
beobachtet. Anfang September 1897 sah ich bei Székelyudvarhely Hunderte 
und Hunderte in SW Richtung ziehen. Circus pygargus : Unsere seltenste 
Weihe. 

Falco peregrinus: Selten, besitze nur wenige Daten. 1894 bekam 
ich ein vom Regen durchnásstes Junges aus Korond. Beim grossen Teich 
neben Mezőmadaras jagte ich 1 Exemplar von einer geschlagenen Wildente. 
E in anderes Exemplar sah ich im Überschwemmungsgebiet der Maros 
im Márz ; 1 Exemplar wurde am 26. Apr i l 1931 in Róka erlegt und ein 
zweites im Winter desselben Jahres in Dicsőszentmárton. Soll auf einem 
Felsen bei Kéruly am Fusse der Hargita horsten. Falco cherrug : Noch 
viel seltener als voriger. Von mir nie beobachtet. Angeblich wurden unlángst 
mehrere Exemplare im Komitate Kolozs erlegt. Falco subbuteo ; Überall, 
doch das Hochgebirge, die Nadelholzregion meidend. Horstet in Nebel-
kráhennestern. 98 Prozent seiner Nahrung bilden Vögel. Jagt gerne neben 
fahrenden Eisenbahnzügen. Gelege höchstens 3 Eier, oft aber nur 2. 
Falco columbarius aesalon : Nicht alle Jahre im Winter zu beobachten. 
Falco tinnunculus : Überall, geht im Retyezát ausnahmsweise bis 2000 m. 
Falco Naumanni: E i n Exemplar am 28. Apr i l 1892 zwischen Kolozsvár 
und Szamosfalva erlegt. Falco vespertinus : Westlich des Kis-Küküllő-
Tales am Zugé überall, östlich sehr selten. Horstet nur in den Parks der 
Mezőség : Mezőszopor auf Nadelbáumen etwa 30 Paare ; Apahida auf 
Akazien etwa 25 Paare ; Mezőméhes und Báld nur einige Paare ; früher 
auch bei Szőkefalva 3 Paare auf Ulmenbáumen. A m 26. Apr i l 1918 be
obachtete ich zwischen Szépmező und Bethlenszentmiklós etwa 280—300 
ziehende Exemplare, die dichtgedrángt auf Telegraphendráhten neben 
dem Bahngeleise sassen. E i n andermal sah ich diese Falken wie sie nach 
Ar t der Saatkráhen und Dohlen dem Pfluge folgten und auf den grösseren 
Schollen ruhten. Beginnen in den ersten Tagén des Juni zu brüten. Buteo 
vulpinus intermedius: Bisher kein Belegexemplar. Falco biarmicus Feldeggii: 
Sein Vorkommen ist in Siebenbürgen nicht zu erwarten. 

U J A B B MEGFIGYELÉSEIM A BÜBOSBANKÁRÖL. 
írta : D r . D O R N I N G H E N K I K . 

2 fényképpel. 

A ,,Kócsag"-ban és az „Aquiká/'-ban 1 már volt a lka lmam be
számolni arról, milyen tapasztalatokat szereztem 1930. év végéig 
a búbosbanka (Upupa epops L . ) költéséről és fiókáiról. Közöltem, 
hogy i t t Csömörön (Pest vármegye), az Alföld szélén jobbára épületek 
padlásain vagy tetőszerkezetében fészkel s a legtöbb évben kétszer 
költ. Ezúttal azokról az újabb megfigyeléseimről akarok számot adni, 
amelyekre 1931-ben nyi l t a lkalmam. 

1 A búbosbanka (Upupa epops L . ) költése. „Kócsag" 1930. évi I I I . 
évf. 3—4. szám. 

A búbosbanka (Upupa epops L . ) az Alföldön rendszerint kétszer költ. 
„Aquila" 1929—30. tom. X X X V I — X X X V I I . 309—310 oldal. 

A bankafiókák fartőmirigyének váladéka védekező eszköz. „Aquila", 
ugyanazon évfolyam 321—322 oldal . 



Tavasszal a diófák későn lombosodtak. Valószínűleg ez volt az 
oka, hogy a banka az első költéséhez nem az istálló padlását kereste fel. 
Ide a tető alján lévő lyukon át szokott bejárni, amelyet eléggé eltakar 
a már lombos diófa koronája. Ebben néha meg is húzódik a banka, 
ha valami gyanúsat észlel. Tavasszal csak itt-ott lehetek Csömörön 
s így csak május 15-én tudtam meg, hogy a banka ezúttal a lakóház 
ereszének tetőzete alá jár be oldalról, eléggé rejtett helyen. Május 
31-én, majd június hó 21-én láttam, hogy az öreg bankák egyike 
vagy később mind a kettő, élelmet hord. Június 22-én vagy 23-án 
azután valószínűleg kirepültek a fiókák. 

