
wetter. Es lag námlich über dem Eismeerspiegel standig Nebel, welcher 
immer gerade dann heranrollte, wenn ich im Begriffe war die Aufnahmen 
zu machen. Auch hinderten meine Beobachtungen stark die wunden Füsse, 
die ich mir auf den Moránen der Varangerhalbinsel geholt hatte. Die Zeit 
war für mich leider zu knapp, und ich musste bald die Eismeerküste, die 
Státte der wunderbaren Vogelberge verlassen, und über Einnland wieder 
nach Süden ziehen. 

APRÖ KÖZLEMÉNYEK. 

A z örvöslúd fajtáiról. Ez a kis lúd magas északi tengerparti hazájából 
ősztől tavaszig olykor ellátogat hozzánk is, így pl . 1941 nov. 11-én megint 
lőttek egy példányt a Hortobágyon. Ezért fölhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy a Branta bernicla (L.) fajtakörön belül jelenleg 3 földrajzi fajtát 
különböztetünk meg. 1. Fekete örvöslúd, Br. b. nigricans (Lawr.). Alsó 
teste annyira sötét szürke, hogy alig különbözik a nyak fekete színétől, 
melyen nem két fehér folt, hanem csak a felső nyakon megszakított fehér 
gyűrű van. Fészkel Ázsiában a Lena-tól és Újszibiriai szigetektől Észak-
Amerikában a Coronation-öbölig és a Melvillo-szigetig. Telel a Csendes
óceán mindkét partvidékén, É.-Kínáig és Japánig, Br i t Columbiától Alsó-
Californiáig. Néha az Atlanti-óceán amerikai partvidékére is elvetődik 
(New York, New Jersey). Ennél a fajtánál minket jobban érdekel a követ
kező két fajta, melyet sokáig félreismertek, mert azt hitték, hogy az 
Eurázia arktikus vidékein fészkelő örvösludak között sötétebb és világo
sabb alsó testű példányok vegyesen találhatók. Az angol Jourdain azonban 
1921-ben és 1922-ben a Spitzborgákon csupa világoshasú örvösludat talált, 
amilyeneket az amerikaiak kontinensük nyugati arktikus vidékeiről már 
régebben glaucogaster néven külön fajtaként tartottak nyilván. További 
utánjárással azután sikerült kimutatnia, hogy a világos és sötét alsótestűek 
nem két színbeli fázis képviselői, hanem különböző területen fészkelő 
földrajzi fajták. 2. Sötéthasú örvöslúd Br. b. bernicla (L.). Alsó testének 
színe a barnásszürke és a sötét palaszürke között változó, nem különbözik 
feltűnően a hát színétől. Fészkel Kolgujev szigetén, Vajgacson, Novája 
Zemlján, a Jamal- és Tajmir-félszigeten, keleten a Lena-ig, a honnan 
augusztus végétől Észak-Oroszországon és Skandinávián át az Északi
tenger partvidékére vonul téli szállásaira. Más részük Finnországon át 
a Keleti-tenger partjai mentében vonul. De találhatók télen lejjebb Marokkó 
és Franciaország földközi tengeri partvidékéig is. Akadnak elvétve olyanok 
is, amelyek a szárazföld belsejébe veszik i'itjukat. Magyarországból eddig 
csak ezt a fajtát ismerjük. 3. Világoshasú örvöslúd, Br. b. hrota (Müller). 
Alsó teste az előbbi fajtáénál világosabb, a fahéj színére emlékeztető barna 
vagy világosbarna, a tollak fehér szegélye jól látható, azonkívül a barna 
tollak többnyire már a mell közepétől kezdve halványabb színűek és az 
alsó melltől kezdve fehérek (a szerzők egy része ezt a ludak korával magya
rázza). Fészkel a Ferenc József-földön, Spitzbergákon, Ék.- és Eny.-
Grönlandban és Kelet-Canada arktikus szigetein. Európában főkép az 
Északi-tenger nyugati partvidékén telel, a hová a Medve-sziget, Izland 
és a Fáröer-szigetek érintésével érkezik, de található kisebb számban 
a keleti partokon is. Amerikában főtelelő szállása az Atlanti-óceán New 



Jersey és Észak-Carolina közötti partvidéke. Olykor a két utóbbi fajta egy 
csapatban található, de Rooke szerint a világos- és sötéthasúak csakhamar 
külön csoportosulnak és külön kelnek szárnyra. Kontinensünk belsejéből 
szóló adatok a hrota előfordulásáról bizonytalanok, ezért ügyeljünk a bélve
gekre és ha nem tudjuk a fajtát megállapítani, küldjük a példányt a Nemzeti 
Múzeumba, ahol szívesen megfogják vizsgálni és az eredményt a beküldővel 
közölni. Téli szállásukon főtápláiékuk a Zostera marina, melyet nálunk is 
tengeri fű néven ismernek és párnák, derékaljak töltésére használnak. 
Mintegy 10 év óta ezt a növényt az Atlanti-óceán partvidékén valószínűleg 
gombaokozta betegség annyira megritkította, hogy az amerikaiak jelenleg 
a Csendes-óceán partjain növő, erőteljesebb Zostera marina var. latifólia 
áthozásával kísérleteznek, abban reménykedve, hogy ellenállóbbnak bizo
nyul a betegséggel szemben. Pőtáplálékiiknak ez a pusztulása az örvös-
ludakat téli szállásukon más táplálékra szorítja. Lehet, hogy ez a körül
mény megszokott útvonalaikról is eltéríti őket. Dr. Greschik Jenő. 

A kékcsőrű réce új fészkelőhelye. 1939 ápr. 12-én Kiskőrös vidékén 
Oxyura leucocephala (Scop.) gácsért lőttek, melyet a prcparátornál kitömve 
láttam. 1942 jún. 18-án Gyökér József vadőr a Soltvadkerthez tartozó, 
mintegy 300 kat. hold terjedelmű Büdös-tavon, tehát ugyanazon a vidéken, 
ennek a récének 7 pelyhes í'iókáját figyelte meg, melyek 2 anya társaságá
ban voltak („Nimród" 1942. évf. 299-ik o.). Kétségtelen azonban, hogy 
a 7 fióka egy családhoz tartozott, mert a kékcsőrű réce fiait nemcsak 
a tojó, hanem más récékkel ellentétben, a gácsér is vezeti. Ezzel récénk 
mai második pestmegyei fészkelőhelyét ismertük meg. Kívánjuk, hogy 
ott is teljes védelemben részesüljön. Dr. Greschik Jenő. 

Sasölyv újabb előfordulása. 1939 szept. 8-ikán a baranyamegyei 
Zálogospusztán hím sasölyvet lőttek. Világos példány, sötétbarna gatyával 
és hassal, minden kormánytolla külső zászlóján szürkésbarna, a tollakon, 
főkép a belső zászlón harántsávok és foltok. Hossza 580, szárnya 450, 
farka 242, csüdje 95.8, csőre a homloktól 37, a viaszhártyától 26.6, szárny
terjedelme 146Ó mm. Herék méretei: 7 5 x 2 1 xl"3 mm (bal), 5 '5xT5x0'8 
(jobb). — Egy másik hímet Pilisvörösváron lőttek 1940 aug. 15-ikén. 
Az előbbihez hasonlóan világosszínű, de két középső kormánytolla világos 
vörhenyesbarna. Hossza 600, szárnya 442, farka 248, csüdje 84.4, csőre 
a homloktól 38.2, a viaszhártyától 25.4, szárnyterjedelme 1480 mm. Súlya 
1100 g; szívének súlya 8'605 g, relatív szívsúly 7-82%0 májának súlya 
34 g, relatív májsúly 309% 0 Herék méretei: 10 2 X 2 5x1 mm (bal), 9"2 X 
25 X 1 (jobb). — Egy harmadik hím 1941 szept 10-ikén Bián került lövésre, 
ahol négy példány volt együtt. Ez is világosszínű. Két középső vörösbarna 
kormánytollának külső zászlója szürkésbarna. Szárnya 426, farka 222, 
csüdje 93 5, csőre a homloktól 35, a viaszhártyától 25 mm. 

