m n e r á lta l B u tu r lin lu d n a k m e g h a tá r o z o tt p é ld á n y , u g y a n c s a k E r d é ly b ő l N a g y sz e b e n v id é 
kéről. A lk a lm a m v o lt e z t a k é t m a d a r a t m e g v iz sg áln i és m e g á lla p íth a tta m ,
ho g y m in d a k e ttő az Anser a. álbifrons S cop. ju v . m á so d é v e s p é ld á n y a .
E n n e k az a la p já n , a z t hiszem jo g g a l le h e t a r r a k ö v e tk e z te tn i, h o g y
a K a m n e r á lta l az A q u ilá b a n is m e r te te tt k é t p é ld á n y s z in té n n e m
B u tu rlin lu d , h a n e m n a g y lilik.

VÖNÖCZKY SCHENK JAKAB.

Vadludvonul&s a Dunaszögben 1939/40 telén. 1940. január első
felében Dömösnél a Dunán nagy vadlud csapatokat lehetett észlelni.
A csapatok — vetési lúd és nagy lilik — Dömöstől keletre már nem kö
vették a Duna folyását, hanem átvágtak a Pilis-hegységen (kb. 750 m-ig).
Néhány napig 1—2 vörösnyaku ludat is láttam a többiek közt. Jan.
15-ike táján, amikor a jég teljesen beállt, és a ludak nem találtak többé
szabad vízfelületet, ahová leereszkedjenek, hirtelen eltűntek.
G o d y n Z s ig m o n d .

Gyűrűs apácalud. 1942 március 18-án Békéscsabán apácaivá lö
vetett. Szépen kiszínezett öreg gunár volt. Állítólag már két hete
tartózkodott a környéken, többnyire házi ludak társaságában. Ez a
madárfaj vidékünkön igen nagy ritkaság. Lábán gyűrűt vise]t a követ
kező felirattal: „Bengt Berg 87“ . A madár elejtéséről szóló és a
gyürüzési adatokat kérő értesitésre B e n g t B e r g nem adott választ.
D r . T arján T ib o r

Mad&rtani adatok Zent&ról. 1938. VII. 3 0 -ik á n 20 d b . Olarcola
pratincola v o n u lt á t, VIII. 14-én eg y Buteo rufinus rufinus-t fig y e ltü n k
m eg, VIII. 3 0 -ik á n darvakat , IX. 2 5 -ik én cca 50 füjgő cin°jge v o n u lt
á t, főleg fia ta lo k , X. 1 8 -ik án 1 Otis tetrax orientalis-t lá ttu n k . 1938. XII.
elején re n d k iv ü l n a g y lib a- és ré c e tö m e g m u ta tk o z o tt, m e ly e k k ö z t
fe ltű n t a Branta ruficollis 9 ta g ú c s o p o rtja . M indig e lk ü lö n ítv e ü ltö k
a v e té si lu d a k tó l és lilik e k tő l.

CSORNAI RlCHÁRD

Madártani adatok Bácsföldvárról. 1938. VIII. 8 -ik á n 3 Buteo
rufinus rufinus m u ta tk o z o tt, a u g . v é g é n 1 Falco n. naumanni . IX. 19-ikén
a Falco vespertinus 150-es c s a p a tb a n v o n u lt á t.
M arkov V u ja .
30*
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Énekes hattyú tartózkodott 1939 február 6 és 11 között a hortob á g y i H a la s ta v a k o n .

N é m e th S á n d o r .

Bütykös hattyú. Dunaszegen 1938 febr. 12-ikén lőttem egy
példányt ebből a nálunk igen ritka fajból. A madár sértetlen jó tolla
zatban volt, úgy hogy nem valószínű, hogy fogságból szökött példány
lett volna. Súlya 9 kgr. volt.
K álóczy L ajos

Szélesfarku halfarkas került kézre 1940 okt. 8-án óverbászon.
S c h en k H en rik

A jeges sirály előfordulása a szegedi Fehértavon. A jeges sirály
(Larus hyperboreus Gunn.) Dr. VASVÁRI MlKLÓSnak 1926-ban történt

publikálása óta szerepel a magyar madarak között. 1941 január 15-én
a szegedi Fehértavon elejtett példány a második hazai madár. Fiatal
him példány. Egészben véve szürkés-világosbarna, háti részén világosabb
haránt csíkozással. Hossza 65, kiterjesztett szárnymérete 168 cm. A madár
több napig időzött a tó területén ; párszáz méter hosszú, be nem fagyó
csatorna felett halászgatott. Félénkséget alig m utatott. A példány a
szegedi Fehértó muzeumba került.
D r . B eretzk P éter .

Jeges réce Pancsován. 1938. decemberében Pancsován egy Clangula
kyemalis-t ejtettem el.
T abakovics G usztáv

Pehelyréce előfordulása. Tiszavalkon 1939. XI. 16-ikán egy átszineződőfélben lévő fiatal him pehely récét (Somateria m. mollissima
L.) ejtettem el, melyet a Madártani Intézetnek adományoztam.
M olnár G yula

Hajnalmadár Gyöngyössólymoson. 1940. február 4-én három pél
dányban figyeltem meg a Gyöngyös patakon átvezető nagyhid kő
falán s a patak partján. Egy példányt sikerült begyüjtenem a Madár
tani Intézet gyűjteménye számára. 1942. február 9-én két példányt
láttunk, egyiket az előbbi helyen, utóbbit a templom tornyának falán.
N agy G yula .

A csókák elszaporodása Szegeden. Évtizedek előtt a csóka Szeged
környékén eléggé ritka madár volt s a városban magában meg sem fordult.
Első megtelepedési hely a közúti és vasúti hid szerkezete volt. Ma már
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ezeken a helyeken 40—50 pár fészkel. Beköltöztek a városba is. Nagyobb
épületek diszitményei között költenek és szorgalmasan dézsmálgatják
a galambok tojásait és fiókáit. Az emberek közelségétől mit sem tartva
4—5 is sétálgat a Széchényi-téri parktükörben.
D r . B eretzk P éter .

Kis keresztcsőrüek Szegeden. 1941 November 13-án a csorvai
alsótanyai erdőben (akác és feketefenyő) több, 4—5 madárból álló kis
keresztcsőrű csapatot figyeltem meg. December 8-án a felsőtanyai u. n.
Faj ka erdőben ismét láttam 3 darabot egy csapatban.
D r . B eretzk P éter .

Fülespacsirta Vas megyében. Egervár határában 1941. dec. 7-én öt
lépésről figyeltem meg egy fülespacsirtát (Eremophila alpestris flava GM.).
D r . b r . S ólym osy L ászló .

Pásztormadár.
M o nosfalun k b .

1941 a u g u s z tu s hó 4 -d ik é n a m a ro s to rd a m e g y e i
1 00-tag u sereg ély c s a p a tb a n e g y e tle n d a r a b p á s z to r-

m a d a r a t fig y e lte m m eg eg y d é le lő ttö n á t.

S z o jk a F e r e n c .

Darázsölyvek korai vonulása. A Márvány-tenger Herceg-szigeteihez
tartozó Burgas-on (Prinkipo) 1936. VIII. 27-én két csoport Pernis a.
apivorus L -t. láttam , amint D felé repültek. Egyik csapatban 60—70,
a másikban, mely kissé később érkezett oda, 35 példány volt, összesen
tehát cca 100 db. Bár a vonulók száma csekély azokéhoz képest, amelyek
a rendes és tömeges vonulás idején szoktak átrepülni a Boszporus fölött,
mégis figyelemreméltó, hogy ilyen korán csapatokba verődik ez a faj
és pedig valami helyi mozgalom lehet, már csak abból is követ
keztetve, hogy tengerfölötti észlelésről van szó. Mint a legutóbb 1940.
szeptemberében Helgoland-on észlelt nagyobbarányu darázsölyv-vonu
láskor (v. ö. „Vogelzug“, 1940., p. 191—192.), itt is önként felmerült
a kérdés, honnan jönnek e madarak ilyen mennyiségben ? A Balkánon
nem olyan gyakori fészkelő, hogy onnan származtassuk őket. Az is fel
tűnő, de a helgolandi esetnél is, amikor már IX. 4-én kezdődött a
vonulás, hogy a darázsölyv fiókái csak augusztusban válnak repülősekké.
D r . V asvári M i k l ó s .

A háború behatása a madárvonulásra Bukovinában. A m adár
vonulás a kritikus 1939. szept. és októberében rendellenes volt. Ezek
ben a hónapokban úgyszólván egyetlen rendezett vonuló csapatot sem
láttam, sem ludakból, sem récékből, sem darvakból ; valamennyi szemmelláthatólag felrisztva, zavart összevisszaságban repült. Még az egy

KISEBB KÖZLEMÉNYEK

47 0

fAqullA

szerű vadász embereknek is feltűnt a vonulás rendellenessége. Hasonló
képen nem lehetett eddig rendszeresen annyi kóválygó rétisast sem látni.
1940.
I. 21-ikén kaptam Sevanti-de-Sus határából egy távbeszélő
huzalon szerencsétlenül já rt füles pacsirtát, amelynek bőrét több más
madárbőrrel a m. kir. Madártani Intézetnek ajándékoztam. Úgy látszik,
hogy 1940 elején a füles pacsirta a szokottnál nagyobb mértékben
kereste föl a Bukovinát. Magam jan. 31-dikén 6-os csapatot láttam
Cernauti mellett, egy másik megfigyelő pedig jan. 16 és 22-dike között
szinte naponta látott egy közepes csapatot. MALINOWSCHI K onr Ad . f
A molnárfecske vonulása. Pontos megfigyeléseket tehettem néhány
esetben a molnárfecskék megérkezéséről. Kétizben kora reggel, kétizben
pedig délutáni időben láttam őket a megérkezés alkalmával. Meglehetős
magasságból mint árnyak zuhantak alá, odarepültek a fészekhez és
vigan csicseregtek. Előfordul azonban, hogy ilyenkor még nem marad
nak meg állandóan a fészeknél, hanem csak 1—2 nap múlva telepednek
meg véglegesen.
S c h e n k H e n r ik .
Sziklafalon fészkelő kabasólyom. A kabasólyom előszeretettel fán
fészkel, legnagyobbrészben elhagyott vagy elfoglalt varjufészekben.
Sziklafalon való fészkelése ritkaság s Magyarországon még nem észlelték.
A Mátra tövében, Gyöngyössólymoson, a Kőhegy egyik kőbányája
falán fészkelő s ottjártam kor a kőbánya fölött keringő két pár vörösvércse között egy kabasólyom párt figyeltem meg. A vércsék ellen
szenvvel voltak a kabasólymokkal szemben s láthatóan igyekeztek
azokat — körözés közben élénk vijjogással s merész pedzéssel a kaba
sólymok felé csapódva — elűzni. Ez az igyekezet még fokozódott, amikor
a kabasólymok időközben a sziklafal egyik párkányára szálltak. Úgy
a vércsék, mint a kabasólymok viselkedése erős gyanút szolgáltatott
arra, hogy a kabasólymok is o tt a sziklafalon fészkelnek s a vércsék
nem veszik szívesen a szomszédságot. Kérésemre N a g y G y u l a gyöngyös8Ólymosi tanító, hozzáértő mászóemberek segítségével VI. 27-én meg
nézette a sziklapárkányt s o tt a kabasólymok fészkét, benne két tojással
meg is találta. Ugyanakkor a két vércsefészekben talált kb. kéthetes
vércsefiakat meggyürüzte. A kabasólyomnak a vércsénél későbbi tojás
rakása jellemző s a tojások eredetére, amelyek a vércse tojásaihoz úgy
nagyság, mint szinezet tekintetében igen hasonlók, — biztos tám pontot
nyújt. Az Intézetünk gyűjteményébe került tojások méretei : 42*7 x 32-3,
4 1 -4 x 3 2 - 7 m m .

DR. VERTSE ALBERT.

Szokatlan fészkelő helyek. A r e n d k iv ü l e ső d u s
és

az

azt

kO v ető

ugyancsak

r e n d k iv ü l

havas

1941 é v i ősz
té l k ö v e tk e z té b e n
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a talajvíz olyan magas volt, hogy számos olyan terület került viz alá,
amely rendes viszonyok között mivelés alatt állott. Egyik ilyen terü
leten nem lehetett learatni a tengeriszárat. Az itt megtelepült szár
csák aztán ezen a tengeriszárföldön éppen olyan védelmet nyújtó
fészkelőhelyet találtak, mint a náderdőben. A fészkeket teljesen a kör
nyezetnek megfelelően rakták. A fészekanyagot a közvetlen környezet
ből vették. Az alépítményt tengeri-, cirok- és paréj-szár alkotta, végül
néhány vékonyszálú nádtörmelék. A fészek csészéje tengerilevelekkel
volt bélelve. A talajvíz apadása után ezek a szárcsafészkek szárazra
kerültek, ahogyan az egyik érdekes fészekről készült fényképünk bemu
ta tja (18. ábra). Más szárcsafészkek összedült tengeriszárkupacokra voltak
rakva, nagyjában hasonló kivitel
ben. Ebben a le nem aratott
tengerimezőn kb. 15 fészek volt,
amely azután a víz leapadása után
a földmunkások zsákmánya lett.
Egyik mélyebben, káka között el
helyezett fészekben szokatlanul
nagyszámú tojást, 11-et találtam.
Ugyanezen a területen telepe
dett meg kb. 15 pár Chlidonias n.
nigra is, amely faj megfelelő
fészkelési alkalmatosság hiányá
ban már évtizedek óta nem
fészkelt nálunk. Ezeknek a fész
keknek egy része szintén össze
dült tengerikupacokra volt rakva,
más része azonban a rendes
módon növénytörmelékből rakott
kis úszó tutajokra. Mindezek a
talajvíz leapadása után ugyancsak 18. á W SztircsnféazcU tengeriszárföldön. ,
szarazra kerültek S Ugyanez a sors Fig. 18. B iässhuhnnest in einem Maisfelde,
érte azt a néhány Podiceps r.
ruficollis -1 is, melyet a szintén újonnan megtelepült gazdáik raktak.
Eredetileg azokat is úszó tutajokra rakták, a víz leapadása után azonban
szárazra és fű közé kerültek, ami valóban meglepő látványt nyújtott.
Ebben a szokatlan fészkelésben nemcsak a gyors alkalmazkodás
az új és szokatlan viszonyokhoz az érdekes, hanem még inkább talán
az új fészkelő területek azonnal való megszállása.
S chenk H enrik , óverbász.
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A szalakóta épületekben való fészkelése Kisázsiában. Ceyhan vidékén
(D.-Kisázsia, Adanatól Ék-re) 1937. májusában megfigyeltem D r . PÁTKAI
iMRÉ-vel együtt lakóház falirésébe bejáró Coracias g. garrulus L.-t. Ugyan
o tt a szalakóta a Ceyhan-folyó partjában is fészkelt szép számmal földi
lyukakban, gyurgyalagok és seregélyek társaságában. A seregélyek
szintén költöttek az emlitett lakóház padlásán is. Később aztán, — ju 
nius folyamán — más vidéken, Arga mellett (Sultansuyu, Malatyu
vilajet) is láttam , hogy házromra já rt a szalakóta, bizonyára ott
fészkelt, sőt egy istálló fali üregében is költött és négy fiókáját meg is
gyűrűztem. Hasonlóképen van a fészkelés a kuvik és kis vérest
esetében is, amelyeknek az odvas fa és épületek, a kuviknak a földi
üreg egyaránt megfelel. A Coracias épületekben való költését Indiából
J e r d o n emliti.
D r . V asvári M ik l ó s .