Július 4-én megint az istálló padlását kezdték látogatni a bankák. 
A felhalmozott lucerna miatt csak július hó 22-én nézhettem utánuk 
s a padlás szokott sarkában, a lucernatörmelékbe csinált kis fészek
szerű mélyedésben, több bankafiókát találtam. K i s maroknyi , fehéres
szürke, szőrösnek látszó gomolyagot alkottak, amelyből csak az etető 
öreg közeledtekor nyújtózott fel több, fehérsárga csőrszegésű, élénk
piros belsejű száj s aránylag igen hosszú, pirosas bőrű, vékony nyak. 
A padlás sötétsége és a gomotyag kígyózása miatt nem bírtam pon
tosan megolvasni, hány fióka van. Végre is csak ötig jutot tam a 
számlálásban s az egyiket nagyon kicsinek találtam. Még nagyon 
gyöngén csipogtak. Mikor az öreg először bejött, előbb az egyik 
fiókának adta azt, amit a csőrében hozott. Azután úgy tűnt fel nekem, 
mintha felöklendezett volna még valamit s ezt adta volna egy másik
nak. A második, alkalommal, a bejövetelkor, előbb lágy „krr-krr"-
hangon szólítgatta a fiait. Ügy vettem azonban észre, hogy csak 
egy öreg jár etetni s hosszú idő telik el, míg újra hoz valami ennivalót. 

Július 25-én két kis banka, amelyeknek a szárnyán már némi 
színesedés mutatkozott , a tető nyílásánál leskelődött, kettő pedig 
hátul ült a tető- és a padlástér találkozásánál. A fészket adó kis 
mélyedésben egy egészen kicsi korában megdöglött fióka hullája 
feküdt, amelyről a lágyrészeket a hangyák majdnem egészen lerágták 
volt. E g y hatodik kis bankára 2—3 méter távolságban bent a padláson 
találtam rá. Betegnek látszott, bár majdnem olyan nagy volt, mint 
a többi. Megpróbáltam azokhoz közelebbre visszarakni, de megint 
iparkodott onnan elkúszni. A z t kellett ebből következtetnem, hogy 
a végét érzi közeledni s ezért ösztönszerűen elhúzódik a még egész
ségesektől. 

Bár hosszabb ideig tartott a leskelődésem, nem tudtam pontosan 
megállapítani, hozott-e közben az öreg élelmet a fiainak. Már ekkor 
az a gyanúm támadt, hogy az egyik öreget talán va lami baj érte 
s a másik nem tud elegendő táplálékot szerezni. A nyár nagyon 
száraz volt, a föld kemény s még szöcske is csak igen kevés akadt. 
A közvetlen közelben nyirkos talaj nincsen, sem pedig rendes marha
járás. A z öreg bankák még a saját életfentartásukhoz szükséges 
rovarmennyiséget is csak nehezen szedhették össze. 

Másnapra a gyanúm beigazolódott. E g y fiókát a padlás közepén 
találtam dögölve, két kis hul la a tetősarokban feküdt, egy pedig 



abban a tetőlyukban, ahol az öregek szoktak ki-bejárni. Hiányzott 
az ötödik. E z t elevenen, de igen gyönge állapotban a fal tövében 
találtam meg, lapulevelek közt. Kétségtelen, hogy kiugrott a tető
nyíláson, de a nagy levelekre eshetett s nem zúzódott halálra. 

A fiókákat az éhség ölte meg s a legerősebb, amelyik legjobban 
tudott tolakodni a lyukhoz s azon át kidugni a fejét, s ezért talán 
még legtovább kapott valami élelmet, végre is kiugrott vagy kiesett, 
amikor az öreg vagy az öregek már egyáltalán nem bírtak semmit sem 
hozni és sorsukra hagyták a kicsinyeket. 

A kis hullákat nagyon különböző nagyságúaknak és fejlett-
ségűeknek találtam. Testük egész hossza 75, 92, 102, illetőleg 115 m m 
volt, a szárnyuké 11, 16, 24, illetőleg 28 mm. A legkisebbnek a csőre 
12, a lába 15 m m hosszú volt, a legnagyobbé 15, illetőleg 20 mm. 