Dr. Greschik Jenő. 

Aquila clanga Pall . a Biharmegyei Kissárréten. 1940 jan. 5-ikén Kót-
pusztán fiatal tojó nagy békászó sast lőttek. Hossza 640, szárnya 495, 
farka 252, csüdje 95, csőre a homloktól 48, a viaszhártyától 34' 5, kiterjesztett 
szárnymérete 1635 mm. Súlya 1660, szívének súlya 12 920 g, relatív szív
súly 7.86 % 0 májának súlya 45"940 g, relatív májsúly 27'95%0 lépének 
súlya 2.240 g, relatív lépsúly 1.36%0. Petefészkének méretei: 1 6 3 x 4 x l 9 
mm (bal), 9 x3 X 1'7 mm (jobb). Begye üres volt, gyomrában 1630 g súlyú 
nyúlszőr és toll. Dr. Greschik Jenő. 



Accipiter badius brevipes (Severtz.) Békésen. 1939 aug. 22-ikén 
a kis héja öreg tojóját lőtték Békésen. Feje palafekete, háta sötétszínű, 
válltollain nagy fehér foltok. Begyén és mellén széles sötétebb barna 
harántsávok, melyeken belül néhol halványabb és fakóbb színű sáv, de 
legtöbbször csakaszár mentén fahéjszínű ékalakú folt található. Torkaköze
pén sötétszürke csík fut végig. Szárnyán az 1. kézevező régi toll, a 2. tokos, 
növésben; a karevezők egy része is régi toll. Farkának baloldalán a középső 
kormánytolltól a 2., jobboldalán a 2. és 5. kormánytoll régi. A két középső 
kormánytollon alig, a többin jól látható sötét harántsávok; mindegyiken 
sötét subapikális végszalag (a tollak végső szegélye fehéres). Ezzel végre 
előkerült a Nagy-Alföldről az első öreg példány. A hazánkban eddig lövésre 
került kis héják túlnyomóan fiatalok, kivéve a kolozsmegyei Bácson 
1912 máj. 7-ikén lőtt öreg hímet. A békési öreg tojó méretei: szárny 231, 
fark 162, csüd 53"5, csőr a homloktól 20"6, a viaszhártyától 14 mm. Súlya 
270 g, Begyében és gyomrában tokos madár húsa 18'860 g. Szívének súlya 
T950 g, relatív szívsúly 7'76% 0 májának súlya 45'30 g, relatív májsúly 
2T62% 0 . Petefészke 8 mm hosszú. Dr. Greschik Jenő. 

Gyűrűs nagy őrgébics. Zajos József Dunamócsról, Esztergom m., kertjé
ben 1942 febr. 7-ikén lőtt kéttükrös nagy őrgébics hímet küldött be 
a Nemzeti Múzeumba, melynek lábán Riga Ornitol. Céntr. 118968 felírású 
gyűrű volt. Gyomrában pinty maradványai. Dr. Greschik Jenő. 

Csonttollúak 1941—1942 telén. Nyugat-Európában 1941—1942 telén 
nagyobb csonttollú invázió volt. Dániából pl. Krüger arról értesített, hogy 
ott október közepén kezdődött bcözönlésük, november és december hóna
pokban számlik igen nagy mértékben megszaporodott. Magyarországon is 
megjelentek. Értesüléseink a következők: A főváros budai oldalán december 
elején és januárban mutatkoztak kisebb csapatok, azután megint február 
végén. A fehérmegyei Csákváron dec. 24-ikén 50 drb., Gárdony községben 
február 23-ikán 60 drb. Somogyban jan. közepén, a veszprémmegyei Rédén 
febr. 1-én jelentek meg. Szegeden dec. 27-én az első 15̂ —18 drb., febr. 
elején 70—80-as csapatok (a bcküldöttek begyében Celtis-termés volt). 
Kondoroson dec. 23-ikán 8 drb.-ot észleltek. Dr. Greschik Jenő. 

Egy kis őrgébics fészek, melyet a fiatalok kirepülése után Dr. Homoki 
Nagy István Kiskunfélegyházáról 1942 júniusában küldött, a pusztai ternye 
(Alyssum desertorum Stapf.) szárából épült. Az alján lévő rovartörmelék 
összetevődik legnagyobb részt az Anisoplia austriaca Hbst. apró részecskéi
ből, de egyes példányokban képviselve van még: Anomala vitis F . , Epi-
cometis hirta Poda, Rhizotrogus aequinoctialis Hbst., Cleonus punctiventris 
Germ., a bogarak, Gryllotalpa vulgáris a tücskök és Helicella obvia Hartm. 
a csigák közül. Csiki Ernő. 

A kis kócsag Koháryszentlőrincen 1942-ben. 1941—42 telén a kis 
kócsagok tanyája mellett megritkították a fákat, egész erdőrészt kiirtott 
az „üzemterv". A bakcsók óriási mennyisége szűkebb térre szorult össze. 
Már javában fészkeltek, amikor 1942 június elején megjelentek ismét a kis 
kócsagok. Lehetett nyolc darab. Sajnos, a távcsőmegfigyelések nem tudták 
eldönteni, közöttük voltak-e a tavaly meggyűrűzött példányok. Pár napig 
úgy mutatkozott: ismét fészkükkel, mint 1941-ben, gazdagítják az alföldi 
erdő természeti kincseit, tettek-vettek, izgatottan mustrálták a fészeknek 
való helyeket. Ámde a rengeteg bakcsó nem hagyta őket nyugodtan szemlé
lődni. Amint a kis kócsag fészekrakáshoz kezdett volna, máris ott termett 



a féltékeny bakcsó és otromba csőrével elverte a finom, fehér madarat. 
Pár napig próbálkoztak, aztán június 6-án eltűntek valamennyien nyom 
nélkül. Azóta semmi hír róluk. Dr. Homoki Nagy István. 

A balkáni fakopáncs odújáról. A balkáni fakopáncs fészkelését 4 éven át 
minden nyáron megfigyelhettem. Először a kiskunfélegyházi „Lövölde-
park"-ban találtam odúját 1939-ben, fiatal, sudár jegenyenyárfán. Tíz 
méterre volt a földtől, és pontosan nyugatra nézett. Három éven át egy
másután ugyanebben az odúban fészkelt, a fakopáncs már egészen háza
tájához tartozónak érezte az odú mellé bevert acélrudat, amire évente fel
erősítettem a fényképezőgépeket. Negyedik évben az üresen maradt 
odút verebek foglalták el. Nem vagyok bizonyos benne, hogy a syriacus 
maga építette-e ezt az odút, vagy a kész helyet foglalta el. 1942-ben egy 
párocska a Lövölde nyugati szélén, az országút mentén kopácsolt leg
gyakrabban. Jókora szilfák között kőrisfa állt egy facsoportban. Ezt a 
kőrisfát szemelték k i tűzhelyalapításra. Végigkopácsolták a fát, egy helyen 
kivésték és lukacskát vágtak. Aztán mellette nagyobb „próbalukat" 
mélyesztettek. A „próbafúrások" után nekiláttak az odú végleges kiácsolá-
sának. A kész odú röplikának átmérője 5.8x4"5 cm. Az odú falvastagsága 
3-7—8 cm. Az odú mélysége a röpnyílás középpontjától lefelé a fenékig 
39 cm, felfelé 3 cm, egész hossza tehát a tetőtől az alzatig 42 cm. Az odú
henger legnagyobb átmérője 9 cm, legkisebb (legszűkebb) 7 cm. Maga a 
röpnyílás 4 6 méterre volt a földfelszíntől, amit zsinórral mértem le. Pon
tosan nyugatra nézett. A kőrisfa törzse belül annyira korhadt volt, hogy 
puszta ujjakkal bontani lehetett a fa anyagát. Ezt a részt vette mindenütt 
köröskörül az 1*5—3 cm vastag élő, még kemény farész. Az érdekes odú
részt teljes nagyságában lefűrészeltettem és beszállíttattam a Nemzeti 
Múzeum Állattárába. Az odvához gyanútlanul közelgő madár lágy és 
mély „csukrrr" hangot hallatott minden alkalommal, ebből olyankor 
kivált az élés: „csikk-csikk" szótag, egymásután többször. Legjellem
zőbb hanga mindenesetre a gyanakvó: „tyük-tyük", evvel figyeli az 
embert is. / Dr. Homoki Nagy István. 