A molnárfecske érdekes fészkelése. Eddig még sohasem észleltem,
hogy a molnárfecske Budapest belső területén fészkelt volna. 1941 máju
sában az Irinyi János-utca magas lakóházainak külső falán néhány
lakott molnárfecske fészket fedeztem fel. Ez az utca a kör harmadrésze
formájában egy kis gyermekjátszóteret karol át, amely utóbbin néhány
bokor és fiatal fa is van. Az utcának csak az egyik oldalán vannak köz
vetlenül egymáshoz zárkózó, nagyobbrészt hatemeletes épületek. Ezek
nek elől nyitott, de felül is fedett erkélyeik vannak. Az egyik házon
három fészket láttunk egy-egy erkély sarkában, közvetlenül a mennyezet
alatt, a negyedik illetőleg az ötödik emeleten. Egy másik házon a fal
besarkallásában van egy fészek, fölötte kiugró eresz. A molnárfecskék
itt csupán a legutóbbi 3—4 évben telepedhettek meg, mert az egész
házsor csak 1935/36-ban épült. A legérdekesebb az, hogy a kis játszótér
másik oldalán a Horthy Miklós-ut és a Fehérvári-ut kereszteződnek,
amelyeknek nagyon élénk a forgalma, villamosok és autóbuszok is
járnak rajtuk, a közelben pedig mindenütt nagy bérházak vannak
üzletekkel, filmszínházzal stb. A fecskék táplálékát kétségkívül a szom
szédos Gellért-hegy biztosítja, amely tele van fákkal és kertes villákkal,
azonfelül a szintén közeli kis tó (az u. n. „feneketlen tó “). A Duna távol,
sága innen sem éri el az 1 km-t. De azért a molnárfecskéknek ebben a
megtelepedésében alkalmazkodást kell látnunk a nagyváros lármás
életéhez és olyan építményekhez, amelyeken egyébként nem szoktak
fészkelni. Lehet azonban, hogy ezeknek az uj házaknak a szilárd vakolata
jobban megfelel az igényeiknek, mint a régi házak szokásos vakolása.
D r . D o r n in g H e n r ik .
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Seregélyek fészkelése vasbeton fészekben. Egy budai lapos tetejű,
kétemeletes bérház délfelé néző terrasszán a tetőszerkezet szellőztetését
hivatott cca 6 cm-es szellőzőnyilások vannak sorban elhelyezve. Ennek
a folytatásában pedig a tetőzet alatt a vastraverzek közt jól védett

10. ábra. Szelelő nyílások bérház
ereszében m in t seregély fészkelőhely.

20. ábra. E te tő seregély a szelelő n y ílásb an lévő
fészek előtt.

Fig, 19. V entilationsöffnungen
als Nistpl&tze des Stares

Fig. 20. F ü tte rn d e r S tar vor dem in einer Ventilationsöffnung befindlichen Neste.

járatok húzódnak. 1941. év tavaszán azután figyelmes lettem arra,
hogy egy seregély pár gyakorta átrepül a terrassz fölött.’ Idővel meg
figyelhettem aztán, hogy ezek a seregélyek az egyik betonlyukban
tanyát ütöttek. (L. a 19. és 20. á b r á t ) A költés ideje alatt szorgalmasan
hordozták felváltva a rengeteg rovart, hernyót a négy kis seregélynek,
melyek éhes kis torkukat nem győzték elég sürün kinyujtogatni a lyukon.
R adványi O t t ó .

Széncinegék t&rsas együttfészkelése. 1941. március havában egyik
csillaghegyi villa kertjében betonoszlopon álló kb. 50 cm hosszú, széles és
magasleander-tartó négyszögletes cementváza állott üregével lefelé fordítva,
hogy a téli csapadék bele ne folyhasson. A cementdobozok tetején a közé
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pen 3—4 cm átmérőjű
nyílás volt mely a cse
rép felesleges nedves
ségének az elvezetésére
szolgált s egyébként a
cserép alján lett volna.
A kertész már éppen
azon fáradozott, hogy
a cserepeket a tavaszi
munkálatokhoz meg
felelően megfordítsa,
azonban ebben meg
kellett akadályoznom,
mivel már napokkal
előbb figyelmes lettem
arra, hogy széncinegék
sűrűn ki-be röpdösnek
a nyíláson. Egy izben
óvatosan felemelve a
vázát, a legnagyobb
ámulatomra a cserép
mind a négy sarkában
egy-egy cinegefészek
volt elhelyezve. Az
egyik fészekben nyolc,
a másikban hat, a har
madikban öt és a ne
gyedikben három cine
getojás volt, tehát ez
alatt az egyetlen cse
rép alatt 22 drb tojás.
Ilyen cinegefészket
még többet is találtunk
hasonlóképpen lefordí
tott vázák fenekén

[Aquila
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21.

ábra. Loandertartó cem entváza széncinegék
fészkelő helye.

Fig. 21. Z'Mnentbehälter als Brutplatz der Kohlmeisen.

22.

ábra. 4 széncincgcfészek
alatt.

^ Kohlmeisennestor

a

leandeitartó váza

in einen Zementboh&lte r.

A cinegék változatos fészkelési módjáról számos észlelet tanúskodik,
de ez a megfigyelés abból a szempontból rendkívül érdekes, hogy a
cinegék ilyen társas együttköltése valósággal példátlan.
R adványi O ttó .

Diirgő fajdkakas januárban. 1939 január hó 21-dikén egy természet
járó társaságnak különös kalandja volt egy fajdkakassal. Megfigyelték,
amint a földön, keményrefagyott havon hevesen dürgött. Tyuk nem
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volt látható. Az egyik természetjáró nehány méter távolságra köze
ledett a dürgő kakashoz, anélkül, hogy az tudomást vett volna róla.
Gyors nekiiramodással sikerült a madarat megfognia. A madár ugyan
verdesett a szárnyával, de egyáltalában nem keltette azt a benyomást,
mintha életre-halálra védekezni akarna. Hamarosan szabadonbocsátották. Két futólépés a kemény havon a lejtőn lefelé, majd két szárnycsapás s már is tovaszállt az óriás madár nyugodt szárnycsapásokkal
a fenyők fölött,
SALMEN JÁNOS.
A szirti sas függöget. 1940 aug. 17-ikén a szirti sasnak egy szokatlan
repülési módját figyelhettem meg. A madár gabonakeresztek felett
alacsonyan szitált a Jászó és Hetény közt elterülő földeken. Hasonló
körülmények közt a vonatból másnap is láttam szitálni a szirti sast
Rozsnyótól valamivel délebbre.
d r . K eve K l e in e r A ndrás .
Szárcsák különös balesete. 1941 év november 14-ről 15-re virradó
éjszakán az előző hetek enyhesége után 6 fok hideget mutatott a hőmérő.
Ez elég volt ahhoz, hogy a felületesebb és sekélyebb vizek 2—3 mm-es
jégkérget kapjanak. A semjékekről, vadvizekről a szárcsák kiszorultak
s 15-én reggelen több ezres tömegekben lepték el a Fehértónak be nem
fagyott víztükreit. A vízfelületek kis terjedelmük folytán, a csak hosszú
nekiszaladás után levegőbe emelkedni tudó szárcsáknak nem voltak
elég hosszúak s igy egy általam még nem látott érdekes helyzet állott elő.
Alighogy a vékony jégkérget elérték az állatok, lábaik rúgása alatt a jég
betöredezett és nem tudtak féléinélkedni, visszahullottak a betördelt
jég közé. A jeget orrával tördelő csónak elől menekülő szárcsák közül
sokat evezővel ütöttek agyon. A mindenáron való menekülés közben
több szárcsánál érdekes balesetet figyeltem meg. A lábaik alatt töredező
jégkéregről való felemelkedés-próbálgatás közben lábaikkal magasra
nyúltak fel, nyilván hogy jobban fellökhessék magukat s közben lábuk
belső ujjának hegyes éles karmával torkukba kaptak. Karmukat
visszahúzni nem tudták s mint guzsbakötöttek hullottak vissza. Karmuk
tövig benne volt a torok bőrében, és nyelvük alatt vagy mellett meredezett
elő. Karmaikat innen semmiképen sem tudták visszahúzni.
Úgy gondolom, hogy ez a ritka jelenség a szárcsáknál csak olyankor
fordul elő, amidőn a jégkéreg ellenállása csak annyi, hogy a lábak elrugásából származó felhajtó erő a jeget épp csak hogy betördeli, s igy felemelkedésükhöz fokozottabb „lábmunkát“ kell végezniök.
D r . B eretzk P éter .

Nünüke mint madártápl&lék. Mint ismeretes, ezeket a bogarakat
mérges és kellemetlen izü váladékuk miatt a madarak ritkán fogyaszt
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ják. A* túzok (Otis tarda L.) azonban, ugylátszik, mégis aránylag gyak
ran megeszi. Ezt bizonyitja az is, hogy tizenhárom áprilisi és májusi
gyomortartalom közül hatban találtam nünükéket, tehát a tavaszi
gyomortartalmaknak csaknem feleannyi számában, mégpedig követ
kező arányban. 1. Ó-Szőny (Komárom, 1901. ápr. 22 : 8 Melóé variégatus , 6 M . rugosus, 2 Melóé sp. 2. M o s o n b á n f a l u (Moson-m).
1909. máj. : 3 M. nigosus , ( H e g y m e g h y ) 3. K i s s z á l l á s (Bács-B.-m.),
1911. ápr. 1.: 1 M. variegatus: 4. Magyarország (közelebbi lelőhely
nélkül ; 1929. máj. : 6 M. variegatus , 1 M. violaceus, 1 M. rugosus, 1 M.
sp., 5. Magyarország, 1929. máj. : 1 M. variegatus , 1 M. proscarabeus
(vagy violaceus ?), 1 M. violaclur, 6. K é t h a l o m (Szolnok-m.), 1930.
ápr. 20. : 5 M . variegatus . Tehát mint látható, némely gyomortartalom
ban 3—4 faj is található és egyikben összesen 16 példány (!) volt. CsiKI
E r n ő is talált egy izben túzok gyomrában sok nünükét. Az általam
megvizsgált emlitett gyomortartalmakban egyébként más bogarak,
ill. növényi maradványok is voltak. A túzokon kivül az ugartyuk Búr hinus oedicnemus L.) gyomrában is találtam nünükét éspedig egy Fürged-en (Tolna-m.) 1930. ápr.-bán elejtett példányban 1 Melóé varie
gatus és 1 M. violaceus (vagy cf M. variegatus ?) volt. ESCHERICH nünükét
Lanius minor gyomrában talált ; FARSKY O . pedig egy Pernis apirorus gyomrából mutatott ki Melóé proscarabeus-1. A fentiek szerint
tehát különösen a túzok tavaszi gyomortartalmait érdemes ilyen szem
pontból is figyelemre méltatni, kivált április—május havában, amikor
a nünükék nagyobb számban szoktak megjelenni.
•

D r . V asvári M

ik l ó s .

Régi madártani adatok a Magas Tátrából. M a u k s c h T a m á s (1749—
1832) 1826-ban fejezte be kéziratát, amely a szepesi Kárpátok útmutató
jának készült. Kézirata nem jelent meg nyomtatásban. A 4 főrészre
tagozódó 422 oldalas munka utolsó fejezete néhány madártani vonat
kozású adatot is emlit. Ezek közül használhatók a következők.
Buhu. Egyszer látta egy agyonütött példány maradványait Kés
márkon.
• Örvös rigó. Gyakori, azonban fészkelését nem emliti.
Siket és nyirfajd. Mindakettő elég ritka.
Császármadár. Gyakori.
Erdei szalonka. Igen gyakori.
Pásztormadár. Egyetlen előfordulás 1817-ben Késmárkon. Nagyobb
csapat mutatkozott, amelyből kézre is került 3 drb.
Emliti még a búbos banka-t, szalakóta-t, csonttollú madarat és jég
madarat .
D r . M auks K á r o ly .
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Sz&rnyasvad&rak a Szepességben 1610-ben. Közlemények Szepesvármegye cimü folyóirat 1913 évf. 78—85 lapjain találhatók Poprád
városa élelmiszerárai az 1610 esztendőből. Ezek közül érdekesnek
találom megemliteni a következőket : császármadár 6, siketfajd 10,
nyirfajdtyuk 10. fogoly 12 dénár (1 d. a forint 1/100-ad része) ; egy
köteg kis madár 8 darab 1 d., nagyobb madár — rigó — darabja 1, vagy
ha jó kövér 1 y2 d. Összehasonlításként megemlítem, hogy ugyan
akkor a fiatal liba darabja volt 7 d.,az öregé 12 d., egy pár csirke 8 d.,
egy nyúl 12 d. s egy őz 50 d. Egy font jó ökörhus ára volt 2 d.
Fenti árlapból első sorban is azt olvashatjuk ki, hogy a fölsorolt
szárnyas vadak a Szepességben 1610-ben rendes kereskedelmi árukat
képeztek. Az egységárak összehasonlításából pedig az egyes fajok
gyakoriságára lehet következtetni. A legföltünőbb a fogoly magas ára,
mely magasabb a nyírfajd és siketfajd áránál, a fogoly tehát akkori
ban is gyér előfordulásu volt, akárcsak manapság. A rigó alatt első
sorban a fenyves rigó értendő, a ,,kis madarak“ alatt pedig énekeseink
csapatban járó és hurokkal fogható tömegjeit kell érteni. Ezek azon
ban aligha alkottak néptáplálékot, hanem csak inyencfalatokat, mert
hiszen egy köteg kismadár árán a szepességi fogyasztó y2 font jó ökörhust vehetett. A nyír- és siketfajd az árak szerint akkoriban elég
gyakori lehetett.
A nyír- és siket fájd hajdani szepességi gyakoriságáról M a u k sc h
T am ás is megemlékezik. Az 1790 és 1815 évek között járta a Magas
Tátrát és emliti, hogy valaha gyakoriak voltak, de az ő idejében már
kevés volt észlelhető.
D R. M auk s KÁROLY.
Részleges fehér színezetű feketerigók gyakori előfordulása. 1941 feb
ruár elején a budapesti Fillér-utcában egy fehér fejű him fekete
rigóra lettem figyelmes. Hasonló példányt kapott a m. kir. Madártani
Intézet 1937. II. 24-ikén a Margitszigetről, és 1938. III. 14-ikén a
Mezőgazdasági Szakiskolától Patcáról. Ugyanebben az időben az Uj
Szent János-Kórház környékén is többen láttak fehér fejű rigót. A
legfehérebb példány BEZSILLA LÁSZLÓ gyűjtésében található, mely
1942 március közepén került kézre szintén a Fillér-utcában.
H egym eg hy D ezső.