A legkisebben még sok a fehéres ,,pehelyszőr", a tollak még csak 
itt-ott ütköznek, a csőr még egészen rózsás hússzínű, a bőrszegély 
széles s a lábak csak felül sötétednek egy keveset. A legnagyobbon 
már mindenfelé ütköztek a tollak, a bóbitát már fel is lehetett meresz
teni, a csőr felső kávája szarúbarna volt s a lábak már szintén szarú-
színűek. 

A nagyság és a fejlettség különbözőségének oka többféle lehet 
ugyan, de elsősorban mégis arra kel l gondolnunk, hogy a banka 
talán előbb megkezdi a költését, mintsem a fészekalja teljes volna 
s ezért a fiókák nem egyidőben kelnek k i , hanem egy vagy több nap 
is közbeeshetik. Ezért van, hogy nem is repül k i mind egyidejűleg. 

A z elevenen maradt fióka igen gyenge volt, de azért megpróbál
tam nyershús cafatjaival, legyekkel és lepkékkel etetni. Erőszakkal 
kellett k iny i tn i a csőrét s mélyen ledugni a torkába a falatot. Csak
hamar magához tért s 2 óra elteltével már ürített is. Szorgosan etet
tük hússal, hangyabábbal, szöcskékkel, legyekkel stb. s 27-én már 
tátogatni kezdett, majd csakhamar csiripelni is. 

Jó egészségben maradt, erős fejlődésnek indult s augusztus 2-án 
legalább már kétszer akkora volt a testsúlya, mint amikor a kezembe 
került. A feje megtollasodott, erősebb lett a bóbitája s a szárnyán már 
meg lehetett különböztetni három világosabb csíkot. 

Az ürüléke igen bűzös volt, jobbára nagy nedvességtartalmú, 
részben feketeszínű. 

Kéregpapirosból készült dobozban tartottuk lucernatörmeléken, 
amelyet meg-megújítottunk. Etetés után mindig lefedtük, s ha jól
lakott, maga is a sarokba húzódott. Ürítésnél mindig eljött a rendes 
helyéről. H a éhes volt , hangosan csiripelt és tátogatott. Az élelmet 
mélyen le kellett nyomni a torkába, hogy lenyelje. 

Augusztus 3-án elutaztam s csak augusztus 26-án tértem vissza. 
Add ig a feleségem ápolta a bankát. Feljegyzései szerint augusztus 
5-én már igen szép volt a tollazata s kezdte nyújtogatni a szárnyait. 
Félénkebb volt, mint előbb. Nyolcadikán már kirepülni készült s 
nagyon ideges, félős lett. Kilencedikén repült le először a földre az 



asztalról. Tizenegyedikén cselekedte meg ezt másodszor s ekkor már 
repült is a verandában. Nyugta lan volt , hívogató hangon szólt. 

Azóta nagyon megszelídült, a verandában ide-oda repült, sem
mibe bele nem ütközött. A földön, az aztalon, mindenfelé járt. 

Augusztus 26-án, mikor újra láttam, nekem is rövidesen a vál
lamra szállt. Jobbára nyershúst, azután szöcskéket és legyeket 
adtunk neki . A z élelmet már felvette az asztalról is, de szerette, ha 
a csőrébe adják. Később csukott gyufaskatulyában kapta a szöcs
kéket. Ügyesen kiszedte belőle, szétbontván néha az egész skatulyát. 
A z elébe tett szöcskét vagy legyet előbb a csőre hegyével fogta meg, 
azután erősebb rándítással balra vetette a fejét s így dobta le a falatot 
a torkába, bár látszólag alig ny i to t ta meg a csőrét. Mindenbe bele
piszkál, a cukorba, a dohány közé, a hamutálcába. Szeret résekbe, 
ráncokba turkálni. A z ember kezére, fejére is rászáll, haját, kezét 
kopogtatja, turkálja. Közben állandóan halk, dallamos, kotyogásra 
emlékeztető hangot hallat. H a ingerlik, vagy ha kér valamit , sipolóan 
csiripel, de már nem oly hangosan, mint szárnyrakelése előtt. 

Inn i sohasem láttam, de homokfürdőt szívesen vett, néha pedig 
a nappal süttette magát, úgy, hogy szárnyát kiterjesztette, a farkát 
szétcsapta, mellel fordult a napnak, fejét hátrahajlította, a csőrét 
meg k inyi to t ta . A l u d n i a verandába szolgáló egyik k inyi to t t ajtó 
felső szélére járt, a hová egy fürdőköpeny volt terítve. Erre ült s 
csőrét a vállára fektetve, a tollak közé dugta. Alvóhelyén, talán 
álmában gyakrabban, dallamos, az öregek , ,k r r " vagy „khrü" h ivo-
gatójához hasonló hangot hallatott . 