Dryobates major és syriacus civódása. Az óverbászi — sokáig kétséges
nek tartott — példány után 1937 december 13-án lőttem az első csonka
országi syriacus példányt a kiskunfélegyházi Lövölde-parkban. Honnan 
került ide e faj hirtelen ennyire északra, soha senki nem fogja megfejteni, 
az idevonatkozó feltevések önkényes találgatások. Ezek között is legvaló-
színűtlenebb az az állítás, hogy a faj — kivált szabadban — nehezen meg
különböztethető lévén — talán már évtizedek óta honos madár hazánkban, 
de soha senki nem figyelte, így nem is tudtunk róla. Eleven cáfolat erre a 
Nemzeti Múzeum aránylag igen gazdag gyűjteménye, melyben jónehány 
évtized óta gyűlt a Dryobates anyag a történelmi Magyarország minden 
tájáról. Nincs abban egyetlenegy syriacus példány sem, de nem ismeretes 
iskolai, vagy magángyűjteményekben sem, ami korábbi honossága esetén 
lehetetlen volna. Jómagam az első syriacus elejtése előtt már egy éve gyűj
töttem a nevezett helyen, de lelőtt példányaim mind major példányok 
voltak. Érdekes, hogy ezután egészen 1942 szeptemberig egyetlen major 
példány nem mutatkozott a helyen. Semmi kétségem nem volt, az új jöve
vény kiszorította a régen honos fajt. (Megerősíteni látszott ezt a decaocto 
problémája. Ma több száz decaocto él pl . Monoron, és egész nyáron egyetlen 
turtur hangot sem hallani, holott a decaoctók megjelenése előtt bizonyára 
éppen olyan nagy számban éltek, mint egyebütt a nekik való élettérben.) 



„Elméletem" 1942 szeptemberig csak elmélet maradt, mígnem szemem 
előtt játszódott le az alábbi érdekes jelenség: Az odvakból kirepült syriacus 
fiókák már javában kóborolták a kis liget fáit és annak közvetlen környékét. 
Szeptember 10-én ebéd után távcsővel ismét megfigyelésre vonultam ki 
a parkba. Belépve a ligetbe, azonnal megütötte fülemet a Dryobatesék 
jellegzetes hangja, bár ez jelenleg egész szokatlanul hangzott. Bentebb 
kerülve aztán láttam, amint négy Dryobates szabályszerű párzási táncot jár 
a fákon. Fülsértő volt a kiáltozás, a reszelős hangok, mintha acélkéseket 
fentek volna össze. Különös volt a viselkedésük. Egy példány állandóan 
elől repült, fáról-fára. Alig repült új helyére, 2—3 másik madár szárnyát 
rázva, farkukat legyezőén kiterjesztve helyébe repült és nagyhangon ker-
getődztek körbe-körbe a faderékon, mígnem ismét előre szállt egy példány. 
H a történetesen május lett volna, örömmel gyönyörködtem volna a remek 
párzási nász-táncban, így azonban zavarba hozott a látnivaló. A furcsa 
cirkusz pedig órákon át tartott, belehúzódott a késő délutánba. Az elől
repülő madár olykor nem tágított, hanem maradt elfoglalt helyén, olykor 
félórákig is, ilyenkor a 2—3 követő üldöző leghangosabb módon kellemet
lenkedett, mígnem megunva, újabb helyre repült az egész társaság, élén 
az üldözöttel. Nem tudtam mire vélni a dolgot, odalőttem, amint éppen 
az elől repülő madárhoz odarepült egy a kísérők közül. Jelzem, az elől-
repülőt már kikergették az erdőből a környező kukoricatáblák akácfa
szegélyére. Az egyik lelőtt madár nyomokban mellsávos syriacus fióka volt, 
a másik pedig vedlő hím-major példány, ami 5 év óta nem volt a kis ligetben. 
A feltevés most már alapot nyert. Nyilvánvaló: a betolakodott, idevetődött 
idegen majort napestig űzték a bennszülött syriacusok (még a fiókák is) 
és szemem láttára kiverték az erdőből. Megjegyzem, az üldöző — most 
már megszeppenve lapuló — többi példányt is s j / r m c M s n a k mutatta a 
távcső. Gyönyörű példáját mutatta a tanulságos kis jelenet: a temperamen-
tumosabb jövevényfaj kiszorítja a félénkebb őslakót. 

Dr. Homoki Nagy István. 

Vakmerő Lanius collurio. A Lanius colluriot általában senki sem tartja 
ijedős, vad madárnak. Néha lépésekre bevár, ott csattog előttünk, kellet
lenül továbbrepülve. Madárfényképező kirándulásaim során nekem is több 
tucat collurio fészeknél akadt dolgom. Csaknem valamennyi kotló madár 
egyöntetűen viselkedett, akár tojások voltak a fészekben, akár fiókák. 
A fészkén meglepett madár abban a tipikus „kataleptikus" állapotban ül, 
ami legtöbb fajra jellemző. Nem egyszer a lassan közelített kéznek csak 
érintésére röppent k i a fészekből. H a aztán szemük láttára bolygattam a 
fészket: rendszerint cserregve, izgatottan ültek a közeli ágakon, közeled-
temre továbbrepülve, de igen sokszor azonnal elhagyták a fészek környékét 
is. Az 1942. év nyarán a kiskunfélegyházi Lövöldében vadszilfa törzsén, 
gyenge hajtásokra támasztott, 3 méter magasra épített Lanius collurio 
fészket fedeztem fel, ami szokatlan magasság nevezett helyen. Kétágú 
létrát vittem a fa alá, mire a párnapos fiókákat ülő madár csettegve kirepült. 
Minél magasabbra hágtam a létrán, annál izgatottabb lett a szülőpár. 
Mitsem törődve velük, belenyúltam a fészekbe. Ebben a pillanatban 
határozott ütést éreztem a fejem búbján. Nem volt veszélyes, de annyira 
meglepett, hogy majd lefordultam a létra tetejéről. A hím madár hátulról 
teljes erővel a fejemnek repült. Azt hittem, rendkívüli izgatottságában 
ösztönszerű meggondolatlanságból cselekedett. Megismételtem vagy három
szor-négyszer a fészekhez nyúlást és — meglepetésemre — ugyanannyiszor 



repült a szülők valamelyike fejemnek, mit sem törődve az elhárító hado-
nászással. H a valami ifjú tojásszedő gyerkőc áll ott â  helyem ben, alighanem 
eltérítette volna szándékától a vakmerő szülőpár. Érdekes mindebben az, 
mennyire másként viselkedik adott esetben fajon belül a madáregyed. 

Dr. Homoki Nagy István. 