Magyar madárnevek 1786-ból. R e s z e g i L a j o s úr szívességéből az inté
zetbe került g r ó f T e l e k i S á m u e l nagyváradi főispánnak a kancelláriá
hoz intézett levele, melyben fölsorolja azokat a ritkább madarakat,
amelyek a schönbrunni „Vivarium“ számára ajánlatosak volnának.
Ezt a jegyzéket a kancellária fölhívására készítette, mely leiratot inté
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zett hozzá a schönbrunni állatkert számára gyűjtendő ritkább állatok
ügyében.
A jegyzék három nyelven készült. A német és latin neveket való
színűleg a kancellária adta meg az állatkert szaktisztviselőjének adatai
alapján, a magyar neveket a főispán irta hozzá, — hogy saját ismeretei,
vagy valamelyik váradi tanár adatai alapján — azt ma már nem tudjuk
eldönteni. A jegyzéket az alábbiakban az eredeti szövegben adom közre
mint adalékot a madarak régebbi magyar elnevezéseihez.
Németül
Stockánte
Schwalbenänte
Duckánte
Rohrhändl
Weisse Storchen
Schwarze Storchen
Kranich
Trappen
Wilde Gans
Löffel Gans

Deákul
Anas sylvestris vera
Anas Peruviana
Fulica
Fulica atra
Ciconia alba
Ciconia Nigra
Grus
Otis tarda
Anser sylvestris
Anser platyrynchos
vel latirostris
Ardea cinerea
Tantalus

Magyarul
Jegesrucza
Villásrucza
Vöcsök vagy búvár
Szárcsa
Fejérgólya
Feketególya
Daru
Túzok
Vadlúd
Kanyálos

Reiger
Kócsag, vagy gém
Nimmersatt
Gödény
Zahme Schwahnen
Hattyú
Cignus, Olor
Wilde Schwahnen
Mor Kuh
Fejér gém
Ardea Stellaris
Mandel Krähe
Szaricsóka
Garrulus arboratensis
Kampf Hahn
Veszekedő kakas
A ,,Veszekedőkakas“-ról a következő érdekes leirást adja :
„A veszekedőkakas (Kampf Hahn), amelyet némely helyeken
házi-ördögnek is (Haus Teufel) és tengeri pávának (See Pfau) neve
zik, nincsen akkora mint egy galamb, de a lába sokkal magasabb és
az ábrázata veres húsos bibircsel meg vagyon rakva, a testének alsó
szine hamu szinü, amely sokféleképpen, feketével és fehérrel meg vagyon
elegyítve, az orra és a lába veres, az nyaka körül egy rend hosszú
tolla vagyon, mjely midőn ezen madár megbosszankodik, fel áll és
mint egy nagy gallér formán az madárnak nyaka körül. Midőn két
hím egybetalálkozik, mingyárt nagy tűzzel egymásba kapnak és meg
verekednek.“
—

V ö n ö c z k y S c h e n k J aka b .
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Kleinere Mitteilungen.
Erstes Vorkommen von Xema sabini SABINE in Ungarn. Die Schwalbenmöwe spukt schon seit längerer Zeit in der Fauna unseres Landes
umher. So nahm MOJSISOVICS ihr Vorkommen bei Béllye an, musste
aber diese Annahme dann selbst widerlegen (Mitteil. Natw. Ver. Steier
mark, Jhg. 1885, p. 115). Über ihr Auftreten in der Umgebung von
Losonc berichtete O t t o HERMÁN (Termr. Füzetek, 1879, p. 92—95) ;
später stellte er dann fest (1888, p. 164), dass das fragliche Exemplar
eine Dreizehenmöwe war. Leider hat auf Grund dieser falschen Angaben
auch die ausländische Literatur das Vorkommen der Schwalbenmöwe
in Ungarn als sicher angenommen. Kürzlich nun gelangte ich in den
Besitz einer Möwe, die am 17. Dez. 1941 an der Donau bei K á p o s zt á s m e g y e r (Rákospalota) erlegt worden war. Ich trug den Vogel
in das k. ung. Ornithologische Institut, wo er als Schwalbenmöwe (Xema
sabini S a b .) bestimmt wurde. Er trägt das charakteristische Jugend
kleid, der Flügel misst 255, der Schwanz 120, der Schnabel 23 (12), der
Lauf 31 mm. Es handelt sich hier um das südöstlichste Vorkommen
dieser Art in Europa. Als einziges heimatliches Belegexemplar schenkte
ich den Vogel dem k. ung. Ornith. Institut.
LADISLAUS BEZSILLA.
Das Nisten der Blässgans in Ókigyós, Ungarn. Am 1. Juni 1940
beobachtete ich auf der überschwemmten Wiese von Ó k i g y ó s cjrei
Exemplare der Blässgans. Sie flogen tadellos, weshalb man nicht voraussetzen kann, dass sie deshalb hier geblieben sind, weil sie verwundete
Exemplare waren. Nach den Nachrichten, die ich von vertrauens
würdigen Quellen gewonnen habe, hat man hier im Monate Mai öfter
6—8 Stück Blässgänse beobachtet.
Aus diesem Grunde habe ich vorausgesetzt, dass diese hier geblie
benen Blässgänse in diesem Gebiete vielleicht auch gebrütet haben.
Auf meine Nachfragen erzählte ein Hirtenknabe, dass er am 10. Mai,
auf einer höhergelegenen mit Wasser umgebenen Rasenfläche in einer,
etwas ausgehöhlten Vertiefung zwei Eier gefunden habe, die er mir
auch übergab, und die sich jetzt in der Sammlung des Museums von
B é k é s c s a b a befinden.
Von anderer Seite erhielt ich die Nachricht, dass am 1. Juni ein
Wildgansnest mit 5 Eiern gefunden wurde, dieses ging aber wegen der
ungenügenden Sachkenntniss der Finder zugrunde, weshalb die Identi
fikation der Art nur auf Grund der schon erwähnten, und in unserer
Sammlung befindlichen Eiern möglich ist. Die Eier habe ich nicht selbst
präpariert, deswegen konnte ich leider nicht feststellen, ob in denselben
Keime befindlich waren. Die Maße sind : 82 x 55*2 mm, und 69 X 61*9 mm.
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Die von H a r t e r t auf Grund 81 Eiern gegebenen durchschnittlichen
Maße sind: 78*34x 53*39 mm. Die Minimalmasse sind: 72*3x51 und
75*6x49*2 mm. Die Maße des grösseren Eies entsprechen vollkommen
den durchschnittlichen Maßen. Ein Maß des kleineren Eies ist zwar
kleiner als das Minimum, das andere jedoch grösser.
Auch an der Schale dieses kleineren Eies ist eine gewisse abnormale
„Kalk“-Ablagerung wahrzunehmen, woraus ich folgere, dass die Gans
dieses Ei zum erstenmal gelegt hat, und es ist voraussetzbar, dass der
Oviduct des Vogels in dieser Zeit noch nicht normal funktio
nierte.
In der Färbung unterscheiden sich die zwei Eier von der Farbe
der in der Literatur beschriebenen Blässganseiern. In der Literatur
finden wir die Färbung der Eier dieser Gänseart übereinstimmend als
gelblichweiss, kremfarbig und weiss erwähnt, dem gegenüber ist in die
weisse Farbe der Ókigyóser Eier etwas Grün gemischt. In durchscheinen
dem Lichte zeigt das Innere der Schale eine milde Kremfarbe. Die abwei
chende Färbung kann jedoch auch die am Orte der Überwinterung
verzehrte, und von der Vegetation des hochnordischen Brutortes abwei
chende pflanzliche Nahrung verursacht haben, ebenso kann auch das
abweichende Farbenmaterial des Bodens und des Sumpfwassers die
Farbenaberration hervorgerufen haben.
Dieser Umstand, dass die Färbung der Eier abweichend ist, hält
mich jedoch nicht von der Feststellung zurück, dass es sich hier um
Blässgänseeier handelt, weil dieselben mit den Eiern irgendeiner anderen
Vogelart, welche damals dort vorkam, nicht identifiziert werden können.
Meiner Überzeugung nach lässt es sich nicht bezweifeln, dass diese Eier
Blässgans Eier sind, welche das Nisten der Blässgans in Ó k i g y ó s
im Frühling 1940 ohne jeden Zweifel beweisen. Die ausserordentliche
Bedeutung des Fundes vergrössert auch noch der Umstand, dass in der
Literatur bis zu dieser Zeit nichts vom Brüten der Blässgans in Mittel
europa bekannt gegeben wurde.
Zur Ergänzung erwähne ich noch, dass man auf diesem Gebiet
auch später Exemplare der Blässgans beobachtet hat, so am 3. August
1940 drei Exemplare — von denen zwei mit weisser Unterseite, also
2-jährige Exemplare, und eine mit schwarzer Unterseite, also ein
altes Exemplar — und dass ich am 8. am 15. und am 22. September
wiederholt je ein Exemplar dieser Art beobachtete, also zu einer für
unser Gebiet aussergewöhnlichen Zeit.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass diese ausserordentliche
Erscheinung durch die ausserordentliche Witterung des Frühlings 1940
verursacht wurde. Der ganze Frühling war abnormal kalt, und so sind
die Blässgänse in diesem Gebiete zurückgeblieben, wo sie auf den Gras-

1030/42)

KLEINERE MITTEILUNGEN

481

insein des fast unabsehbaren Überschwemmungsgebietes ein ruhiges
Heim gefunden hatten.
D R. TlBERIUS T a r já n .

Zurückgebliebene verwundete Blässgans. Am 16. Mai 1936 stöberte
ich auf der Apaj-Puszta beim Fang und Beringen von Kiebitzen eine
Blässgans auf, die nach einem Flug von etwa 100 Metern wieder einfiel
und sich versteckte. Da es mich sehr interessierte die Ursache des Zurück
bleibens dieses vereinzelten Exemplars festzustellen, erlegte ich die Gans.
Die Section ergab, dass der Vogel wahrscheinlich noch im Winter einen
Lungenschuss erhalten hatte und irgendwie mit dem Leben davonkam,
jedoch nicht mehr so gesund wurde, dass er hätte fortziehen können.
Die Lunge war zur Hälfte mit gestocktem Blut durchtränkt, auch das
Innere des Brustbeins mit gestocktem Blut angefüllt, und das Herz von
einer Schichte solchen Blutes umgeben. All dieses viele gestockte Blut
war schon zu einem lebenden Gewebe geworden. Es war ein frisches,
blutrotes Gebilde von der Form ^iner Leber, weder brandig noch eiterig.
Diesem Umstand schreibe ich es zu, dass die Blässgans am Leben ge
blieben war. Dem Bauchgefieder nach zu schliessen handelte es sich um
einen Vogel im zweiten Jahr, die Blässe dagegen wies auf ein höheres
Alter hin. Die Eierstöcke waren gänzlich unentwickelt geblieben.
Im Sommer 1936 blieben auch bei den Fischteichen der Hor
tobágy mehrere verwundete Blässgänse zurück, jedoch ohne zu
brüten.
JAKOB VÖNÖCZKY S c h e n k .
Blässgans in der Puszta Hortobágy in Sommer 1942. Am 30. Mai
1942 beobachtete ich nördlich den Fischteichen des Hortobágy in der
Gegend des sogenannten Kondásfenék 2 Exemplare der Blässgans,
welche fast auf Schussweite ausharrten. Beide waren ausgefärbte Exem
plare mit dunkelgefleckter Unterseite. Aufgescheucht flogen sie niedrig
etwa einen Kilometer weit. Indem es sich augenscheinlich um ein zusam
mengehöriges Paar handelte und ein Brüten desselben nicht ausgeschlos
sen schien, erhielt ich von Direktor J a ko b VÖNÖCZKY SCHENK den Auf
trag zur weiteren Beobachtung. Gelegentlich meines Studienausfluges
Ende Juni konnte ich leider dieses Blässganspaar nicht wieder bebachten. Die dortigen Hirten versicherten mich jedoch, dass sich diese
beiden Blässgänse dort ständig aufhalten und auch brüten.*
D

r.

N

ik o l a u s

U

dvardy

* Am 17. Ju n i 1942 konnte ich in der H ortobágy P a sz ta an der n&mlichen
Stelle am Kondásfenék ebenfalls dieses Blässg.mspaar beobachten. Dasselbe verh ielt
sich ähnlich, wie ein B rutpaar. Dar eine V og3l-jedenfalls das <3* — stan d anfrecht, als ob
es die Gegend überw achte, der andere lag p la tt neben ihm. A ufgescheucht flogen sie
niedrig u nd etwas schwerfällig weiter. E in N est w ar auf der Stelle, von wo sie a u f
gescheucht wurden, nicht zu finden.
RED.

31
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Nisten des Silberreihers (Egretta alba alba L.) in Dinnyés. Die Dinynyéser Reiherkolonie wird zum ersten Male von STEFAN v. C h e r n e l
erwähnt. Im Jahre 1890 brüteten Fisch-und Purpurreiher teils in dem
zu Dinnyés gehörenden Abschnitt des Sees von Velencze, teils in dem
daran anschliessenden sogenannten ,,Fertő“ ( O t t o H e r m á n , Die
Elemente des Vogelzuges. Budapest 1895). Über den damaligen Be
stand sind keinerlei Aufzeichnungen vorhanden. P. .LlNDNER besuchte
im Jahre 1902 den See von Velencze ; nach seinem hierüber veröffent
lichten Bericht (Ornith. Monatsschrift 1903 p. 217) soll hier neben
anderen Reiherarten auch der Silber- und Seidenreiher gebrütet haben.
Spätere Beobachtungten bestätigten diese Angabe nicht. Angeblich soll
auch im Jahre 1915 der Silberreiher im Dinnyéser Abschnitt genistet
haben (Aquila 1918, Beilage p. 37), doch haben die späteren Beobach
tungen auch diese Behauptung nicht bestätigt.
Das erste sichere Brutvorkommen stellte der hervorragende eng
lische Forscher C. F. R. JOURDAIN im Jahre 1936 fest, worüber ich
im Jahrgang 1936 der ..Természet., S. 236 und in der Aquila 1935/38 S.
700 berichtet habe. Ebendort schrieb auch L a d isla u s N a g y über
das Nisten des Silberreihers im Jahre 1936. Seither konnte dieser Reiher
während der Brutzeit ständig in der Dinnyéser Reiherkolonie beobach
tet werden. 1937 wurde kein Nest gefunden, 1938 aber gab es bereits
zwei Brutpaare. Ebensoviele brüteten meinen Beobachtungen zufolge
auch in den Jahren 1939 und 1940. Im Jahre 1941 erhob sich die Zahl
der Brutpaare plötzlich auf 5. Der Wächter GEORG MÜLLER sah
in dem seichten Wasser unterhalb des Dorfes gleichzeitig 10 Exemplare
und fand dann auch später in der Reiherkolonie von Dinnyés alle 5
Silberreihernester. Interessant war, dass zwei Paare — wahrscheinlich
die alten Brutpaare — viel früher brüteten als die 3 neuen Ankömm
linge. Am 13. Juni hatten die beiden Paare bereits erwachsene Junge
— je 4 Stück —, während zur selben Zeit die drei anderen Paare
bloss Eier hatten u. zw. 1, 3 und 4 Stück.
Im Jahre 1942 hat der Bestand leider abgenommen. Es wurden
nur zwei Brutpaare konstatiert wahrscheinlich diejenigen, welche schon
früher hier ausässig waren.
Merkwürdig ist, dass in dieser Kolonie bisher weder der braune
Sichler noch der Schopfreiher gebrütet hat, trotzdem beide Arten in
jedem Frühjahr in geringerer Zahl erscheinen. Der Sichler war im
Jahre 1941 von Anfang Mai bis zum 13. Juni zu sehen.
Der Bestand der Reiherkolonie ist ziemlich gross und besonders
erfreulich die stattliche Anzahl der Löffelreiher. Wann sich der Löf
felreiher hier angesiedelt hat, ist mir nicht bekannt, ich weiss bloss,
dass im Jahre 1929 schon viele hier nisteten. Während ich im Jahre
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1930 den Bestand auf 40 Paare schätzte, waren im Jahre 1941 schon
80 Paare vorhanden.
Interessant in Hinblick auf die Wiederkehr ist ein Löffelreiher
mit einem kranken Fuss, der im Fluge den einen Ständer herabhängen
lässt. Dieses Exemplar beobachte ich schon seit 4 Jahren. Der Bestand
der Fisch- und Purpurreiher im Jahre 1941 macht ungefähr ein Drittel
des Löffelreiher-Bestandes aus.
J akob V önö czk y S c h e n k .