A banka maga egyáltalán nem volt bűzös, de sokat piszkított, 
s ürüléke kellemetlen szagú volt . Csak kevés köpetét láttam. Ezek 
szárazak és vöröses színűek voltak, bizonyára a megevett szöcskék 
miatt . Néha az orr lyukain át mintha nedvességet ürített volna k i , 
prüszkölés módjára. E z t főként akkor cselekedte, ha a már kissé 
megszikkadt, tapadós nyershúst megnedvesítettük, mielőtt a csőrébe 
dugtuk. 

K i s kutyánktól nem félt, bejövő idegenekkel is hamar megbarát
kozott , sőt attól sem ijedt meg, mikor először állítottam fel közvetlen 
előtte a fényképezőgépet. Sőt nekijött a gépnek, s azt is kopogtatni , 
piszkálni kezdte. Attól sem ijedt meg, amikor az egyik felvételnél 
magnéziummal dolgoztam. 

A verandából nyíló kis mosdófülkében nem egyszer mosdani 
sem tudtam addig, amíg a feleségemet segítségül nem hívtam, mert 
a banka ráült a meztelen hátamra s ha ide-oda járkáltam, sem akart 
máshová menni. K o m o l y kergetéssel pedig elvadítani nem akar tam. 
H a azután a feleségem bejött s „bankuci" becenevén szólította, 
hozzárepült. Szívesen felkereste a veranda sarkában álló szőnyeg
szövőszéket, s ha a feleségem ott dolgozott, a pamutdarabkákat pisz
kálgatta. Utoljára már nagyon kellett vigyázni, hogy k i ne repüljön 
a verandából, mert ha maga volt ott s közeledtünk a szobából ide
nyíló üvegajtó felé, nyomban ott termett, s vércsemódra szitált az 



ajtó előtt. A z üvegnek vagy zöldsodronyból készült szúnyoghálónak 
sohasem repült neki. 

Igen kedves állat volt, de nem tarthattuk tovább, mert nagyon 
piszkított. Elereszteni nem mertük, mert bizalmassága, főként azon
ban a táplálékszerzésben való járatlansága miatt bizonnyal elpusztult 
volna. 

Szeptember első napjaiban beadtuk az állatkertbe, de ott — bár 
több banka közé rakták — nem érezte jól magát, félénken egy magas 
ülőhelyre húzódott, s rövidesen megdöglött. 

E d d i g i megfigyeléseim szerint a költés megkezdésétől a fiókák 
kirepüléséig átlag 40—42 nap telik el s a fiókák 24—27 nap alatt 
erősödnek meg annyira, hogy kirepülhetnek. Mikor július 22-én a kis 

Bankánk a szövőszéken. 
TJnser Wiedehopf auf dem Webstuhle. 

bankákat a padláson felfedeztem, a legidősebbek legfeljebb 4—5 
naposak lehettek s a m i védencünk augusztus 11-én repült először 
igazában, vagyis 24—25 napos korában. A költés valószínűleg július 
1-én vagy 2-án vehette kezdetét. Nincsen azonban semmiféle meg
figyelésem, sem pedig egyéb úton szerzett hiteles adatom arról, 
milyen időközökben rakja le a banka a tojásait s hogy a tojó meg
kezdi-e a költést, mielőtt az utolsó tojás is a többi mellett volna. 
Akinek módjában áll, e részben még értékes megfigyeléseket végez
hetne. 

A másik tisztázatlan kérdés az, honnan ered a banka bűzös volta 
és egyáltalán bűzös-e maga a banka ? A mi bankánk, mikor már 
röpködött, egyáltalán nem volt büdös, sőt rosszszagú sem, de az 
ürüléke ekkor is kellemetlen maradt. A bankafiókáknak az ürüléke 
büdös, bűzös e miatt a fészek is, meg a fióka is. Honnan ered ez a bűz, 



én nem tudok rá felelni s arra sem, vájjon csakugyan a fartőmirigyből 
jön-e az a nagyon rosszszagú váladék, amelyet a megfogott fiókák 
a kezünkre szoktak bocsátani. E z a kérdés még nagyon beható vizs
gálódást igényelne, mert nekem ma már az a feltevésem, hogy nemcsak 
a bűzös ürülék, de az alkalomszerű bűzös váladék is elsősorban a 
kloakából ered. 