Saját íiait utánzó Lanius collurio. Éppen kirepült tövisszúró fiókákat 
színesfilmeztem 1942 nyarán. A kezdetben együtt ülő fiókák szertemász
káltak és meglehetősen nehéz volt a fényképezésük. Nem volt mást tenni, 
utánuk kellett bujkálni és kúszni a bokrok alatt. Segítségemre volt jelleg
zetes síró hangja az etetéseknek. Meglepetésemre azonban igen sokszor 
a síró hang helyéről nem ugrott el fióka, hanem csak egy öreg hím csettegett 
rám. Kezdetben nem tudtam mire vélni a dolgot, mígnem rájöttem, hogy 
az öreg szülő hím — közismerten elsőrendű hangutánzó képességével — 
ezúttal saját fiókáinak ételért síró hangját utánozta. Ez állandó szokása 
lehetett, mert hirtelen megriasztva is ezt hallatta, nemkülönben ezzel 
szórakozott akkor is, midőn a fiókák közül egy se volt közelében. 

Dr. Homoki Nagy István. 

Elhagyja-c megzavart fészkét a vadgerle ? Általános tapasztalat, hogy 
a vadgerle roppant érzékeny otthonának háborgatása iránt. Arról azonban, 
hogy általánosítani itt sem szabad, az alábbiak győztek meg: 1942 nyarán 
a vadgerlék színesfényképezése is soron volt. Fokról-fokra előkészítettem 
egy vadgerlefészket, amiben 1—2 napos fiókák voltak. A fészek nem valami 
udvaron költő, tehát emberhez szokott gerle otthona volt, hanem több 
holdnyi elvadult orgonasűrűségben állott kb. 2'o m magas bokron. A szülők 
mégsem hagyták el harmadnapra sem, sőt nem is igen távoztak el a közelből. 

Dr. Homoki Nagy István. 

Széncinege késői költése. 1940 okt. 28-ikán kertemben, Rákosszent-
mihályon az egyik fészekoduban 7 erősen tokosodó széncinege fiókát 
találtunk. A szülők szorgalmasan hordták az élelmet az odúba. Kirepülésük 
után a fiókák közül több gyenge testalkata folytán elpusztult. A feketerigó 
fiókák módjára a földön tartózkodtak, többnyire gubbasztva. Egyet 
sikerült kalitkában felnevelnünk. Kendefi István. 

Hogyan került a Streptopelia decaocto Bogyiszlóra. 4 évvel ezelőtt 
cigány hozott Bogyiszlóra 1 pár decaoctot és szabadon bocsátotta. Jelenleg 
legalább 20 pár fészkel. Igen szelídek, a házak között és udvarokon talál
hatók. Weisz Tibor. 

Béka kártétele a vízimadarak tojásaiban. A víz színtje fölött alacsonyan 
elhelyezett madártelep, vagy a magányosan fészkelő vízimadarak fészkeire 
a kecskebéka gyakran telepszik rá. Itt akkor figyelhetjük meg leginkább, 
amikor a szülőmadarak fészküktől huzamosabb ideig távol vannak. Ilyenkor 
a tojásokra vagy a tojások mellé ülnek. A szülőmadarak visszaérkezésekor, 
vagy egyéb zavaró körülmény hatására a fészket gyorsan kényszerülnek 
elhagyni. A hirtelen megriadáskor nem egy alkalommal kilökik a tojást, 
mely a fészek körüli vízben megy tönkre. Valószínűleg a tojások melegsége 
csábítja a madárfészkekre a békát, mert azokon nem egy alkalommal teljesen 
árnyékos helyeken is megfigyeltem. Ahol nagy számban élnek erősen fejlett 
kecskebékák, ezzel különösen a madártelepeken érzékeny károkat okozhat
nak. Telepesen fészkelőknél mint pl. a sirályoknál főképen azokra a fész-



kékre ülnek fel, melyek távolabb vannak a többitől. Így a tojásokon való 
pihenésükben a szomszédos költőpárok nem háborgatják. 

Dr. Homonnay Nándor. 

Füsti fecskék zuhanó repülése. A tihanyi Belső-tó nádasaiban 1936 
augusztus utolsó napjaiban nagy fecskecsapatok éjtszakáztak. Alkonyatkor, 
amikor kezdtek beszállni, egy kaba sólyompár körözött és vadászott rájuk. 
A fecskék ezért a tó fölött igen nagy magasságban csapatosan keringtek 
és várták a beszállásra az alkalmas pillanatot. Amikor a kabasólymok 
távolabb voltak a nagyobb nádfoltoktól, a nád közé egyenként zuhanó 
repüléssel, mint a leeső kő vágódtak be. Az ereszkedés pillanatában erős 
suhogó hang hallatszott, amit a szárnnyal való hirtelen fékezés eredménye
zett. Éjtszakai szállására a legtöbb fecskepárnak így sikerült a nádbajutni. 

Dr. Homonnay Nándor. 

Vízimadarak esonkaujjúsága. Elejtett vízimadarakon gyakran meg
figyelhetünk csonka lábujjat. Sokan ezt lövés következtében keletkezett 
sérülésnek vélik. Erre vonatkozólag érdekes megfigyelést tettem egy általam 
elejtett Botaurus stellaris lábujján, amelyre egy kagyló volt erősen rázá
ródva. A lábujjról a kagylót csak hosszas feszítés után sikerült leválaszta
nom. Lábcsonkaságot a bölömbikán kívül a vörös-, szürke-, poegém, vízi
tyúkon, tőkésrécén is észleltem. Igen valószínű, hogy a legtöbb esetben 
ezeknél is kagyló okozhat csonkulást. mert életmódjuk következtében ezek 
rázáródásától csaknem mindig veszélyeztetve vannak. Különösen gyakori 
az ujjesonkulás a bölömbikán, amely csaknem állandóan a kagyló életteré
ben él. Az ujjpercekre rázáródó kagyló elzárja huzamosabb időre a vér-
edényanastomosist és a szorított ujjrész üszkösödésnek indul. A csont 
gyakran tetemcsen megnagyobbodik és megvastagszik. Az elhalt rész vagy 
leesik, vagy igen gyakran deformálódik. A borító szaruhártya kórosan 
elváltozik és az ép ujjakénál három-négyszeresen vastagabb. 

Dr. Homonnay Nándor. 

A gőte mint gólyatáplálék. 1942 július 26-án egyik gólyafészekben 
(Konyár, Bihar megye) megfigyeltem, hogy a szokatlanul hűvös, esős 
reggelen az egyik gólyaszülő nagyszámban öklendezett gőtét, a már csak
nem teljesen repülős fiókái elé. Ezek mohón kapkodtak e táplálék után, 
de nem fogyasztották el oly hirtelen, mint egyéb eledelüket, hanem csőrük 
közé fogva, egy ideig idegesen sétáltak vele fészükben; közbe-közbe csőrük 
között állandóan nyomogatták és forgatták, mintegy jelezve, hogy nem a 
legalkalmasabb táplálék. A gőték közül többet le is ejtettek a fészek alá. 
Azokat, melyeket elfogyasztottak, mielőtt lenyelték, feldobták csőrükkel 
és visszaeséskor kapták el ismét és nyelték le. A gőték között vegyesen 
voltak tarajos ós közönséges gőték. A fészekből kiejtettek tarajos gőték 
voltak, de megfigyelésem szerint ezekből is ettek. E szerint a tarajos gőte 
méregmirigyének váladéka ez esetben ártalmatlan volt a gólyák számára. 
E nem mindennapos jelenség valószínűleg azzal volt összefüggésqen, hogy 
a szokatlanul hűvös, esős reggelen a gőték éppenúgy, ahogy ősz időben 
szoktak, nagyszámban jöttek k i a szárazabb, vagy a sekélyebb vizenyős 
területekre, amikor is azokat a gólyaszülők könnyűszerrel összeszed
hették. Az a tény, hogy a gólya táplálékában nem állandóan szereplő 
eledel a gőte, arra késztet, hogy a gőték bőrének méregmirigyeit megvizs
gáljuk akkor, amikor azok szárazon tartózkodnak. Nem lehetetlen, hogy 



a gőte bőrének méregmirigye ilyenkor üres, vagy csak olyan kismemivi-
ségű mérget tartalmaz, mely ártalmatlan a gólyákra. 