Nisten von Egretta g. garzetta L. in Koháryszentlőrinc. In dem im
Jahre 1929 erschienenen sogenannten Neuen Ungarischen Brehm ent
wirft JAKOB S c h e n k ein sehr trauriges Bild von der Verbreitung des
Seidenreihers in Ungarn. „Gegenwärtig ist er nur noch ein sehr seltener
Durchzügler, und es können mehrere Jahre vergehen, bis irgendwo ein
vereinzeltes Exemplar auftaucht“. Ausserdem schreibt er : „es ist nur
wenig Aussicht vorhanden, dass er sich bei uns wieder ansiedelt.“
Mit umso grösserer Freude kann ich deshalb berichten, dass — nach
sporadischem Brut Vorkommen am Kisbalaton — sich im Sommer 1941
der Seidenreiher in grösserer Zahl bei K o h á r y s z e n tlő r in c südöstlich
von Kecskemét, angesiedelt hat. Hier nistet in einem etwa 300 Kat.
Joch grossen Mischwald seit langer Zeit der Nachtreiher in wechselnder
Zahl, höchstens in 100 Paaren. Am 28. April 1941 sah der Stadtförster
JOHANN H o r v á t h unter den Nachtreihern zwei weisse Reiher. Da seit
Menschengedenken in dieser Gegend keine Edelreiher gesehen wurden,
hielt der Förster die beiden auffallend weissen Vögel für NachtreiherAlbinos und erlegte sie mit einer blitzschnellen Doublette. Grenzenlos
war seine Überraschung, als er in den erlegten Exemplaren zwei Seiden
reiher erkannte. Das eine war ein cf, das andere ein
Von diesem
interessanten Fund verständigte er mich sofort, doch hielt ich diese
beiden Seidenreiher für durchziehende, zur Rast eingefallene Gäste.
Bis Ende Juni tauchten aber in dem Wald und an den Wildwässern der
Umgebung immer wieder weisse Reiher auf, sodass ich am 29. Juni
selbst hinausfuhr, um die Sachlage zu studieren. Damals sah ich erst am
späten Nachmittag einen einzigen auffliegenden Seidenreiher, während
ich erst am 7. August die Brutkolonie ausfindig machen konnte. Wohl
mehr als hundert Nachtreiher nisteten auf niedrigen jungen Pappeln
und ganz jungen, 2—3 m hohen Akazien. In einem verlassenen, verhält
nismässig stillen Teil des lose zusammenhängenden Brutgebietes ent
deckte ich dann auf einer jungen, biegsamen Pappel, 10 Meter über
dem Boden das Nest des Seidenreihers. Bei unserm Nahen sprangen
zwei Junge sofort heraus und verschwanden, rasch kriechend und flie
gend, in dem dichten Laub. Ich konnte mit Bestimmtheit vier Exemplare *
31*
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zählen. Während ich farbige Bilder von ihnen anfertigte, kamen die
Alten in regelmässigen Abständen herbei und fütterten unermüdlich
die Jungen. Die Pausen zwischen den Fütterungen waren lang,
vielleicht auch deshalb, weil unser Kommen und Gehen die Eltern
sichtlich erregte. Wenn sie durch die Öffnung des Laubzeltes irgend
etwas Verdächtiges erblickten, war selbst das Betteln der Jungen ver
gebens : sie änderten die Richtung und verschwanden, ohne gefüttert
zu haben. Nachmittags entdeckten wir noch zwei kaum flügge Junge.
Sie waren voll entwickelt, auf dem Kopf die charakteristische Flaum
federholle. Diese Jungen wurden von mir beringt. Später beobachtete
ich noch zwei Junge. Es waren also insgesamt 8 Junge vorhanden. Auf
dem Heimweg sah ich über der Lichtung ruhig dahinziehende Seiden
reiher. Es war ein Flug von 16 Stück. Ob es alte Vögel oder flügge Junge
waren, konnte ich nicht feststellen, doch hatte ich den Eindruck, dass
es sich um Alte handelte. Ausser diesen beobachtete ich noch zwei alte
Vögel. Der mit Sicherheit festgestellte Stand beträgt also 28 Stück.
Nach einer Meldung von H o r v á t h verschwanden die Seidenreiher
gegen Mitte September mit dem Gros der Nachtreiher. Ich habe Schritte
unternommen, die Nachtreiherkolonie von Koháryszentlőrinc zum
Naturdenkmal erklären zu lassen in der Hoffnung, dass die Seidenreiher
auch in Hinkunft dieses Gebiet aüfsuchen und sich dort ständig nieder
lassen werden.
D r . S t e f a n H o m o k i- N a g y .

Auf Bäumen nistende Seidenrieher. Am 26. Juni 1939 hatte ich
Gelegenheit im Banate in der Gemeinde Ozora (Torontaler Kom.) eine
selten stark bevölkerte Egretta g . garzetta L. Kolonie zu beobachten.
Diese Kolonie befindet sich in der Nähe des Temes Flusses, in dessen
Inundationsgebiete von 1200 Hektar in einem teilweise aus Eschen,
teilweise aus gemischtem Bestände bestehenden Jungwalde von cca.
40 Hektar. Die Kolonie selbst liegt auf einem Gebiete von cca. 18 Hektar.
Von den hier nistenden Arten kommt in grösster Anzahl der Nacht
reiher vor — cca. 400 Paare, nach ihm folgt der Seidenreiher mit cca.
200 Paaren, der Schopfreiher mit cca. 150—200 Paaren, während der
Fischreiher in wenigen Paaren auf den höheren Bäumen separat nistete.
In der Kolonie der kleineren Reiher befanden sich auch 30—40 Paare
des Sichler. Etwa 20 Löffelreiher nisteten angeblich im nahen Schilfe.
Auf einem dünnstämmigen Baume zählte ich 4—5, auf einem weit
verzweigten Baume 11 Horste. Die Nester der Seidenreiher waren,
wie die der Schopfreiher in einigen Meter Höhe. Die Jungen fand ich
in den verschiedensten Entwicklungsstadien, es waren aber auch noch
viele Eier, auch ganz klare. Flügge Jungen konnte zu dieser Zeit viel
leicht und hauptsächlich nur der Sichler haben. Die Jungen der Kolonie
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wurden nach den einzelnen Jahrgängen in verschiedenen Zeitpunkten
flügge, so waren sie laut L u d w ig KlSZELY, dem ich auch meine Führung
zur und auf der Kolonie verdanke, am 10. Juni 1937 bereits zu 40%
flügge, um den 28. Juli 1938 fand er aber noch halbbefiederte Junge
der Schopfreiher. Auf Grund meiner zur Zeit meines Besuches gemachten
Erfahrungen konnten im Jahre 1939 noch im Juli Junge ausschlüpfen,
welche vor August kaum flügge werden konnten. Die Gegend ist günstig
hinsichtlich der Ernährungsmöglichkeiten, ausser den sumpfigen Teilen
sind auch Viehtriften vorhanden. An einzelnen Teilen des Waldes er
reicht das Wasser bei Hochwasser cca. 4 Meter Höhe und so sind die
früher brütenden Reiher genötigt höher zu nisten. Es ist ohne Zweifel,
dass das Brüten auf dem Baume dem Seidenreiher einen grossen Vorzug
dem Silberreiher gegenüber gewährleistet, was seine numerische Über
legenheit zumeist bestätigt, so auch in Kleinasien, wo sein grösserer
Verwandte mir kaum vor die Augen kam.
D

r.

N

ik o l a u s

V a s v á r i.

Ausbreitung von Dryobates syriacus balcanicus in der mittleren
Bácska. Über das erste Brüten dieser, hier im Jahre 1928 zum ersten
Male beobachteten eingewanderten Art berichtete ich im letzten Bande
der Aquila 1935/38 p. 689. Das erste Brüten erfolgte 11 Jahre nach der
Einwanderung im Jahre 1939. Nicht unmöglich, dass das Brüten schon
früher erfolgte, weil das Brüten im Jahre 1939 schon an mehreren
Stellen festgestellt wurde. Seitdem sind neuere Brutvorkommen be
obachtet worden und muss ich feststellen, dass diese seit kurzer Zeit
hier eingewanderte neue Art immer häufiger als Brutvogel vorkommt.
So beobachtete ich am 27. Juni 1942 im Ujverbász, am 30. Juni 1942
imÓverbászje eine Familie wobei die Elternvögel die Jungen fütterten.
Ich glaube bei der Beurteilung dieser Erscheinung darauf hinweisen zu
dürfen, dass Dryobates syriacus balcanicus im Gegensätze zu Dryobates
maior pinetorum kein Waldvogel, sondern ein ausgesprochener Garten
vogel ist. Man dürfte vielleicht daran denken, dass zwischen dem Bunt
spechte und dem Balkanspechte das nämliche Verhältnis besteht, wie
zwischen dem Wald und Gartenbaumläufer. Der Buntspecht ist ein
Waldvogel, während der Balkanspecht in den Dörfern in Obstgärten
und ähnlichen Stellen seinen Nistplatz wählt. Ich galube es diesem Um
stande zuschreiben zu dürfen, dass er sich nicht nur in unserer Gegend,
sondern anderen Nachrichten gemäss auch in verschiedenen anderen
Gregenden fast rapid ausbreitet, da er in diesem Ausbreitungsvorgange
keinen anderen Konkurrent hat, als seinesgleichen. Er hat? es nicht
nötig den Waldbuntspecht aus seinem Brutgebiete zu verdrängen, son
dern er kann ein bisher unbenütztes Biotop besiedeln.
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Um seine Lebensweise eingehender und genauer beobachten zu
können, hängte ich in meinem Garten, wo er sich ständig zeigte, eine
künstliche Nisthöhle aus. Es war im Mai 1941, also ziemlich spät, zu
einer Zeit, wo diese Art schon Junge zu haben pflegt. Er nistete auch
dieses Jahr nicht darin, aber ich hatte doch die Freude ihn daran fast
täglich herumhämmern zu sehen, und zwar nicht nur einen allein,
sondern auch noch ein anderes Exemplar. Oft beobachtete ich, dass sie
sich bekämpften. Als diese Kämpfe aufhörten, war mir die Sache auffällig
und untersuchte ich die Nisthöhle, in weloher ich dann den Kadaver
eines totgebissenen Exemplares fand. Ich kann mir die Sache nicht anders
vorstellen, als dass dieses Exemplar das Opfer eine Kampfes um den
Besitz der Nisthöhle war.
H e in r i c h S c h e n k .

Dryobates syriacus balcanicus Brutvogel in Szeged. Im Sommer
des Jahres 1941 fand ich diese Art im Weichbilde der Stadt Szeged
brütend vor. Auf dem Korso bildete sich in einem Aststumpfe einer
Platane eine Höhle und diese benützte er zum Nisten. Es gelang ihm
auch seine Jungen hochzubringen. Es ist ganz besonderes auffallend,
dass an diesem verkehrreichsten Teile der Stadt sich auch ein Grün
specht ansiedelte und seine Jungen hochbrachte.
D

r.

P eter B eretzk.

Ständig zunehmende Verbreitung von Phoenicurus ochruros gibraltariensis Gm. in Debrecen. Über das allmähliche Eindringen des Haus
rotschwanzes in die Städte des Alföld berichteten D r . E u g e n N a g y
in der „Aquila“ 1931/34, S. 356 und D r . G e o r g BÁRSONY ebendort
auf S. 357. Nach D r . E u g e n N a g y nistete dieser Vogel im Jahre 1923
zum erstenmal in D e b r e c e n , nach G e o r g BÁRSONY war er in den
Jahren 1930 und und 1931 bereits in grösserer Zahl ansässig. Heute
kann ich über seine weitere Ausbreitung berichten. Während er früher
nur auf grösseren, hohen Gebäuden zu hören war, beobachtete ich ihn
neuerdings vielfach auch auf ganz niedrigen Häusern.
Auch an anderen Stellen des Alföld scheint er sich auszubreiten.
Nach dem obigen Bericht von D r . E u g e n N a g y hat er in N y i r e g yh á z a im Jahre 1930 wahrscheinlich gebrütet. Ich selbst hatte Gelegen
heit, mich längere Zeit in verschiedenen G3genden des Komitates
S z a b o l c s aufzuhalten, konnte aber den Hausrotschwanz nur zur
Zugzeit beobachten. Zur Brutzeit sah ich ihn zum erstenmal am 9.
Juni 1940 in K e m e c s e, wo auf dem Bahndamm ein o* fleissig Insek
ten fing und seine Beute in ein in der Nähe befindliches verfallenes
Gebäude trug. Ich muss mit Sicherheit annehmen, das3 dieses Exemplar
ein Brutvogel war.
D r . J o sef S á t o r i .
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Otus scops scops L. in Överb&sz. Seit vierzig Jahren beobachte ich
die Vogelwelt unserer Gegend, sah aber niemals eine Zwergohreule.
Auch in mein zoologisches Präparatorium gelangte bischer nicht ein
einziges Exemplar. Am 19. Mai 1941 wurde ein Q in einem Gasthaus
in ó v e r b á s z gefangen. Auf dem Alföld ist diese Eule meines Wissens
bisher nur ein einzigesmal angetroffen worden, u. zw. am 10. Mai 1895
in N a g y s z e n t m i k l ó s . L u d w i g K u h n zeigte dieses Exemplar auf
der Milleniumsausstellung im Jahre 1896. Als Brutvogel erwähnt sie
EDUARD H o d e k in den Höhlen des Donau-Steilufers zwischen Titel und
Zimony. Allerdings ist weder ein Belegexemplar noch ein Ei als Beweis
vorhanden. Ich selbst war mehrere Male in Titel, traf aber diese Eule
niemals an.
H e in ric h S chenk.
Die Orientalische Lachtaube (Streptopelia decaocto decaocto F r i v . )
erschien nach 7 Jahren abermals in Apatin. Zum ersten Male beobach
tete ich am 20. Mai 1934 ein Paar, das dann noch öfters zu sehen war
(Aquila 1931 34. p. 409). ln den darauffolgenden Jahren bekam ich
dann diesen neuen Ankömmling nicht mehr zu Gesicht, bis ich jetzt,
nach 7 Jahren, am 28. April 1941 sein eigenartiges Girren wieder hörte.
Diesmal erschienen sie zahlreicher ; der hiesige Bestand dürfte 2—3
Paare betragen. Obleich ich kein Xest finden konnte, nehme ich mit
Bestimmtheit an. dass sie hier nisten.
IGNAZ W a h l
. Streptopelia decaocto decaocto Friv. in Békéscsaba. Am 20. Juli
1939 wurde ich im Stadtpark auf das Girren der Orientalischen Lachtaube
aufmerksam. Sie sass in der Spitze einer hohen Pappel. Dieses Exemplar
hielt sich mehrere Tage lang in der Nähe des Parkes auf.
Auch am 8. August 1939 beobachtete ich in Balaton boglár auf einer
Akazie eine girrende Orientalische Lachtaube.
Während des Weltkrieges traf ich sie im Sommer 1916 in Serbien
in Flügen von 8— 10 Stück in der Umgebung des sehr verkehrsreichen
Bahnhofes von Nisch, wo sie am Boden Nahrung suchten.
D r. T

ib e r iu s

T

a r já n .

Vermehrung von Streptopelia d. decaocto Friv. in der Umgebung von
Budapest. Am 9. November 1941 sah ich bei P e s t ú j h e l y gelegentlich
einer Hasenjagd einen Schwarm von 400—500 Orientalischen Lachtauben.
Die Vögel Hessen sich auf den frisch besäten Roggenfeldern nieder.
Wir beobachteten, dass sie nicht nur die frei umherliegenden Körner
von den Äckern auflasen, sondern die Körner auch aus der Erde hervorvoscharrten und verzehrten, wodurch sie natürlich Schaden anrichteten.
Die zu Untersuchungszwecken erlegten 18 Exemplare hatten Kropf und
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Magen voll mit Roggenkörnern. Andere Nahrungsreste waren darin
überhaupt nicht vorhanden. Durch das Gewehrfeuer Hessen sie sich
nicht sehr stören, und kehrten immer wieder auf die frisch besäten
Äcker zurück, um die Körner aufzulesen.
LADISLAUS B e z s il l a .

Neuere Beobachtung über die Verbreitung der Orientalischen
Lachtaube. Die Orientalische Lachtaube (Streptopelia d. decaocto F r i v .)
beobachtete ich an den Bäumen der Eisenbahnstation von G y ő r
am 5. September 1940. in drei Exemplaren. In C e g 1 é cf sah ich mehrere
am 7. April 1941 in der Batthyány-Gasse. Im April 1941 während meiner
militärischen Dienstzeit stellte ich fest, dass sie in der Stadt B a j a
schon allgemein häufig geworden ist. Dasselbe ist der Fall in der etwas
nördlicher Hegenden Ortschaft É r s e k c s a n á d . Während des Ein
marsches in die B á c s k a sah ich nur ein Exemplar am 1. Mai 1941
in S z t a p a r . Endlich am 3. Oktober 1941 beobachtete ich ein
Pärchen an den Bäumen der Eisenbahnstation von B a l a t o n f ö l d v á r .