Dr. Homonnay Nándor. 
Egy bihari bakcsótelepülésről. Katonai szolgálatom folyamán alkal

mam volt személyesen megszemlélni egy nagyobb bakcsó települést Székely
híd határában. A községtől 2 km-re kelet felé fekszik Gróf Stubenbe.ro 
József „József major" uradalma. A természetkedvelő gróf mintagazda
ságához tartozik mintegy 300 kat. hold bekerített vadaskert erdő is, nagy
számú dámvaddal. Az erdő állománya legnagyobbrészt idős, 80—100 éves 
cser és tölgy, mindenütt sűrű aljnövényzettel, hónaljig érő csalánnal. 
A bakcsótelepre Szász Iván, uradalmi főintéző, a kitűnő madárismerő 
hívta fel figyelmemet. A bakcsók évekig egy különálló dombocska erdejé
ben fészkeltek, sz'ürkegémekkel együtt. Szász nemrég 500 fészket számol
tatott meg, ezeknek kb. fele a bakcsóé. így tehát, fészkenkint 2 öreg és 
3 ifjú madarat számítva: 250 X 5 = ezerkétszázötven bakcsó nyüzsöghet 
fiókanevelés idején az erdőrészben. Sajnos, az erdőkitermelés rátért a 
bakcsótelep erdőrészére is. Fejlett természetvédelmi kultúrérzékre mutat, 
hogy a gróf és a főintéző megkímélték a bakcsófészkes fákat. Ezek most 
sűrű tilalomfa-glédát alkotnak a letarolt domb tetején. Mert a bakcsók 
nem foglalták el a meghagyott telep régi fészkeit, hanem egyszerűen átköl
töztek a 100—150 m-re levő másik erdőrészbe. (Éppen, mint Koháryszent-
lőrincen.) 1943. május 20-án láttam ezt az ríj onnan észrevett telepet magam 
is. A fészkek átlag 10—12 m magasan helyezkednek el a cserfákon, tehát 
jóval magasabban, mint Koháryszentlőrincen. Minden fán több fészek 
sötétlik, de egy fán 7-nél többet nem tudtam megszámlálni. A telep kiter
jedése kb. 7 kat. hold, ezen egyenletesen oszlik meg a szürkegém és bakcsó 
fészek mennyisége. Ottlétemkor a költőmadarak javában ültek, és a renge
teg kidobált tojáshéj pelyhes, párnapos bakcsófiókák nagy számára muta
tott. Ugyanakkor a szürkegém fiókák már álldogálnak a fészkekben. 
A töméntelen bakcsó reggel és este rendszeresen húz a közeli, mintegy 
3 km-re elterülő 400 kat. holdnyi uradalmi nádasérbe, ahonnan táplálékát 
hordja. Ugyanebben az erdőrészben fészkel két pár holló is. Az egyik 
rekedt kiáltásokkal szüntelenül felettem repkedett. Különben érdekes, 
hogy ez a bakcsótelep mennyire hasonlít a koháryszentlőrinci óriás telepü
léshez. Itt is rengeteg a fülemile, akárcsak ott, nemkülönben tömegben költ 
itt is a vadgerle. Itt-ott örvösgalamb is fészkel, itt is van a közelben óriási, 
állítólag tízezres településű vetési varjú telep kékvércsékkel (Évtizeddel 
ezelőtt ugyanilyet irtottak k i Koháryszentlőrincen.) Különben a „büdöstói 
erdő" (így nevezik a bakcsótelep erdejét, bár tó nincs benne) jellegzetes 
fészkelői a rövid szemleút alapján: sok fekete rigó, nagyszámban fészkel 
az énekes rigó, kevés vadgalamb, 5—6 pár kékcsóka. Az erdő és az egész 
tájék legjellegzetesebb madara azonban minden esetre a vörös kánya. 
Egész feltűnő gyakorisága. Láttam az erdő fölött, de a mezőkön is, több 
párban. Szász szerint sűrűn fészkel az erdőn minden irtás ellenére is. Végül 
megemlítem, hogy a bakcsótelep közelében, úgyszinrén ettől 12 km-re 
ugyancsak gróf Stubenberg birtokán a „csatár" nevű erdőben fészkel 1—1 
pár fekete gólya. Minden évben visszatérnek szokott erdőrészükbe és bár 
évente felnevelnek egy-egy fiókát, azok a következő esztendőben nem 
térnek vissza, így az állomány ma is csak ez a két ismert pár. Remélni 
lehet, hogy a természetvédelmi eljárást sikerrel indíthatom meg, ami bizto
sítaná ez érdekes erdélyi madártelepülés fennmaradását. 

Dr. Homoki Nagy István. 

http://Stubenbe.ro
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Az 1943-as koháryszentlőrinci bakcsóállomány; Az 1943-as fészkelési 
idényben a bakcsóállomány váratlanul megfogyatkozott. A tüzetes meg
figyelések alapján 300 párra becsülhettük a fészkelőket. Tíz és harminc 
holdnyi egész erdőtagok feketéllettek az üresen maradt fészkek százaitól. 
Jellemző, hogy az 1942-cs nagy helyhiány megszűntével a bakcsók most 
már — követve óvatos természetük parancsait — elhagyták az alacsony 
akácfákat és a 25 méteres óriási nyárfák legtetején rakták otthonaik zömét. 
Az óriási állományfogyatkozás okát nem tudhatjuk, minden találgatás 
merőben önkényes volna. Figyelemreméltó tény azonban, hogy ember
emlékezet óta nem volt ilyen természetellenes szárazság az erdőn. A Tiszáig 
terjedő térségből teljesen eltűntek a vadvizek. Talán ezzel függ össze a 
máskor nagy számban fészkelő tőkésrucák teljes hiánya is. Egyetlen fészek
alját sem találtuk a szezonban. Óriási tömegben fészkelt viszont ez évben is 
a vadgerle. A megkezdett „vadgerle-kataszter" munkálatait abba kellett 
hagyni: a fészkek bámulatos tömege miatt munkatársra lett volna szükség. 
A rendes fészkelőkön kívül kellemes meglepetés volt az elhagyott bakcsó
fészkekben tanyázó kékvércsék aránylag nagy száma. Egy kiválasztott 
nyárfás részen mintegy 11 pár telepedett meg. A szürkenyárfa csúcsa fölé 
emelt magaslesről hat hétig fényképeztem e vércse házatáját. Az 1500 Agfa-
color kisfilmkockán végigvonul a kékvércse egész élete. Az idén először 
találtuk a lappantyú három fészekalját. A költőmadarak színesfilmre kerül
tek az örvendetesen megnövekedett állományú szalakótával együtt. 

Dr. Homoki Nagy István. 

K U R Z E M I T T E I L U N G E N . 

Neuer Brutort der Ruderente. A m 12. IV . 1939 wurde in der Gegend 
von Kiskőrös ein Mánnchen der Ruderente erlegt. A m 18. V I . 1942 be
obachtete Wildheger J. Gyökér in derselben Gegend, am Büdös-See 7 
Dunenjunge. Dies ist der 2. bekannte heutige Brutort der Ruderente im 
Komitate Pest. Dr. E. Greschik. 

Adlerbussarde. A m 8. I X . 1939 wurde bei Zálogospuszta, K o m . Baranya, 
ein licht gefárbtes Mánnchen des Adlerbussards erlegt. Alle Steuerfedern 
auf Aussenfahne grauhehbraun, mit Querstreifen und Flecken besonders 
auf den Innenfahnen. Lángé 580, Flügel 450, Schwanz 242, Lauf 95-8, 
Schnabel von der Stirn 37, von der Wachshaut 26-6, Flugbreite 1460 mm. 
Hoden: 7 - 5 x 2 1 x l ' 3 mm (linker), 5 -5xl"5xO"8 mm (rechter). — Ein 
2. Mánnchen wurde am 15. V I I I . 1940 bei Pilisvörösvár geschossen. Eben
falls lichtgefárbt, die beiden mittleren Steuerfedern aber licht rötlichbraun. 
Lángé 600, Flügel 442, Schwanz 248, Lauf 84-4, Schnabel von St. 38.2, 
von Wh. 25.4, Flugbreite 1480 mm. Gewicht 1100 g; Herzgewicht 8605 g, 
relat. Herzgewicht 7 ,82%0. Lebergewicht 34 g, relat. Lebergewicht 30'9%0. 
Hoden: 10-2x25xl mm (linker), 9.2x2.5x1 (rechter). — A m 10. I X . ' 
1941 wurden bei Bia 4 Exemplare beobachtet, ein lichtgefárbtes Mánnchen 
erlegt. Aussenfahne der 2 mittleren rötlichbraunen Steuerfedern grauheh
braun. Flügel 426, Schwanz 222, Lauf 93'5, Schnabel von St. 35, von 
Wh. 25 mm. Dr. E. Greschik. 



Aquila clanga Pal l . auf der Kissárrét im Biharéi' Komitate. A m 5. I. 
1940 wurde auf der Kótpuszta ein junges Weibchen des Schelladlers ge : 

schossen. Lange 640, Flügel 495, Schwanz 252, Lauf 95, Schnabel von St. 
48, von Wh. 34-5, Flugbreite 1635 mm. Gewicht 1660; Herzgewicht 12920 g, 
relat. Herzgewicht 7'86% 0 Lebergewicht 45940, relat. Lebergewicht 
27-95%0 Milzgewicht 2-240 g, relat Milzgewicht 1'36%0. Eierstock: 16'3x 
4 x l ' 9 mm (linker), 9 x 3 x 1 7 mm (rechter). Kropf leer, im Magén Hasen-
wolle und Federn 16'3 g. Dr. E. Greschik. 

Accipiter badius brevipes (Severtz.) in Békés. A m 22. V I I I . 1939 
wurde in Békés ein altes Weibchen des Kurzfangsperbers erlegt. Scheitel 
schieferschwarz, Rücken dunkel, auf Schulterfedern grosse weisse Flecke. 
Kropf und Brust mit breiten dunklerbraunen Querbinden, innerhalb 
dieser stellenweise mit f'ahleren Querstreifen, meist aber nur mit zimtfarbenen 
keilförmigen Flecken. 1. Handschwinge alt, 2. sprossend, ein Teil der 
Armschwingen alt. A m Schwanz links die 2. Steuerfeder (von der Mitte), 
rechts die 2. und 5. alt. Dunkle Querbinden an den 2 mittleren Steuerfedern 
kaum, an den übrigen deutlich wahrnehmbar; alle mit dunkler subapikalen 
Endbinde, Saum der Federn weisslich. Erstes adultes Belegexemplar aus 
der Grossen Ungar. Tiefebene. Die bisherig erlegten Stücke aus Ungarn 
sind überwiegend junge Vögel, mit Ausnahme eines altén Mannchens aus 
Bács im Kolozser Komitate vom 7. V . 1912. Masse des altén Weibchens aus 
Békés: Flügel 231, Schwanz 162, Lauf 53 5, Schnabel von der Stirn 20"6, 
von der Wachshaut 14 mm. Gewicht 270 g. Im Kropf und Magén Fleisch 
eines Jungvogels 18'86() g. Herzgewicht 1950 g, relat. Herzgewicht 7 -76% 0 , 
Lebergewicht 5430 g, relat. Lebergewicht 21.62% 0. Eierstock 8 mm lang. 

Dr. E. Greschik 

Beringter Raubwürger. J. Zajos sandte einen zweispiegeligen Raub-
würger, Mánnchen, erlegt am 7. I I . 1942 in seinem Garten in Dunamócs, 
Komitat Esztergom, in das Nat. Museum. A m Fusse trug der Vogel einen 
Ring mit der Aufschrift: Riga Ornitol. Centr. 118968. Im Magén waren 
Resté eines Finken. Dr. E. Greschik. 

Seidenschwanze im Winter 1941—1942. Aus West-Europa wurde eine 
Invasion des Seidenschwanzes gémeidet. Auch in Ungarn erschien er im 
genannten Winter. Auf der Ofner Seite der Hauptstadt zeigten sich Anfang 
Dez. und im Január kleinere Flüge. dann wieder Ende Febr. In 
Csákvár, K o m . Fejér am 24. Dez. 50 St, in Gárdony am 23. Febr. 60 
St. In Somogy Mitte Jan., in Réde, K o m . Veszrém am 1. Febr. In 
Szeged erschienen die ersten 15—18 St. am 27. Dez., Anfang Febr. 
Scharen aus 70—80 St. bestehend (die eingesandten hatten Celtis-Früchte 
im Kropf). In Kondoros wurden am 23. Dez. 8 St. beobachtet. 

Dr. E. Greschik. 

Ein Schwarzstirnwürger-Nest, nach dem Ausfliegen der Jungen, von 
Dr. St. v. Homoki Nagy aus Kiskunfélegyháza im Juni 1942 eingesendet, 
war aus Stengeln von Alyssum desertorum, Stapf. gebaut. Die Insektenrestc 
in der Mulde gehörten vorwiegend Anisoplia austriaca Herbst. an, einzelne 
Stücke gehörten zu Anomala vitis F . , Epicometis hirta Poda, Rhizotrogus 
aequinoctialis Hbst., Cleonus punctiventris Germ., Gryllotalpa vulgáris und 
zur Schnecke Helicella obvia Hartm. E. Csiki. 



Die Seidenreiher in Koháryszéntlőrinc erschienen 1942 am 1. Juni, 
etwa 8 St., als das Brutgescháft der Nachtreiher bereits im vollen Gangé 
war. In der Náhe ihrer vorjáhrigen Horstbáume waren aber im Winter 
viele Báume gefállt worden und die zahlreichen neidischen Nachtreiher 
beunruhigten die eine Horststelle suchenden Seidenreiher derart, dass 
letztere am 6. Juni spurlos verschwanden. Dr. St. v. Homoki Nagy. 

Nisthöhle von Dryobates syriacus balcanicus. Die erste Nisthöhle dieses 
Spechtes fand ich 1939 im „Lövölde-Park", Kiskunfélegyháza, in einer 
jungen Pyramiden-Pappel, 10 m vom Erdboden, Eingangsloch nach 
W. Sie wurde 3 Jahre lang benutzt, im 4. Jahre bezogen sie Sperlinge. 
1942 wáhlten die Spechte eine zwischen grossen Ulmen stehende Esche, 
in welche sie erst einige Probelöcher und dann 4*6 m vom Boden die eigent-
liche Nisthöhle meisselten. Durchmesser des nach W. gelegenen Eingangs 
5 -8 x4 - 5 cm, Wanddicke 37—8 cm, Lángé der Höhle 42 cm, Breite 7—9 cm. 
Stamm der Esche innen derartig morsch, dass er sich mit den Fingern 
abbröckeln lásst. Dr. St. v. Homoki Nagy. 