D r . A n d r ea s K eve K l e in e r .

Streptopelia d. decaocto Friv. in Sopron. Im Sept. 1941 beobach
tete ich in Sopron meherere Exemplare der Orientalischen Lachtaube.
Angeblich soll diese Art hier schon seit mehreren Jahren brüten.
D

r.

F r a n z B a r a n y o v it s .

Die Mauersegler (Apus apus apus L.) des Borsoder Bükkgebirges.
Seit Jahren beobachte ich das ziemlich geheimnisvolle Leben und Treiben
der Mauersegler in unserm Gebirge. Zur Brutzeit sind sie hier ständig
anzutreffen, hauptsächlich am Rande von Holzschlägen in der Nähe
älteren Hochwaldes, über Hutweiden, Wiesen und Äckern am Rande
von Wäldern, aber niemals in den Dörfern und Städten des BükkGebietes.
Sie haben ihre ausgesprochenen Lieblingsplätze, so in erster Reihe
die Holzschläge oberhalb des Pereces, den „Hundegalgenberg'', den
Abschnitt Garadna beim Hámorer See u. s. w.
Trotzdem sie sich zur Brutzeit ständig hier aufhalten — und dazu
in nicht geringen Mengen — hat meines Wissens bisher in dem Bükk
noch kein Fachmann jemals ein Nest dieses Vogels gefunden. Und doch
gibt es auch hier reichlich entsprechende Gelegenheiten. Da wäre vor
allem die Burgruine von Diósgyőr mit ihren 4 hohen Ecktürmen.
Während meines zwölfjährigen Aufenthaltes hierselbst brütete aber
niemals ein Mauersegler in der Ruine.
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Auch die inmitten des Bükkgebirges gelegene Burgruine von Dédes
wäre ein geeigneter Brutplatz, ferner die Ruinen des aus der Arpadenzeit stammenden Klosters vom „Heiligen Geist". Doch auch hier
brütet nirgends ein Mauersegler. Die einzige positive Angabe über
Mauersegler-Eier stammt von S t e f a n VÁSÁRHELYI, der auf dem Sophien
Aussichtsturm bei Lillafüred im Leibe eines erstarrt aufgefundenen
Weibchens ein Ei feststellte. Dagegen gelang es nicht, die Mauer
segler auf dem Turm des Lillafüreder Hotels anzusiedeln, trotz Anbrin
gung geeigneter Mauerritzen.
Im Juni und Juli 1934 besuchte ich sehr häufig unsere Mauersegler
gebiete, besonders den Pereces-Berg und den „Hundegalgenberg".
Hier hatte ich schon vor 11 Jahren grössere aufgelockerte Schwärme
gesehen, die über den Hochstämmen am Rande des Waldes jagten.
Schon damals reifte in mir der Gedanke, dass hier die Brutplätze der
Mauersegler zu suchen seien. Am 3. Juni 1934 — um die Mittagsstunde
— sah ich über dieser Stelle 10—15 Mauersegler stumm und in grösser
Höhe kreisen. Ich konzentrierte mich auf die Beobachtung von zwei
Exemplaren, die ständig nebeneinander einherflogen und sich öfters
im Fluge der Kote 380 des „Hundegalgens" näherten und, beim Er
reichen einer älteren Eiche am Rande des Hochwaldes, ein kurzes leises
Kreischen ertönen Hessen. Ich stellte mich in der Nähe dieses Baumes
auf die Lauer und entdeckte mit meinem Feldstecher an dessen Stamm
in 8— 10 m Höhe zwei Spechtlöcher. In eines derselben schlüpften die
Mauersegler hinein, zuerst nur der eine, dann nach einer gewissen Zeit
alle beide hintereinander. Die Vögel klammerten sich, flügelschwin
gend, an der Höhlenöffnung an, um dann im Innern des Stammes zu
verschwinden. Herausschlüpfen sah ich sie aber nicht und musste mich
später davon überzeugen, dass sich auch auf der anderen Seite des Baum
stammes mehrere Fluglöcher befanden, sodass die Vögel möglicher
weise durch eines derselben unbemerkt abgeflogen waren.
Ich glaube, dass nur dieses eine Paar in der genannten Eiche seine
Wohnung hatte, die übrigen hielten sich über den älteren Eichen
bäumen des nahen Csermely-Grates auf. Andere bewohnte Höhlen
konnte ich nicht finden.
D r . K arl M auks.

Die Wasservögel der Natronpuszta von Ókigyós in den Jahren
1939 und 1940. Die ungewöhnlich reichen Niederschläge in den Herbst
und Frühlingsmonaten dieser beiden Jahre, verbunden mit den starken
Schneefällen im Winter und den durch die Schneeschmelze entstandenen
Wassermengen, hatten die Überschwemmung unabsehbarer natron
haltiger Gebiete bei Ó k i g y ó s (Kora. Békés) zur Folge.
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Die aus dem weiten Wasserspiegel wie Inseln Hervorragenden
Bodenerhöhungen, auf denen die zahlreichen Wasservögel bequem
ausruhen konnten, die erwachte Wasserflora, das reiche Wasserinsektenleben und die riesige Menge von Karpfenbrut lockte eine grosse Zahl
von Vögeln herbei.
Gelegentlich unserer zahlreichen Ausflüge konnte ich viele Arten
feststellen, die ich in zwei Gruppen eiiiteilen möchte : Brutvögel und
Durchzügler bezw. seltenere Gäste.
Brutvögel: Podiceps n. nigricollis B r e h m (massenhaft), Podicepsg.
griseigena B o d d . (in 1— 2 Paaren), Podiceps r. ruficollis P a l l .,
Chlidonias n. nigra L., Chlidonias leucoptera T e m m . (in drei Kolonien
insgesamt 60 Paare), Chlidonias hybrida P a l l , (ein Brutpaar), Vanellus
vanellus L., Rallus a. aquaticus L., Porzana porzana L., Oallinula chl. chloropus L., Fulica a. atra L., Crex crex L., Limosa l. limosa L. (auffallend
wenige), Nyroca n. nyroca L., Spatula clypeata L., Anas a. acuta L.,
Anas querquedula L., Anas p. platyrhyncha L., Botaurus st. stellaris L.,
Ixobrychus m. minutus L.
Zur zweiten Gruppe gehören : Ardea c.. cinerea L., Nycticorax nycti
corax L., Nyroca /. ferina L., Charadrius a. alexandrinus L.. Philomachus pugnax L. (ein Flug von mehreren Hundert), Tringa t. totanus L.,
Tringa ochropus L., Tringa glareola L., Tringa hypoleucos L., Numenius
a. arquatus L., Capella g. gallinago L., Grus g. grus L. (am 16. Juni
1940 fünf Stück), Anser a. albifrons S c o p . (mehrere tausend), Anser
/. fabalis L a t h . (bloss ]— 2 Flüge).
Folgende Vogelarten, die sonst in dieser Gegend selten anzutreffen
sind, zeigten sich in den beiden letzten Jahren (1 9 3 9 und 1940) vom
Frühjahr bis zum Spätherbst, ebenfalls angezogen durch die weiten
Wasserflächen : Ciconia nigra L . (am 30. Aug. 1 9 4 0 ein Stück), Plegadis
/> falcinellus L. (mehrere grössere Flüge), Ardeola ralloides SCOP. (bloss
im Spätsommer), Nyroca fuligula L., Anas acuta L., Tringa erythropus
PALL, (einige), Tringa stagnatilis BECHST. (ein Stück wurde am 16. Juni
1 9 4 0 auch erlegt), Tringa nebularia G u n n . (mehrere kleinere Flüge),
Himantopus h . himantopus L. (einige), Numenius p h . phaeopus L. (we
nige), Chlidonias leucoptera T e m m ., Chlidonias h. hybrida P a l l . , Larus
r. ridibundus L ., Crex crex L .
D R. TlBERIUS TARJÁN.

Der Bartmeisenbestand (Panurus biarmicus russicus B r e h m ) von
Dinnyés ging in dem grimmigen Winter 1 9 3 9 /4 0 fast gänzlich zu Grunde.
In anderen Jahren war diese Meise die früheste unter den Kleinvögeln,
die hier brüteten. So wurden 1934 schon Ende März Eier gefunden,
und im Frühjahr 1938 sah ich am 21. Mai schon viele leere Nester,
aus denen die Jungen ausgeflogen waren. Die Bartmeise ist im Dinnyéser

1930/42j

K L EINER E MITTEILUNGEN

491

Abschnitt Standvogel, und streicht höchstens im Winter in der näheren
Umgebung umher, was jenes 5 jährige Ringexemplar beweist, welches
ich am 11. Mai 1930 als Nestjunges markierte, und das LADISLAUS
MÁTÉ dann am 3. Januar 1935 an dem etwa 10 km entfernten „Salzsee"
bei Székesfehérvár fand. Auf meinen Ausflügen begegnete ich den Bartmeisen ständig und oft, und fand noch Ende Juni Eier und Nestjunge.
Umso auffallender war die katastrophale Abnahme des Bestandes
im Frühjahr 1940. Am 2. Mai sah ich bloss ein einziges Exemplar, am
22. ebenfalls nur eins, am 13. Juni fand ich ein Nest mit 4 verlassenen
Eiern. Im Frühjahr 1941 war der Bestand immer noch sehr schütter,
obwohl ich die Vögel jetzt schon zahlreicher antraf. Junge konnte ich
auch heuer nicht beringen, doch ist Aussicht vorhanden, dass der
Dinnyéser Abschnitt des Sees von neuem von dieser charakteristischen
Vogelart bevölkert wird. Diese Hoffnung erfüllte sich leider nicht.
Der überaus strenge Winter 1941/42 vernichtete den ganzen Bestand.
Bis 26-ten Juni hinein beobachtete ich auf meinen Ausflügen kein ein
ziges Exemplar der Bartmeise. An diesem Tage hörte ich dann ein
Exemplar. Im Kisbalaton scheint der Bestand ebenfalls vernichtet zu sein.
Das ganze Frühjahr hindurch wurde kein einziges Exemplar gesichtet.
J akob V önö czk y S c h e n k .

Horsten des Uhu in Szeged. In Aquila Bd 1935/38 schrieb
ich, dass im Jahre 1936 im Honvédwalde in S z e g e d-A l s ó t a n y a
ein Uhupaar auf einer T a n n e geh brütet hätte. Diese Angabe muss
ich richtigstellen, weil es sich um das Brüten einer Waldohreule ( Asio
o. otus L J handelte.
P e t e r B e re tz k .
Nisten von Muscicapa p. parva B e c h s t . im Mátragebirge. I n d e r
Nähe des Forsthauses von Lajosháza oberhalb Gyöngyössólymos
scheuchten wir einen brütenden Zwergfliegenschnäpper von seinem
Neste auf. Das Nest stand auf einer Erle, etwa 3 Meter über dem Boden
auf einem kleinen Nebenast und war hauptsächlich aus Moos gebaut.
D r . A lbert V ertse.

Neuerer Nistplatz des Rotkopfwürgers (Lanius Senator Senator L.)
im Borsoder Bükkgebirge. Den Rotkopfwürger beobachte ich seit 1926
in dem sogenannten ,,Ládi Wald" auf dem Territorium des Diógyőrer
Eisenwerkes, wo er jahr aus — jahrein brütet. Ausserdem fand ich ihn als
Brutvogel noch in den Gemarkungen der Gemeinden P a r a s z n y a ,
B á b o n y und A l a c s k a ; alle diese 3 Gemeinden liegen nördlich von
Diósgyőr. In südlicher Richtung konnte ich bis jetzt keine neueren
Nistplätze feststellen, trotzdem auch hier günstige Nistgelegenheiten
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vorhanden wären. Der Rotkopfwürger brütet nämlich bei uns sozusagen
ausnahmslos in älteren, am Rande von Hutweiden gelegenen hoch
stämmigen Wäldern, oder auf älteren Eichen, die auf den Weideplätzen
stehen geblieben sind. Auf anderen Baumarten fand ich bis jetzt noch
nie ein Nest. Die Entfernung zwischen den einzelnen Brutplätzen beträgt
meistens mehrere Kilometer ; auf dem dazwischen liegenden Gebiet
ist kein einziger Senator zu sehen.
Auf der Hutweide der Gemeinde Ó h u t a fand ich im Jahre 1934
eine neue Kolonie, von allen bisher bekannten die volkreichste.
Hier war am 10. Mai 1934 noch kein einziger Rotkopfwürger zu
sehen, wo doch im ,,Ládi Wald" die ersten schon am 29. April erschienen
waren. Am 17. Juni dagegen fand ich innerhalb einer Stunde 3 Nester
des Rotkopfwürgers, einige 100 Schritte von einander entfernt. Alle
3 Nester standen auf Eichen, etwa 7—8 Meter doch.
Ausser diesen drei Paaren brüteten noch 1—2 Paare in dieser
Gegend, deren Junge ich später öfters antraf. Das Auffinden der Brut
plätze des Rotkopfwürgers ist keine leichte Aufgabe, denn diese Vögel
halten sich verhältnismässig kurze Zeit bei uns auf. Frühestens Ende
April treffen sie ein ; im Juni sind sie am zahlreichsten, Mitte Juli schon
wesentlich spärlicher anzutreffen, während in der ersten Hälfte des
August nur ausnahmsweise noch 1—2 Exemplare zu sehen sind, und
auch nicht im Brutgebiet selbst, sondern auf den anschliessenden Hügeln.
Die Ansiedlung des Rotkopfwürgers in diesem Gebiet ist zweifellos
neueren Datums, denn die Hutweide selbst besteht bloss seit 5—6
Jahren. Vorher standen hier dichte zusammenhängende Staatswal
dungen, die für eine Besiedlung nicht geeignet sind.
D r . K arl M auks.

Vorkommen von Lanius s. Senator L. in den Komitaten Somogy
und Zala. Am 19. Mai 1905 schickte ich dem k. ung. Ornith. Institut
ein cf aus I h a r o s b e r é n y . Nach 35 Jahren kann ich jetzt aus
unserer Gegend das zweite Exemplar (ein O) übersenden. Fundort:
Homokkomárom (Kom. Zala), erlegt am 15. Mai 1940. J u l i u s BARTHOS.
Nisten von Lanius s. Senator L. im Komitate Vas. Auf der P o t y P u s z t a (Csehimindszent) traf ich am 22. Juli 1940 eine ganze Familie
des Rotkopfwürgers an. Ein flügges Junges sandte ich am 31. Juli dem
k. ung. Ornith. Institut,
B r . L u d w ig DŐRY.
Nisten des Schwarzstorchs (Ciconia nigra L.) in Leibic. In einem wal
digen Tale der Gemeinde Leibic nistet auf einer hohen Weisstanne seit
1935 ein Schwarzstorchpaar. Das Nest ist in etwa 20 Meter Höhe in der
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Nähe des Stammes angebracht. Die Umgebung des Horstbaumes ist ziem
lich unruhig, weil auf den das Tal umsäumenden Höhen ausgedehnte
Holzschläge liegen, von wo die Fuhrleute schon im Frühjahr mit viel
Lärm das Holz zu Tale schaffen. In der Nähe des Horätplatzes gibt es
keine fischreichen Gewässer ; in etwa 100 Meter Entfernung liegt der
Nächtigungsplatz einer Viehherde. Die alten Störche fliegen bis 10 Kilo
meter weit um Nahrung, während die flüggen Jungen nach dem Ver
lassen des Nestes auf dem erwähnten Weideplatz dem Insenktenfang
nachzugehen pflegen. Selbstverständlich suchen auch die Alten diesen
Ort auf. Über die Nahrung der hier angesiedelten Schwarzstörche kann
ich keine genauen Angaben machen, da unter dem Neste, trotz gründ
lichsten Nachsuchens, niemals ein Gewölle zu finden war.
W ilhelm M auksch .