Streitende Dryobates major und syriacus. Woher D. syriacus plötzlich 
soweit nördlich kam, wird wohl unentschieden bleiben. Die Annahme, 
dass dieser Specht seit Jahrzehnten hier heimisch sei, ist unbegründet. 
Weder die reiche Sammlung des Nat. Museums, noch Privatsammlungcn 
habén ihn aus früherer Zeit. Ich schoss das erste Exemplar im damaligen 
Rumpfungarn am 13. X I I . 1937 in Kiskunfélegyháza, im Lövölde-Park, 
wo ich ein Jahr vorher nur major erlegte. Seit Erscheinen des syriacus 
beobachtete ich bis Sept. 1942 dort keinen major. Der neue Ankömmling 
scheint den einheimischen major verdrángt zu habén. Ahnlich steht es mit 
den Turteltauben: turtur und decaocto. Heute gibt es z. B . in Monor mehrere 
hundert decaocto und im Sommer ist keine turtur zu hören. A m 10. I X . 1942, 
im erwáhnten Park durch lármende Buntspechte auf'merksam gemacht, 
beobachtete ich 4 Exemplare, die sich von Stamm zu Stamm jagten. Einer 
flog standig voran und kaum am neuen Platz angekommen flogen auch 
die übrigen dorthin, jagten flügelschüttelnd und den Schwanz fácher-
förmig ausbreitend um den Stamm, laut schreiend, bis einer wieder voraus-
flog. Dieses Herumjagen wáhrte mehrere Stunden. Mein Schuss traf den 
vorausgef logenen und das eben hinzugekommene Exemplar, ein mauserndes 
major Mánnchen und einen jungen syriacus. Diese Beobachtung bestátigte 
meine Annahme : major als fremder Eindringling wird von dem ansássig 
gewordenen syriacus verfolgt. Auch die übrigen Verfolger konnten mit dem 
Eoldstecher als zu syriacus gehörig festgestellt werden. 

Dr. St. v. Homoki Nagy. 

Kühne Dorndreher. Dieser Würger ist bekanntlich wenig scheu, der 
brütende Vogel verharrt öfters in seinem „kataleptischen" Zustand, bis 
die langsam náhcrnde Hand das Nest berührt. Im Sommer 1942 fand ich 
ein Nest auf einer Ulme in der hier ungewöhnlichen Höhe von 3 m. Schon 
beim Unterstellen einer Leiter flog der Vogel von seinen cinige Tage altén 
Jungen mit ángstlichen Rufen weg. Als ich dann auf der Leiter stehend 
in das Nest griff, flog das Mánnchen von hinten mit aller Gewalt an 
meinen Kopf. Dieser Vorgang wiederholte sich 3—4-mal. Das Verhalten 
der Individuen innerhalb einer Ar t ist alsó im gegebenen Ealle verschieden. 

Dr. St. v. Homoki Nagy. 
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Dorndreher ahmt die Stimme seiner Jungen nach. Das Auffinden 
von eben ausgeflogenen und im Gestráuch verstreut sitzenden Dorndreher-
Jungen gab mir im vergangenen Sommer bei meinen Farbenfilm-Aufnahmen 
viele Mühe. Ihre weinerliche Stimme beim Füttern war mir auf dér Suche 
eine Hilfe. Wie erstaunt war ich aber, als ich oft auch das alte Mánnchen 
diese weinerlichen Töne ausstossen hörte. Dies scheint eine standige Gewohn-
heit des Vogels gewesen zu sein, denn auch beim plötzlichen Aufstöbern 
und auch entfernt von seinen Jungen liess er sie hören. 

Dr. St. v. Homoki Nagy. 
Verlásst Turteltaube bei Stórung immer ihr Nest ? Bekanntlich ist die 

Turteltaube gewöhnlich gegenüber Störungen beim Neste sehr empfindlich, 
doch kommen Ausnahmen vor. So unternahm ich in der Náhe eines Nestes, 
das in einem mehrere Joche bedeckenden verwilderten Fliedergebüsch 
2 5 m hoch angelegt war und 1—2 Tage alte Junge hatte, zwecks Fotogra-
fierens verschiedene Veránderungen, stellte einen Schirm aus Zweigen, 
Segeltuch in 2 m Entfernung auf, ohne dass die Eltern das Nest verhessen. 

Dr. St. v. Homoki Nagy. 

Spáte Brut der Kohlmcise. A m 28. X . 1940 fand ich in einer Nisthöhle 
meines Gartens in Rákosszentmihály 7 Kohlmeisen :Junge mit stark 
sprossenden Federn, die von den Eltern fleissig gefüttert wurden. Nach 
dem Ausfliegen gingen mehrere wegen ihres schwachen Körperbaues zu-
grunde. Sie hielten sich am Erdboden auf, wie junge Amsein, meist kauernd. 
E i n St. gelang es im Káfig aufzuziehen. St. Kendefi. 

Wie Streptopelia decaocto nach Bogyiszló kam. Vor 4 Jahren brachte 
ein Zigeuner 1 Paar Türkentauben nach Bogyiszló und heute brüten dort 
wenigstens 20 Paare. Sie sind auf den Höfén zwischen den Háusern sehr zahm. 

T. Weisz. 

Von Fróschen verursachte Schaden an Gelegen von Wasservögeln. 
Unmittelbar über dem Wasserspiegel angelegte Vogclniederlassungen, oder 
Nester einzeln brütender Wasservögel werden bei Abwesenheit der Nestei-
gentümer oft von Wasserfröschen (Rana ésculenta) als vorübergehende 
Áufenthaltsorte gewáhlt, sie sitzen auf, oder neben den Eieren. Kehren 
nun die Vögel zurück, oder tritt irgend eine andere Störung ein, so müssen 
die Frösche das Nest blitzartig verlassen, wobei sie sehr oft ein oder das 
andere E i aus dem Nest werfen, das dann im Wasser zugrunde geht. Die 
Frösche werden wahrscheinlich clurch die Warme der Eier in das Nest 
gelockt, da ich sie des öfteren auch auf Eiern antraf, welche an vollkommen 
schattigen Steilen lagen. Wo erwachsene Wasserfrösche in bedeutender 
Anzahl lében, dort können sie vornehmlich in grösseren Vogelniederlassun-
gen durch diese ihre Gewohnheit empfindlichen Schaden anrichten. Bei 
gesellschaftlich brütenden Vogelarten, wie z. B . bei Lachmöwen setzen sich 
die Frösche in solche Nester, die von den übrigen Nestern weiter entfernt 
liegen und werden so in ihrer Rast auf den Eiern von den in der Náhe 
brütenden Vogelpaaren nicht gestört. Dr. F. v. Homonnay. 

Sturzflug bei Rauchschwalben. In den Schilfrohrbestánden des auf 
der Halbinsel Tihany liegenden sogen. Belső-tó übernachteten im Jahre 
1936 in den letzten Tagén des Monates August grosse Scharen von Schwalben. 
Als nun die Schwalben gegen Abend in das Schilf einfallen wollten, zog ein 
Baumfalkenpaar seine Bogén über dem Teich und begann auf sie zu jagen. 



Deshalb kreisten die Schwalben in sehr grosser Höhe und warteten auf 
einen günstigen Augenblick zum Einfallen. Entfernten sich die Falken 
etwas weiter von den grösseren Schilfbestánden, dann stürzten sich die 
Schwalben einzeln im rasenden Sturzflug, wie fallende Steine, hinein ins 
Schilf. Im Augenblick des Einfallens war immer ein starker rauschender 
Ton hörbar, der durch das plötzliche Abbremsen des Sturzfluges mit den 
Flügejn verursacht wurde. Auf diese Weise gelang es den meisten Schwalben-
paaren ihr Nachtquartier im Schilfrohr zu erreichen. Dr. F. v. Homonnay. 

Verstümmelte Zehen bei Wasservögeln. Verstümmelte Zehen sind bei 
erlegten Wasservögeln keine allzugrosse Seltenheit und werden von den 
meisten Jágern als Folgen von Schussverletzungen aufgefasst. Diesbezüglich 
konnte ich nun an der Zehe eines von mir selbst geschossenen Exemplares 
von Botaurus stellaris eine interessante Beobachtung machen. A n dieser 
Zehe war námlich eine Muschel. so stark angeklemmt, dass sie erst nach lán
gén Bemühungen und Kraftanstrengungen abgelöst werden konnte. Ver
stümmelte Zehen beobachtete ich ausser an der Rohrdommel auch an 
Purpurreihern, Fischreihern, Zwergrohrdommeln, Wasserhühnern und 
Stockenten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei diesen Arten die Verstüni-
melungen in den meisten Falién ebenfalls durch Muscheln verursacht werden 
da sie ja durch ihre Lebensweise fast ununterbrochen der Gefahr ausgesetzt 
sind auf eine offene Muschel zu treten, die dann ihre Schalen um ihre Zehen 
schliesst. Besonders háufig tritt diese Verstümmelung der Zehen bei der 
Rohrdommel auf, die sich fast ausschliesslich im Lebensraum der Museheln 
auf hált. Die sich um die Zehe schliessenden Muschelschalen sperren den 
Blutkreislauf lángere Zeit hindurch ab und der so abgeschnürte Zehenteil 
geht in Brand über. Der Knochen wáchst dabei oft bedeutend an und 
wird auch sehr dick. Der abgestorbene Teil falit dann mit der Zeit ab, 
oder wird stark deformiert. Die ihn bedeckende Hornhaut zeigt patholo-
gische Veránderungen und erscheint 3—4 mai so dick als an normalen 
Zehen. Dr. F. v. Homonnay. 

Molche als Storchnahrung. A m 26. Ju l i 1942 beobachtete ich ein 
Storchnest bei Konyár (Komitat Bihar), in welchem in den ungewohnt 
kühlen, regnerischen Morgenstunden ein Storch grosse Mengen von Molchen 
vor seine fast schon vollkommen flüggen Jungen erbrach. Diese schnappten 
gierig nach der ihnen gebotenen Nahrung, verzehrten sie aber nicht so 
schnell, wie sonst andere von den El tem heimgebrachte Beutestücke. 
Mit einem Molch im Schnabel spazierten sie eine zeitlang im Nest auf und ab, 
drückten und quetschten die Beute fortwáhrend und drehten sie dabei 
hin und her, wodurch sie gleichsam ihrem Missfallen über die ihnen nicht 
besonders zusagende Nahrung Ausdruck gaben. Einige der Molche fielen 
bei dieser Gelegenheit auch aus dem Nest. Die anderen wurden mit dem 
Schnabel in die Luft geworfen, wieder aufgefangen und erst dann verschlun-
gen. Unter den Molchen waren sowohl Triturus eristatus L . als auch Triturus 
vulgáris L . Die aus dem Nest geworfenen Tiere waren durchwegs eristatus, 
doch konnte ich beobachten, dass auch von dieser Ar t einige Stücke ver-
schlungen wurden. Die hier geschilderte Beobachtung spricht alsó dafür, 
dass das Sekret der Giftdrüsen der Kammolche im vorliegenden Falle für 
die Störche ungefáhrlich war. Diese nicht alltágliche Erscheinung stand 
nun wahrscheinlich damit in Zusammenhang, dass die Molche an jenem 
verháltnismássig kühlen, regnerischen Morgen, genau so wie sonst nur 
im Herbst, in grossen Mengen trockenere Gebiete aufsuchten, wo sie 



dann den Störchen sehr leicht zum Opfer fielen. Der Umstand dass Molche 
sonst nicht zur normalen Nahrung der Störche gerechnet werden können, 
lasst die Frage auftauchen, wie wohl die Giftdrüsen beschaffen sein 
mögen, wenn sich die Molche an trockenen Steilen auf haltén. Es erscheint 
námlich nicht ausgeschlossen, dass die Giftdrüsen in der Haut der Molche 
in solchen Falién leer sind, oder aber nur so geringe Giftmengen enthal-
ten, die für die Störche ungefáhrlich sind. Dr. F. v. Homonnay. 

Über eine Nachtreiher Kolonie im Komitate Bihar. Wáhrend meines 
Militárdienstes konnte ich am 20. Mai 1943 bei Székelyhíd, auf der Bcsitzung 
des Grafen J. Stubenberg, durch Oberverwalter Iván Szász darauf auf-
merksam gemacht, eine Nachtreiher Kolonie besichtigen. Seit Jahren 
horsten hier auf einem Hügel mit meist altén Eichen und dichtem Unter-
holz Nacht- und Graureiher. Unlángst wurden hier von Szász 500 Horste 
gezáhlt, von denen etwa die Hálfte den Nachtreihern angehören. Leider 
kam auch dieser Wald zum Abholzen und obzwar die Horstbáume nicht 
gefállt wurden, übersiedelten die Reiher in der darauffolgenden Brutperiode 
in einen andern, 100—150 m entfemten Waldesteil, wie dies auch in Koháry
széntlőrinc der Fal i war. Die Horste fand ich dort durchschnittlich 10—12 
m hoch auf Zerreichen, bis zu 7 auf einem Baum. Die Nachtreiher brüteten 
oder hatten einige Tage alte Junge, wáhrend die jungen Fischreihcr bereits 
auf den Horsten standén. Früh und abends ziehen die zahlreichen Nacht
reiher in ein etwa 3 km entferntes, 400 kat. Joch grosses Röhricht nach 
Nahrung. Im Waldesteil der Kolonie brüten auch 2 Paare Kolkraben. 
Sonst ist der Vogelbestand sehr ahnlich dem in Koháryszéntlőrinc. Auch 
hier brüten zahlreiche Nachtigallen und Turteltauben, hie- und da Ringek 
tauben und in der Náhe befindet sich eine grosse, angeblich bis zu Zehn-
tausenden zahlende Saatkráhen-Kolonie mit Rotfussfalken. (Vor Jahrzehnt 
wurde eine ebensolche in Koháryszéntlőrinc ausgerottet.) Ferner brüten 
hier: viele Schwarz- und Singdrosseln, wenig Hohltauben, 5—6 Paar 
Blauracken. Sehr gémein ist der Rote Milán, geradezu Charaktervogel der 
Gegend. In náherer und weiterer (12 km) Entfernung horstet hier auch 
alljáhrlich je ein Schwarzstorchpaar. 

Dr. St. v. Homoki Nagy. 

Die Nachtreiher Kolonie in Koháryszéntlőrinc im Jahre 1943 erlitt 
eine unerwartete Verminderung, nur 300 bezetzte Horste konnten fest-
gestellt werden. Bemerkungwert ist, dass die Nachtreiher jetzt, da der 
grosse Platzmangel des vorigen Jahres behoben war, dic niedrigen 
Akazien verhessen und meist in die Gipfel der 25 m hochen Pappeln ihre 
Horste bauten. Der Grund der starken Verminderung ist unbekannt. 
Beachtenswert ist jedoch die aussergewöhnliche Trockenheit des Jahres. 
Vielleicht steh damit in Zusammenhang auch das vollstándige Fehlen der 
hier sonst zahlreich nistenden Stockenten. Sehr zahlreich brütete dagegen 
auch in diesem Jahre die Turteltaube und auch die Rotfussfalken besiedelten 
11 Horste in den Pappeln, von denen ich 1500 Farbenaufnahmen machen 
konnte. Auch stellten wir diesmal 3 Gelege des Ziegenmelkers fest. Von den 
Brutvögeln, darunter die zalreicher brütenden Blauracken, wurden Farben
aufnahmen gemacht. 

Dr. St. v. Homoki Nagy. 