Nisten des gelbköpfigen Goldhähnchens in Westungarn.*) Über das
Nisten des gelbköpfigen Goldhähnchens (Regulus r. regulus L.) im „Bur
genland“ berichtete zum erstenmal JULIUS BlTTERA (Aquila, 1912 p.
408). Danach hat dieser Vogel im Jahre 1912 in dem 38 Kat. Joch
grossen Park der Militär-Oberrealschule in K i s m a r t o n , (Eisenstadt)
unmittelbar am Fusse des Leitha-Gebirges, gebrütet. Dies ist meines
Wissens bisher die einzige Angabe über das Brutvorkommen der in Rede
stehenden Art in dem genannten Gebiet.
Am 5. August 1937 wurde ich bei einem Ausflug zwischen Városszalónak und Tarcsa in dem zur Gemeinde Drumoly gehörenden Wald
auf Goldhähnchenstimmen aufmerksam. Nach kurzer Suche entdeckte
ich auf einer Edeltanne in 7 Meter Höhe drei Junge, die eng aneinander
geschmiegt auf einem Ast sassen. Ein viertes Junges war aus dem Wipfel
einer ändern Tanne zu hören, wo sich, zwischen dichten Zweigen verstekt, vermutlich das Nest befand, welches das vierte Junge noch nicht
verlassen hatte. Die Alten fütterten fleissig.
JoSEF CSABA.
Nisten des Hieraaetus p. pennatus Gm. in Haláp. Im Komitat Hajdu
ist dieser Vogel eine ungewöhnliche Erscheinung. Deshalb war meine
Überraschung ganz besonders gross, als ich im Mai 1941 die Nachricht
von seinem Nisten bei H a l á p erhielt. An Ort und Stelle angelangt
konnte ich — leider — in dem Horst nur noch Reste von Eierschalen
finden. Der Horst stand in kaum 5 Meter Höhe auf dem Seitenast einer
Eiche, an den Stamm gelehnt, in der Nähe einer Waldlichtung. Den
einen Vogel konnte ich in der Umgebung des Nistbaumes beobachten.
Am 26. Juni wurde das Weibchen als Belegexemplar der Sammlung des
*) fiiehe Vasi Szemle 1938 p 291—295.
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Zoologischen Institutes der Stefan Tisza-Universität einverleibt. Das
Nisten dieses Vogels in der Umgebung von Debrecen hat auch schon
LOVASSY im April 1873 im sogenannten Pac-Wald festgestellt. Im Horst
fand er Ei, das er für seine Sammlung herausnahm.
D r . J osef S átori.

Cinclus c. aquaticus B e c h st. im Mátragebirge. Oberhalb Gyöngyös
sólymos ist die Wasseramsel an den aus den Waldschluchten des Mátra gebirges kommenden kleineren Bächen, die sich dann zum Gyöngyösbach vereinigen, eine häufige Erscheinung. Ihre Aufenthaltsorte sind
die Bachufer in den waldigen Teilen des Gebirges. Am 3. VI. 1941
entdeckten wir zwei Junge, die das Tauchrennen unter dem Wasser
schon ausgezeichnet verstanden, aber noch flugunfähig waren. Das
eine konnten wir in dem seichten Wasser fangen und beringen. Bald
kamen uns auch die Alten zu Gesicht. Dieser scheue Vogel kann bei
den über den Waldbächen herrschenden schlechten Sicht Verhältnissen
selbst im Flug leicht übersehen werden, zumal er sich vorzüglich zu
tarnen versteht. An dem 2—3 km langen Bachlauf, den wir abschritten,
beobachteten wir 3—4 Paar Wasseramseln. Der Waldhüter von Lajosháza sammelte auf meine Bitte am 15. VI. ein Exemplar. D r . N ik o la u s
U d v a r d y sah — nach seiner mündlichen Mitteilung — in der ersten Juli
hälfte des Jahres 1937 in Parádfürdő Wasseramseln. j ) R A lb e r t V e r tse .
»

Nidologische Daten aus dem Komitate Somogy, ln den Wäldern
von S o m o g y t a r n ó c z a ist Dyocopus m. martius L. nicht besonders
selten und lebt zusammen mit Columba oe. oenas L. Vor einigen Jahren
brütete hier and Corvus c. corax L. welchen ich auch im Frühjahre 1942
des Öfteren beobachtete. Burhinus oe. oedicnemus L. kommt vor obzwar
selten.
G raf F riedrich S zéchenyi.

Der Teichwasserläufer (Tringa stagnatilis B e c h s t.) siedelte sich
1940 und 1941 in Békéscsaba an einer grossen Wasserlacke, die infolge
der nun schon seit drei Jahren andauernden niederschlagreichen
Witterung entstanden war, in 1—2 Paaren an. In beiden Jahren fand
ich ihn in der Nähe der stellenweise mit hohem Gras bewachsenen
Wasserlacke, nicht aber auf den mit ausgesprochen schütterer
Vegetation bestandenen Natronflächen. Ein Nest konnte ich zwar
nicht entdecken, glaube aber mit Rücksicht darauf, dass am 4. Mai,
7. Mai, 3. Juni und 13. Juli 1941 ein und dasselbe Paar ständig bei
ein und derselben Lacke zu sehen war, feststellen zu können, dass für
die Gegend von Békéscsaba der Teichwasserläufer als seltener Brut
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vogel anzuführen ist. In den beiden Jahren habe ich zwecks genauer
Artbestimmung je ein Exemp lar für unser Heimatmuseum erlegt.
D r . T iberius T arján .

Nisten des Tringa stagnatilis am Weissen See zu Szeged. Das
erste Gelege des Teichwasserläufers fand ich am 31. Mai 1942. Dasselbe
befand sich auf einem sonst bebauten aber jezt überschwemmten Gebiete
auf einer in das Wasser reichenden kleinen Halbinsel. Das Gelege
bestand aus 4 frischen Eiern. Der Teichwasserläufer ist ein regelmässiger
Durchzügler des Weissen See’s und hatte ich ihn schon früher im Ver
dacht als Brutvogel, weil ich ihn schon früher einzeln oder zu zWeiendreien in den Monaten Mai und Juni beobachtete.
D r . P eter B eretzk.

Neueres Erscheinen des Seidenrohrsängers (Cettia cetti cetti M a r m .).
Zuletzt beobachtete ich den Seidenrohrsänger im Jahre 1934 in Óverbász,
dem bisher einzigen Fundort in Ungarn. Nachher zeigte er sich 5 Jahre
lang nicht. Am 10. Nov. 1939 erschein wieder 1 Exemplar, welches in
das Kgl. Ung. Ornithologische Institut gelangte. Weitere Exemplare
konnte ich nicht beobachten und auch von anderen Orten keine Nach
richten über diesen Vogel erhalten, obwohl ich mich bei den ornitholo
gischen Beobachtern der Batschka diesbezüglich interessierte.
H einrich S chenk .

Faunistische Daten aus dem Komitat Esztergom. In der Gemar
kung von L á b a t l a n sammelte ich am 18. Februar 1940 einen Alpen
mauerläufer (Tichodroma muraria L. y), am 5. Febr. 1941 einen Alpenflügevogel (Prunella c. collaris SCOP. $); beide schenkte ich dem k. ung.
Ornith. Institute. In unserer Gegend, in S ü 11 o, erschienen die Bienen
fresser (Merops a. apiaster L.) am 11. August 1938 zum erstenmal,
zeigten sich dann wieder am 9. August 1940 bei L á b a t l a n , und
kamen am 4. Mai 1941 von neuem nach S ü 11 o. Drei Paare brüteten
auch in den Sandgruben. Um den 23. Juli erschienen sie massen
haft und zogen Anfang September fort. Am 12. Dez. 1941 erlegte ich
bei L á b a t l a n von drei auf der Donau tauchenden Samtenten ( Oide mia /. fusca L.) zwei Stück. Ein junges ( f sandte ich gleichfalls
dem Ornith. Institut, das andere kam in meine Sammlung. Im ganzen
hielten sich 5 —6 Samtenten einige Tage lang an der Donau bei L á b a t 
l a n auf. Am 17. Dez. 1941 verschwanden sie spurlos. Im Jahre 1936
wurde auf dem Gerecse ein Paar Haselhühner (Tetrastes bonasia rupestris Brehm ) beobachtet.
vitéz

A n t o n S ághy j u n .
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Vorkommen von Buteo r. rufinus Cretzschm. Im Komitat Békés
kam der Adlerbussard in den letzten Jahren dreimal vor. Am 14. Oktober
1937 wurde ein Exemplar in Ó k i g y ó s erlegt und dem Békéscsabaer
Museum übersandt. Am 29. September 1940 beobachtete ich ebendort
ein Exemplar, das auf dem Schwengel eines Ziehbrunnens ausruhte.
Am 5. Oktober 1941 wurde ein O auf der Puszta Angyalháza in der
Nachbarschaft des Hortobágy erlegt. In seinem Magen befanden sich
3 noch unverdaute Sumpffrösche.
TlBERlUS T arján .
Bemerkung zur Dohlen-Ansiedelung an der Adriatischen Küste.
Die Angaben vom Brüten der Dohlen an der adriatischen Küste sind
sehr spärlich, ich meine, dass sie überhaupt sehr selten in Dalmatien
brüten, wie auch im Kroatischen Litorale. Es ist mir bekannt, dass nur
seltene Paare in der Umgebung von Benkovac (Nord-Dalmatien) brüten.
Vom vorigen Jahren sind einige Paare geblieben, die dort überwintert
haben, und jetzt nisten sie auf einer Ruine unweit von Benkovac, wo
früher nur die Turmfalken und Felsentauben genistet haben, und ihre
Nester haben jetzt die Dohlen besetzt. Davon habe ich mich selbst
überzeugt im Monate Juni 1940, aber leider konnte ich kein Exemplar für
meine Kollektion beschaffen. Darauf haben mich die dortigen Jäger
aufmerksam gemacht, die waren nicht daran gewöhnt, dass sie die
Dohlen während der Brutzeit sehen. Andere Angaben vom Nisten
der Dohlen im Kroatischen Litorale und Dalmatien habe ich nicht.
Im Winter, von Anfang Oktober bis März sind Dohlen entlang der Küste
in beträchtlicher Anzahl zu sehen.
A n t u n M astrovic.
Neueres Vorkommen von Hydroprogne tschegrava tschegrava Lep. in
Ungarn. Die Raubseeschwalbe war lange eine unserer seltensten Vogel
arten. Das Belegexemplar wurde am 28. April 1889 in G á r d o n y am
Velenceer See erlegt. Mehr als 40 Jahre vergingen, bis wieder eine Nach
richt über sie eintraf. D r . A n d rea s K eve K le in e r beobachtete am 16.
April 1933 bei Gönyü an der Donau 3 Stück (Aquila 1931/34 p. 371).
Seither kommt sie bei uns immer häufiger vor, wie die nun folgen
den Daten beweisen :
Am 22. Juli 1936 wurde ein Exemplar an den Fischteichen im
H o r t o b á g y erlegt, das den Ring Nr. 19300 des Museums von Helsinki
trug. Dieser Vogel kam durch die Freundlichkeit von ALEXANDER
NÉMETH in das Ornithologische Institut. Nach einer Mitteilung von
ILMARI VÄLIKANGAS wurde er am 26. Juni 1934 als Nestjunges bei Kirkkonummi in Südfinnland, in der Nähe von Helsinki beringt. Ringvögel
aus diesem Gebiet sind ausserdem noch in Syrien und Ägypten erbeutet
worden. VÄLIKANGAS gab daher schon damals seiner Vermutung Aus
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druck, dass diese Art auf dem Durchzug noch öfters in Ungarn Vor
kommen könne.
Diese Vermutung erwies sich bald in einem ganz unerwarteten Masse
als richtig.
P eter B eretzk, der hervorragende und erfolgreiche Erforscher der
Vogelwelt des Fehértó bei Szeged beobachtete im Jahre 1937 mehrmals
diese seltene Vogelart. Am 13. Juni sah er mehrere Exemplare, am 19.
sechs Stück, am 20. drei Stück ; am 19. wurde ein Exemplar erlegt
und dem Szegeder Museum übersandt. Im Jahre 1938 sah er die Raub
seeschwalbe zweimal in dieser Gegend, u. zw. am 18. und 29. Juni je
ein Exemplar. Auch im Jahre 1939 erschien sie : am 29. Mai 2 Exemplare,
am 23. Juli ein Stück.
Ausserdem berichtet P eter B eretzk, dass laut GÉZA ZILAHI SEBESS
in der ersten Augusthälfte des Jahres 1939 auf dem Péteri-See bei Kis
kunfélegyháza mehrere juv. Exemplare gesichtet wurden. Eines davon
wurde erlegt und kam in die Sammlung des Zoologischen Institutes
der Universität Szeged.
Zu all diesen Daten gesellt sich jetzt auch noch ein neueres Vor
kommen. E merich WENGERSZKY verständigte das Institut, dass
am 4. Mai 1941 bei Sárospolyánka, Komitat Ung, zwei Exemplare
erlegt wurden, darunter eins mit dem Ring Nr. 7933 des Museums von
Helsinki. Nach D r . Josef SÁTORI (Ergänzungshefte zum Naturwissen
schaft!. Nachrichtenblatt 1941, p. 167) handelt es sich um Q ^ im Hoch
zeitskleid. Das Ringexemplar kam in das Déri-Museum in Debrecen,
das andere Exemplar in die Sammlung des Zoologischen Institutes
der Universität Debrecen. Die Beringungsdaten sind noch nicht
bekannt, doch sind sie zweifellos auch finnischen Ursprungs. Aus
ser diesen wurden im Jahre 1941 noch zwei Exemplare von Dr.
NIKOLAUS U dvardy (Die Vogelwelt des Hortobágy, Debrecen 1941 p.
154) am 9. Juli im Hortobágy beobachtet, wo sie auf der Halasrét
fischten.
Jakob V önöck Y S chenk .

Neueres Vorkommen von Arenaria i. interpres L. in Ungarn. Der
Steinwälzer ist eine bei uns seltener vorkommende Art der Regenpfeifer.
Laut P eter B eretzk (Kócsag Jg. IX —XI. p. 37 und Nimrod 1939
p. 429) ist es zwar sicher dass derselbe jedes Jahr regelmässig hier
durchzieht, aber niemals massenhaft, weshalb er leicht zu übersehen
ist. Am 26. August 1938 LADISLAUS N agy in S á r s z e n t á g o t a ein
im Winterkleide befindliches
am 6. Sept. zeigten sich in N y í r 
e g y h á z a zwei Steinwälzer, welche ich mit Hilfe meines Freundes
D r. S teph an B ekÓ erlegen konnte. Dieselben befinden sich ebenfalls
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im Winterkleide. Einer ein cf, das andere ein $. Alle drei Vögel
befinden sich in der Sammlung des Institutes.
A lbert V ertse.

Branta ruficollis Pall, ein regelmässiger Zugvogel unseres Landes.
Die Rothalsgans, die sich bis vor kurzem nur vereinzelt bei uns zeigte,
erscheint seit einigen Jahren in grösseren Mengen ; dieses war z. B. der
Fall im Herbst 1934 und im Frühjahr 1935. Ihr massenhaftes Auf
treten im Hortobágy beweisen nicht nur die erlegten 20 Exemplare,
sondern auch meine folgenden Beobachtungen. In den frühen Morgen
stunden des 3. April 1935 sass ich in meiner Schützengrube in der Nähe
der Fischteiche auf der Lauer. Gegen 6 Uhr flogen, etwa 150 Meter
von mir entfernt, drei Flüge von Rothalsgänsen in 50—60 m Höhe
gegen Norden. Sie waren von den Weideplätzen am Ostdamm des
Fischteiches aufgeflogen und hatten sich langsam, allmählich in die
Luft erhoben. Die drei Schwärme flogen ungefähr 15 Meter hinter
einander, jeder zählte 25—28 Exemplare. Ich betone, dass sich darunter
nicht eine einzige Blässgans befand. Der Flügelschlag der Rothalsgans
ist etwas rascher als derjenige der Blässgans, was besonders dann ins
Auge fällt, wenn sie zusammen mit Blässgänsen fliegt. Diese Beobachtung
konnte ich am 24. Febr. 1936 machen ; es flogen damals über den Fisch
teichen in einem Schwarm von 11 Blässgänsen auch 6 Rothalsgänse.
Aus dem Benehmen dieser Schar konnte man schon von Weitem erkennen,
dass Rothalsgänse darunter waren. Die Rothalsgans ist also auch der
Eigenart ihres Fluges mit Sicherheit von der Blässgans zu unter
scheiden.
Aus den letzten Jahren kann ich folgende Erlegungsdaten mitteilen :
H o r t o b á g y , Nov. 1934 ein Exemplar ; am 4. Nov. aus einem Flug
von 8 Stück ein cf und ein $, am 29. März 1935 ein cf ; am 25. Nov.
ein (f. In der Umgebung des Fischteiches wurden im Winter 1935/36
mehrere Male einzelne Exemplare beobachtet. Auch seit 1936 sahen
oder erlegten einige meiner verlässlichen Jagdfreunde alljährlich im
Herbst oder Frühjahr ein paar Exemplare.
J osef SÁTORI.
Branta ruficollis erlegte ich im Dezember 1938 bei Fehértemplom
im Banat.
A n t o n L itta h o r s z k y .
Die Buturlingans in Siebenbürgen. Unter diesem Titel veröffent
lichte K am n er A lf r e d im Jahrgange 1931/34. der Aquila p. 228., 229.
einen Artikel, laut welchem in Siebenbürgen zwei Exemplare der bisher
noch nicht anerkannten Buturlingans erlegt wurden. Das erste Exem
plar wurde am 16. Oktober 1933 bei N a g y s z e b e n , das zweite
am 26. September 1934 bei S z e c s e 1 erlegt. Aus dem König-Museum
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in B o n n erhielt ich nun zwei Gänse-Exemplare, welche zwar viel
später, aber ebenfalls in der Gegend von Hermannstadt erlegt, und von
K am m er als Buturlingänse bestimmt wurden. Ich konnte fest
stellen, dass es sich in beiden Fällen um juv. — zweijährige Exemplare
von Anser a. albifrons SCOP. handelt, so dass ich keinen Zweifel darüber
hegen kann, dass die beiden früheren als Buturlingänse bestimmten
Exemplare ebenfalls juv. Blässgänse sind. Jakob VÖNÖCZKY SCHENK.

Gänsezug im Donauwinkel im Winter 1939/40. Anfang Januar
1940. waren besonders grosse Gänseschwärme auf der Donau bei Dömös
zu beobachten. Die ziehenden Gänse — Anser /. fabalis L a t h . und
Anser a. albifrons SCOP. — folgten östlich von Dömös nicht mehr dem
Donau-Strom, sondern durchquerten das Pilis-Gebirge (bis cca. 750. m.).
Einige Tage beobachtete ich auch 1— 2 Branta ruficollis P a l l . Als am
16. Jan. das Eis auf der Donau stehen blieb und die Gänse keine offene
Stelle in dem Strom fanden, waren sie plötzlich verschwunden.
Z ygm und G o d y n .

Beringte Branta leucopsis Bechst. Am 18. März 1942 wurde in
Békéscsaba eine hier sehr seltene Vogelart, eine Nonnengans erlegt.
Es war ein sehr schön ausgefärbtes altes Männchen. Dasselbe soll
sich hier schon seit zwei Wochen aufgehalten haben, hauptsächlich in
Gesellschaft von Hausgänsen. Der Vogel trug einen Ring mit der
Aufschrift „Bengt Berg 87“. Der Ringfund wurde an B e n g t B erg
angemeldet mit dem Ersuchen um Mitteilung der Beringungsdaten.
Bisher ist keine Antwort eingetroffen.
D r . T iberus T arján , 1942 31. Mai.
Ornithologische Daten aus Zenta. Am 30 Juli 1938 beobachtete
ich etwa 20 Stück durchziehende Olareola pratincola, am 14 August
einen Buteo r. rufinus, am 30. August einige Orus grus grus. Am 25. Sept.
zogen etwa 50 Stück Remiz p. pendulinus hauptsächlich Jungvögel.
Am 18. Okt. wurde ein Otis tetrax orientalis H a r t , beobachtet. Anfang
Dezember 1938 zeigte sich eine grosse Menge von Wildenten und
Wildgänsen, unter welchen ein Flug von 9 Stück Branta ruficollis
besonders auffällig war. Dieser Flug hielt sich immer getrennt von
den Saat- und Blässgänsen.
RICHARD CSORNAI.
Durchzügler in B&csföldvár. Am 8. August 1938 wurden drei
Buteo rufinus rufinus beobachtet, Ende August ein Exemplar von Falco
naumanni naumanni und am 19. Sept. ein Flug von 150 Falco v.
vespertinus .
M a r k o v VujA.
32*

KL E IN E R E MITTEILUNGEN

500

[Aquila

Singschwanexemplar hielt sich auf vom 6 bis 11-ten Februar 1939
auf den Fischteichen Hortobágy auf.
A le x a n d e r , v. N ém eth .
Cygnus olor Gm. Am 12. Februar 1938 erlegte ich ein Exemplar
dieser bei uns sehr seltenen Vogelart in Dunaszeg. Der Vogel befand
sich in tadellosem Gefieder, so dass es nicht wahrscheinlich ist, dass
es sich um ein aus der Gefangenschaft geflüchtetes Exemplar handelt.
D er V ogel w og 9 K gr.

L u d w ig K á ló c z y .

Stercorarius pomarinus Temm. wurde am 8. Oktober 1940 bei
Óverbász erlegt.
H e in r ic h S ch en k .
Larus hyperboreus auf dem Weisen See in Szeged. Seitdem D r.
diese Art für die Ornis Ungarns nachwies, wurde
bisher kein zweites Exemplar angetroffen. Am 15. Januar 1941 wurde
das zweite Exemplar dieser Art auf dem Weissen See bei Szeged erlegt.
Es ist ein junges Männchen, welches sich einige Tage lang auf dem
Gebiete des See aufhielt und durchaus nicht scheu war. Es befindet
sich in der Sammlung des Weissen-See-Museums in Szeged.

NIKOLAUS V a sv á r i

D r . P eter B eretzk.

Clangula hyemalis erlegte ich im Dezember 1938 in Pancsova.
G usztáv T abakovics .

Somateria m. mollissima. Am 16. Nov. 1939 erlegte ich in
Tiszavalk ein juv. Exemplar der Eiderente welches sich im Über
gangskleide befand. Das Exemplar befindet sich in der Sammlung
des Kgl. Ung. Ornith. Institutes.
J u liu s M o ln á r .
Tichodroma muraria L. in Gyöngyössólymos. Am 4. Febj\ 1940
beobachtete ich drei Exemplare an der Steinmauer der grossen Brücke
über den Gyöngyösbach und am Bachufer selbst. Ein Exemplar erlegte
ich für die Sammlung des Ornithologischen Institutes. Am 9. Febr.
1942 sahen wir 2 Exemplare, das eine an dem genannten Ort, das andere
an der Wand des Kirchturms.
JULIUS N a g y .
Die Ausbreitung der Dohle in Szeged. Noch vor einigen Jahr
zehnten war die Dohle in der Umgebung von Szeged eine ziemlich
rare Vogelart, welche in der Stadt selbst überhaupt nicht vorkam.
Als erste Brutplätze wurden die Konstruktionen der Eisenbahn und
Strassenbrücke besetzt, wo heute nun schon etwa 40—50 Parre
brüten. Dann folgte der Einzug in das Weichbild der Stadt, wo
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sie sich in den Ornamenten der grösseren Gebäude ansiedelten und
hier sich emsig an die Eier und Jungen der Haustauben machten. Sie
sind durchaus nicht furchtsam, sondern spazieren ganz in der Nähe
der Passanten auf den Grasflächen des Széchényi-Parkes herum.
D r . P eter B eretzk .

Kreuzschnäbel in Szeged. Am 13. Nov. 1941 beobachtete ich
mehere aus 4—5 Stück bestehende Flüge von Loxia c. curvirostra L.
Auch am 8. Dez. beobachtete ich 3 St. in einem Fluge.
D r . P eter B eretzk.

Die Ohrenlerche in West-Ungarn. Eine Ohrenlerche (Eremophila
alpcstris flava GM.)sah ich von fünf Schritten bei E g e r v á r am 7.
Dezember 1941.
v
FREIHERR LÁSZLÓ VON SÓLYMOSY.
Rosenstar (Pastor roseus L.) Am 4. August 1941 beobachtete ich
bei Monosfalu (Komitat Marostorda) einen ganzen Vormittag lang unter
einem etwa 100 köpfigen Starenschwarm ein einziges Exemplar des
Rosenstars.
F r a n z Szojka.
Frühzug von Wespenbussarden. Am 27. August 1936 sah ich auf
Burgos (Pinkipo), das zu den Fürsten-Inseln des Marmara Meeres ge
hört, zwei Gruppen des Pernis a. apivorus L., wie sie gegen Süden flogen.
Der eine Flug bestand aus 60—70, der andere, welcher etwas später
kam, aus 35 Exemplaren, zusammen also cca 100 Stück. Obzwar die
Zahl dieser Zugvögel gering ist im Vergleich zu jenen, welche zur Zeit
des normalen und massenhaften Zuges über den Bosporus durchzufliegen
pflegen, ist es trotzdem bemerkenswert, dass sich diese Art so früh in
Flügen zusammenrottet und so kann von einer lokalen Bewegung die
Rede sein, das auch schon daraus zu schliessen ist, weil von einer
Beobachtung über dem Meere die Rede ist. Wie bei dem jüngst im Sep
tember 1940 auf Helgoland beobachteten grosszügigen Wespenbussard Zuge (vergl.: ,,Vogelzug“ , 1940, p. 191—192), so entsteht auch hier von
selbst die Frage, woher die Vögel in so grösser Anzahl kommen ? Auf
dem Balkan nistet er nicht so zahlreich, als dass man ihn von dort
stammend annehmen könnte. Auch das ist auffallend, aber auch beim
helgolander Falle — dass der Zug schon am 4. IX. begann — indem
die Jungen des Wespenbussardes bloss im August flügge werden.
D r . N ikolaus V asvári .

Einwirkung des Krieges auf den Vogelzug in der Bukovina. Der
Vogelzug im kritischen Sept. und Okt. 1939. war sonderbar ; ich be-
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merkt© in diesen Monaten fast keine einzige ordentliche Flugordnung
weder bei Gänsen u. Enten, noch bei Kranichen ; alles flog merklich auf
geschreckt und fast wirr durcheinander. Auch einfachen Jägern ist diese
Unordnung im Vogelzug besonders aufgefallen. Ebenfalls nicht alljährlich
war das Umherirren vieler Seeadler.
Ich erhielt eine Ohrenlerche, welche bei Sadagura (§eran$i-de-Sus)
am 21. I. 1940. am Telephondraht verunglückte. Den Balg schenkte ich
mit anderen Bälgen dem Kgl. Ung. Orn. Institut. Es hatte den Anschein,
dass in der Bukovina im Jahre 1940 eine Ohrenlerchen-Invasion
stattfand. Ich selbst beobachte am 31. Jänner 6. St. bei Cernauti,
ein anderen Beobachter sah zwischen dem 16—22 Jänner fast tagtäglich
einen mittelgrossen Flug.
C onrad M alino w sch i . f

Der Zug der Hausschwalbe. Es gelang mir in einigen Fällen genaue
Beobachtungen über die Ankunft der Hausschwalbe zu machen. Zweimal
war es früh Morgens, zweimal Nachmittags. Es scheint, dass sie bei
ihrem Ankommen ziemlich hoch fliegen. Ich konnte sie in den genannten
Fällen gleich Schatten herabstürzen sehen, das Nest anfliegen und
fröhlich zwitschern. Es ist aber dann noch öfters so, dass 1—2 Tage
vergehen, bis man sie ständig sieht.
H e in r ic h S chenk.
An einer Felswand nistender Baumfalke. Der Baumfalke ( Falco s .
mit Vorliebe auf Bäumen, hauptsächlich in ver
lassenen oder in Besitz genommenen Krähennestern. Sein Nisten in
Felswänden gehört zu den Seltenheiten und wurde in Ungarn noch
niemals beobachtet. Am Fusse der Mátra, in Gyöngyössólymos, brüten in
einer Wand des Steinbruchs am Kőhegy zwei Paar Turmfalken, die
ich gelegentlich meines Besuches dort über dem Steinbruch kreisen sah.
In ihrer Gesellschaft befand sich auch ein Baumfalkenpaar. Die Turm
falken waren den Baumfalken nicht sehr wohlgesinnt und gaben sich
sichtlich Mühe, sie zu vertreiben, indem sie während des Kreisens mit
lebhaftem Schreien und in kühnem Angriff auf sie herabstiessen. Diese
Bemühungen wurden noch leidenschaftlicher, sobald sich die Baum
falken auf einem Vorsprung der Felswand niederliessen. Das Benehmen
sowohl der Turmfalken als auch der Baumfalken gab in hohem Masse
zu der Vermutung Anlass, dass auch das Baumfalkenpaar in der Fels
wand niste, was den Turmfalken unangenehm war. Auf meine Bitte
liess JULIUS N a g y , Lehrer in Gyöngyössólymos, am 27. Juni den Fels
vorsprung mit Hilfe von geübten Kletterburschen untersuchen und
fand dort auch das Nest des Baumfalken mit 2 Eiern. Die in den heiden
Turmfalkennestern befindlichen etwa 2 Wochen alten Jungen wurden
gleichzeitig beringt. Dass der Baumfalk seine Eier später ablegt als der
subbuteo L.) nistet
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Turmfalke, ist bezeichnend und bietet bei der Bestimmung dieser Eier,
die denen des Turmfalken nach Grösse und Färbung sehr ähneln, einen
sichern Anhaltspunkt. Die Maße der beiden, unserm Institut einge
sandten Eier sind folgende: 42.7x32.3; 41.4x32.7 mm.
D r . A lbert V ertse .

Ungewöhnliche Nistpl&tze. Der besonders regenreiche" Herbst 1941
und diesem folgende schneereiche Winter liess das Grundwasser hoch
ansteigen, so dass viele Gebiete überschwemmt wurden, welche unter
normalen Verhältnissen bebaut waren. Auf einem solchen Gebiete
konnte das Maisstroh nicht abgeemtet werden und fanden die sich
dort neu ansiedelnden Vogelarten, in erster Linie Blässhühner darin
eine ebenso schutzbietende geeignete Brutstelle, wie im Rohrwalde.
Die Nester waren ganz der neuen Umgebung entsprechend gebaut.
Das Nestmaterial bestand aus den Pflanzenteilen der Umgebung. Der
Unterbau bildeten Mais und Bluthirse-Stengel^ dann Melden-Stengel
schliesslich einige dünnere Rohrfragmente. Die Mulde war mit Mais
blättchen ausgelegt. Nach dem Abfallen des Grundwassers gelangten
die Blässhühnerneste auf das Trockene, wie dies unsere Abbildung
eines interessanten Nestes darstellt (Fig. 18). Andere Nester waren
direkt auf umgefallene Mais-Stengelhaufen angebracht in derselben
Ausführung. Es befanden sich hier im überstehenden Maisfelde etwa
15 Nester, welche dann nach dem Ablaufen des Grundwassers von den
Neuanbauenden gründlich geplündert wurden. Ein Nest, welches etwas
tiefer stand in einem Binsenfelde, enthielt die ungewöhnlich grosse
Anzahl von 11 Eiern.
In dem nämlichen Gebiete siedelten sich auch etwa 15 Paare von
Chlidonias nigra an, welche Art hier infolge Mangels an entsprechenden
Niststätten seit Jahrzehten nicht gebrütet hat. Einige Nester waren
ebenfalls auf Mais-Stengelhaufen angebracht, andere in der regelmäs
sigen Art auf aus verschiedenen Pflanzenfragmenten bestehenden
schwimmenden Flössen. Alles gelangte dann später auf das Trockene.
Dasselbe Sohiksal erreichte auch die Gelege von einigen Nestern von
Podiceps r. ruficollis. Dieselben waren ebenfalls als schwimmende Flösse
gebaut und befanden sich dann nach dem Abflauen des Grundwassers
auf einer Grasfläche, was ein sehr überraschender Anblick war.
In diesem ganzen Vorgänge ist nicht nur die rasche Anpassung
an die neuen und ungewohnten Nistplätze von grossem Interesse, son
dern noch mehr die sofortige Besiedelung neuenstehender geeigneter
Brutgebiete.
|
H einrich S chenk , Ó verbász
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Das Nisten der Blaurake in Gebäuden in Kleinasien. Ich beobachtete
im Mai 1937 mit D r . E m e r ic h PÁTKAI zusammen bei Ceyhan (Süd
Kleinasien, nordöstlich von Adana) eine in ein Mauerloch eines Wohn
hauses einkehrende Coracias garrulus L. Daselbst nistete die Blaurake
in grösser Anzahl auch in den Steilufern des Ceyhan Flusses in Erdlöchern,
zusammen mit Bienenfressern und Staaren. Die Staare nisteten eben
falls auch am Boden des erwähnten Wohnhauses. Später dann — im
Juni — sah ich auch in einer anderen Gegend bei Arga (Sultansuyu,
Malatyavilajet), dass die Blaurake eine Hausruine besuchte, sie nistete
wahrscheinlich dort, ja selbst in einer Stallmauerlücke nistete die Blau
rake und ich beringte ihre vier Jungen. Ähnlich steht es mit dem Nisten
des Steinkauzes und des Rötelfalken, denen die hohlen Bäume und Ge
bäude, dem Steinkäuze auch die Erdlöcher entsprechen. Das Nisten der
Coracias in Gebäuden erwähnt aus Indien J e r d o n .
D r . N ikolaus V asvári.

Ein interessante* Nisten der Mehlschwalbe. Ich hatte bisher im
Intravillan von Budapest nie eine Mehlschwalbe brütend gefunden.
Im Mai des Jahres 1941 entdeckte ich in der Irinyi János-utca, an der
Aussenseite hoher Wohngebäude einige Mehlschwalbenester. An einem
Hause sind drei Nester, jedes in einer Ecke, unmittelbar unter
der Decke eines Balkons, in der Höhe des vierten, bezw. fünften
Stockes. An einem anderen Hause ist das Nest in der Einwinkelung
der Mauer, in der Höhe des sechsten Stockes, unterhalb des Vordaches
angelegt. Die Schwalben konnten sich hier nur in den letzten 3—4
Jahren angesiedelt haben, da diese ganze Hausreihe erst in den Jahren
1935— 36 erb au t w urde.

D r . H e in r ic h D o r n in g .

Das Nisten von Staren in Eisenbetonnischen. An der Südseite eines
in Buda stehenden zweistöckigen Zinshauses mit flachem Dach sind
zur Entlüftung der Dachkonstruktion mehrere etwa 6 cm weite Ventila
tionskanäle nebeneinander angebracht worden. Diese münden unter
dem Dach, zwischen den Eisentraversen, in gut geschützte Nischen.
Im Frühling 1941 bemerkte ich von der Terrasse aus, dass ein Starenpaar
sich in einer dieser Betonnische häuslich niedergelassen hatte (Siehe Fig.
19, 20 p. 466). Währen dder Brutzeit trugen beide Gatten grosse Mengen
von Insekten und Raupen zu Neste, um die ewig hungrigen 4 Jungen,
die fortwährend ihre Schnäbel aus der Öffnung streckten, satt zu
m achen.

O t t o R a d vän yi.

Geselliges Nisten von Kohlmeisen. Im März 1941 stand im Garten
einer Villa auf dem Csillaghegy auf einer Betonsäule, mit dem Boden
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nach oben, eine etwa 50 cm lange, breite und hohe viereckige Zement
vase, die zur Aufnahme eines Oleanderbaumes bestimmt war. Man
hatte sie im Herbst umgestülpt, um das Eindringen der winterlichen
Niederschläge zu verhindern. In der Mitte des nun nach oben gerichteten
Bodens befand sich eine 3—4 cm weite Abflussöffnung für das über
schüssige Wasser. Der Gärtner war gerade dabei, gelegentlich der Früh
jahrsarbeiten die Vase wieder in die richtige Lage zu bringen, als ich
dazwischentreten musste. Ich hatte nämlich schon mehrere Tage vorher
beobachtet, dass Kohlmeisen durch die Öffnung fleissig ein und aus
flogen. Ich hob die Vase vorsichtig hoch und stellte zu meinem grössten
Erstaunen fest, dass sich in jeder Ecke ein Kohlmeisennest befand,
im ganzen also vier. In dem einen lagen 8, im zweiten 6, im dritten 5
und im vierten 3 Eier, insgesamt also unter dieser einen umgestülpten
Vase nicht weniger als 22 Kohlmeiseneier (Fig. 21, 22 p. 467).
Solche Kohlmeisennester fanden wir auch unter anderen Beton
vasen, die gleicherweise umgestülpt worden waren.
Dass die Meisen in der Auffindung von Nistgelegenheiten sehr
erfinderisch sind, ist durch zahlreiche Beobachtungen zur Genüge be
kannt. Der vorstehende Fall ist aber deshalb so ausserordentlich interes
sant, weil ein geselliges Nisten der Meisen in dieser Art bisher ohne
Beispiel dasteht.
O t t o R ADVÁNYI.

Balzender Auerhahn im Januar. Am 21. Januar 1939 hatte eine
Turistengruppe ein merkwürdiges Erlebnis mit einem Auerhahn. Der
selbe wurde auf dem Boden auf hartem Schnee heftig balzend beobachtet.
Eine Henne war nicht zu sehen. Einer der Turisten konnte sich dem
Hahne auf einige Schritte nähern, ohne dass sich derselbe in seiner Balz
stören lies. Mit einem raschen Sprunge konnte er ihn sogar fangen. Er
griff den Hahn mit der linken Hand unterhalb des Kopfes. Der Vogel
schlug natürlich mit den Flügeln, ansonsten aber erweckte er durchaus
nicht den Eindruck als ob er sich auf Leben und Tod wehren wollte.
Bald erhielt er die Freiheit. Zwei Laufschritte hangabwärts auf dem
harten Schnee, zwei Flügelschläge und schon entschwand der riesige
Vogel in ruhigem Fluge über den Wipfeln der Tannen.
H ans S alm en .

*

Das Rütteln des Steinadlers. Am 17. VIII. 1940 gelang es mir eine
seltsame Flugweise des Steinadlers (Aquila ch. c.hrysaetos L.) zu be
obachten. Der Steinadler rüttelte niedrig über einigen Kornmandeln
auf den Feldern zwischen Jászó und Heténv. Ähnlichen Flug beobach
tete ich unter denselben Umständen am nächsten Tage etwas südlich
von Rozsnyó von der Eisenbahn.
D r . ANDREAS K eve KLEINER.
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Sonderbarer Unfall bei Blasshühnern. In der Nacht vom 14. zum
15. Nov. 1941 waren die seit längerer Zeit offenen seichten Gewässer
infolge der 6 Grad betragenden Kälte plötzlich mit einer 2—3 mm
dicken Eiskruste bedeckt. Infolgedessen begaben sich die hier auf hal
tenden Blässhühner auf die freien Wasserstellen des Weissen See. Diese
waren jedoch nicht weit genug damit die Blässhühner einen genügen
den Anlauf nehmen konnten zum Emporschwingen in die Luft, und
fielen immer wieder zurück. Infolgedessen versuchten die Blässhühner
durch Höherstrecken ihrer Füsse einen grösseren Schwung zum Empor
schwingen zu erreichen, was einen ganz eigenartigen Unfall zur Folge
hatte. Die Blässhühner hackten nämlich mit der scharfen Kralle ihrer
Innenzehe in ihre Kehle hinein und konnten dieselbe nicht mehr zu
rückziehen. Die Blässhühner waren dadurch völlig gelähmt und unfähig
sich vor dem verfolgenden Kahne zu flüchten.
P eter B eretzk.
Maiwürmer als Vogelnahrung. Wie bekannt, werden die giftigen
und übelriechenden Melóé-Arten durch die Vögel nur selten gefreßen.
Die Großtrappe (Otis tarda L.) aber frißt solche relativ häufiger. Ich
fand unter 13 Mageninhalten aus den Monaten April und Mai Exem
plare von Melóé in 6 Mageninhalten, also fast in der Hälfte der unter
suchten u. zw. stammten diese aus verschieden Fundorten, wie folgt :
1. Ó-S z ő n y (Kom. Komárom), 22. IV. 1901. (H egym egh y) : 8 Melóé
variegatus, 6 M. rugosus, 2 M. sp. 2. M o s o n b á n f a l v a (Moson-m.)
3. V. 1909 : 3 M . rugosus. 3. K i s s z á l l á s (Kom. Bács-Bodrog),
1. IV. 1911 : 1 M. variegatus . 4. Hungaria (ohne näheren Fundort),
V. 1929. : 6 M. variegatus, 1 M. violaceus, 1. M. rugosus. 1 M. sp. 5.
Hungaria, V. 1929 : 1 M. variegatus, 1 M. proscarabeus (oder violaceus?),
1 M. violaceus. 6. K é t h a l o m (Kom. Szolnok), 20. IV. 1930. : 5 M.
variegatus , — Also waren in einem oder anderen Magen 3-4 Arten von
Melóé vertreten, in einem sogar 16 Exemplare ! Übrigens enthielt
jeder dieser Mageninhalte auch andere Käfer sowie Pflanzenteile. E. CsiKI
fand einmal in einem Trappenmagen ebenfalls viele Exemplare von Melóé.
Außer Otis tarda habe ich auch in einem Magen vomTriel (Burhinus oe.
oedicnemus L.) welcher am IV. 1930. in F ü r g é d (Kom. Tolna) erlegt
wurde, 1 Exemplar von Melóé variegatus und 1 St. von M. violaceus
(oder variegatus $ ?) gefunden. Aus dem Magen von Lanus minor Gm.
wies ESCHERICH Melóé nach ; O. F a rsk y aber fand in einem Magen
von Pernis apivorus 1 Ex. von Melóé proscarabeus L . — Nach obigen
Feststellungen wäre es also sehr angezeigt besonders auf die Magen
inhalte von Otis tarda aus den Frühjahrmonaten, hauptsächlich aus
April und Mai zu achten, zu welcher Zeit die Melóé-Arten in größerer
Anzahl erscheinen.
D r . N ik o la u s V asvári.
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Alte ornithologische Daten aus der Hohen T&tra* T h o m a s M au k sch
(1749— 1832) vollendete im Jahre 1826 ein Manuskript, das als Weg
weiser durch die Szepeser Karpathen gedacht war. Im Druck ist es
nicht erschienen. Das in 4 Hauptteile gegliederte, 422 Seiten umfas
sende Werk enthält im letzten Kapitel. auch einige ornithologische
Daten. Davon sind folgende verwendbar :
Uhu. Einmal sah er die Überreste eines totgeschlagenen Exem
plars in Késmárk.
Ringdrossel. Häufig, das Nisten wird jedoch nicht erwähnt.
Auer- und Birkhuhn. Beide ziemlich selten.
Haselhuhn. Häufig.
Waldschnepfe. Sehr häufig.
Rosenstar. Einziges Vorkommen 1817 in Késmárk. Es handelte
sich um einen grösseren Schwarm, aus welchem 3 Exemplare erlegt
wurden.
Erwähnt werden noch Wiedehopf , Blaurake , Seidenschwanz und
Eisvogel.
D R# KARL M auks.
Flugwildpreise in der Zips im Jahre 1610. In einer Zipser Zeitschrift
aus dem Jahre 1913 finden sich die Lebensmittelpreise der Stadt Poprád
aus dem Jahre 1610. Darunter sind folgende von Interesse : Haselhuhn 6,
Auerhuhn 10, Birkhenne 10, Rebhuhn 12 Dénár (1 Dénár = 1j ioo Gulden),
ein Bündel Kleinvögel (8 Stück) 1 Dénár, grössere Vögel (Drosseln) per
1, wenn fett 1 y2 Dénár. Vergleichshalber sei erwähnt, dass zu derselben
Zeit eine junge Gans 7, eine alte Gans 12, ein Paar Junghühner 8, ein
Hase 12 und ein Reh 50 Dénár kosteten. Für ein Pfund gutes Rindfleisch
zahlte man 2 Dénár.
Aus dieser Preisliste geht zunächst einmal hervor, dass das erwähnte
Flugwild im Jahre 1610 in der Zips einen regelrechten Handelsartikel,
bildete. Aus dem Vergleich der Einheitspreise lassen sich ferner Schlüsse
auf die Häufigkeit der einzelnen Wildarten ziehen. Besonders auffallend
ist der hohe Preis des Rebhuhns, welcher den des Birk- und Auerwildes
noch übersteigt ; diese Vogelart muss also auch demals schon, wie auch
heute, nicht sehr häufig gewesen sein. Unter Drossel ist wohl in erster
Linie die Wacholderdrossel zu verstehen, unter den ,,Kleinvögeln“
unsere in Schwärmen umherstreichenden und mit Schlingen fangbaren
kleineren Singvögel. Die letzteren waren wohl kaum ein Volksnahrungs
mittel, sondern eher ein Leckerbissen, denn für den Preis eines Bündels
Kleinvögel konnte der Verbraucher in der Zips y2 Pfund gutes Rindfleisch
kaufen. Birk- und Auerwild muss, den Preisen nach zu schliessen, damals
ziemlich häufig gewesen sein.
Die frühere Häufigkeit des Birk- und Auerwildes in der Zips erwänht
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auch THOMAS M auksch . Zwischen 1790 und 1815 bestieg er öfters
die Hohe Tátra und schreibt, dass dieses Wild einstens häufig gewesen
ist, zu seiner Zeit aber nur noch spärlich beobachtet werden konnte.
D r . K arl M auks .

Häufiges Vorkommen von partiellen Albinos der Amsel. Anfang
Feber 1941 wurde ich in B u d a p e s t auf eine weissköpfige Amsel
aufmerksam. Ein ähnlich gefärbtes Exemplar erhielt das Institut am
24. II. 1937 von der Budapester Margaretheninsel, dann aus K a p o s 
v á r am 14. III. 1938. Zu gleicher Zeit wurde in Budapest in der
Umgebung des St. Johann Krankenhauses eine weissköpfige Amsel
beobachtet. Das weissgescheckteäte Exemplar befindet sich im Besitze
von LADISLAUS B e z s i l l a , welches ebenfalls in B u d a p e s t in der
Fillérgasse aufgefunden wurde.
D esiderius H egymeghy .

Ungarische Vogelnamen aus dem Jahre 1786. Der Obergespann
von Nagyvárad gibt eine Liste derjenigen selteneren Vögel welche er
auf Verlangen der Wiener Hofkanzlei zusammenstellte. Diese Vögel
sollten an das „Vivarium“ in Schönbrunn abgeliefert werden. Die Vogel
namenliste befindet sich in ungarischen Texte p. 455. Die Vogelnamen
können genau identifiziert werden, weil dieselben in drei Sprachen
deutsch, latéinisch und ungarisch angeführt sind. Den Schluss der Akte
bildet eine ausführliche genaue Beschreibung des Kampfhahnes.
Philohmacus pugnax L.

Jakob V ö n ö c z k y S ch en k .