A z elmondottakhoz 1932. évi megfigyeléseim alapján még hozzá 
kell fűznöm az alábbiakat : 

Június hó 12-én csömöri padlásunkon ismét találtam három 
bankafiókát. Lehettek már legalább kéthetesek. Szárnyuk, farkuk 
már színes, csőrük egy centiméternél hosszabb, bóbitájuk még ritkás, 
de már felismerhető volt . Egyhatáron ültek, a csőrük ferdén fölfelé 

Előlem menekülő bankafiókék. 
Vor mir flüchr.ende Wiedehopfjunge. 

irányult, a bóbitájukat kétfelé ágaztatva, felmeresztették s az alfelüket 
fordították felém. Jól látszottak a tiszta fehér alsó farkfedőtollak s a 
majdnem függélyesen álló, feketevégű farok. A testtartásuk olyan 
volt, mintha a kloakájukkal rám céloztak volna. Mikor egy hosszú 
szalmaszállal érintettem őket, a kloakájuk táján a tollak egyszer-
kétszer nyiladozva megmozdultak s azután a kloakájukból fekete bél-
sárcsomócskát röpítettek egyenesen felém, jó 16—20 centiméter 
távolság Y£b cl testüktől. 

Ebből a megfigyelésemből megállapíthatónak tartom, hogy a 
bankafiókák bűzös váladéka a kloakából ered s a bélsárral kapcsolatos 
vagy nem is egyéb bélsárnál. A z is kétségtelen, hogy védekezésül, 
elriasztásul a támadóikra lövik. 

Június 18-án a bankák már anyányiak voltak. E k k o r már nem 
fordultak alfelükkel felém, hanem igyekeztek elbújni a gerendák alá. 



Csak ez alkalommal volt módomban fényképet készíteni 
róluk. 

Ügy tetszik, hogy a már kirepülni készülő bankák abbahagyják 
a védekezésnek messzebbre is elható, mondjuk támadó formáját, s e 
helyett elsősorban menekülni, rejtőzködni igyekeznek. 

Miko r repült k i a három fióka, azt nem figyelhettem meg, mert 
csak június 26-án kerültem fel újra a padlásra, amikor a fészek már 
üres volt . 

B E O B A C H T U N G E N ÜBER D E N W T E D E H O P F 
I N D E N J A H R E N 1931 U N D 1932. 

V o n Dr. H E I N E I C H D O B N I S G , Budapest. 

Im Frühling 1931 belaubten sich spát die Nussbáume, die den Eingang 
zum Stalle, der Brutstátte meines im „Kócsag" 1930 erwáhnten Wiede-
hopfpaares gut verdecken und denselben bei Gefahr Schutz bieten. 
Wahrscheinlich darum wáhlte das Paar im Mai seinen Brutplatz unter 
dem Vordach des Wohnhauses, wie ich es bei meinen selten möglichen 
Besuchen erst am 15 Mai erfuhr. A m 31. Mai und 21. Juni beobachtete 
ich die futtertragenden Altén und am 22. oder 23. Juni scheinen die Jungen 
ausgeflogen zu sein. A m 4. Ju l i besuchten die Altén wieder den Dach-
boden des Stalles und am 22. Ju l i fand ich in der gewohnten Ecke, im 
Luzernenabfall eine kleine Vertiefung mit fünf weisslichgrau bedunten 
kleinen Jungen, von denen das eine durch seine Kleinheit auffiel. Nur 
eines der Altén fütterte. A m 25. Ju l i sassen zwei Junge beim Eingang des 
Dachbodens, zwei andere weiter hinten, wáhrend in der Nestmulde ein 
ganz kleines Junge verendet lag. E i n sechstes Stück schien krank zu sein 
und hielt sich abseits von seinen Geschwistern. Meine Vermutung, dass 
eines von den Eltern verunglückte und das andere nicht genügend Futter 
im trockenen Sommer zutragen konnte, wurde Tags darauf bestátigt 
als ich vier Junge verendet fand. Das fünfte Junge fand ich im schwachen 
Zustand am Fusse der Mauer draussen, wohin es vom Dachboden gefallén 
war. Dieses Junge wurde von uns mit Fleisch, Ameisenpuppen, Heu-
schrecken etc. aufgefüttert. Das Futter musste tief in den Schlund gesteckt 
werden, um hinuntergeschluckt zu werden. Als es bereits alléin frass, 
nahm es die gereichten Insekten erst mit der Spitze des Schnabels auf, 
dann wendete es mit einem Ruck den Kopf nach links, wobei der Bissen 
in den Schlund gelangte. Trinken sah ich es nie, aber im Sand badete 
es gerne. Zuweilen nahm es auch Sonnenbáder: die Fmgel und Schwanz 
ausbreitend wendete es die Brust der Sonne zu, den Kopf nach hinten 
beugend und den Schnabel aufsperrend. Zum Schlafen setzte es sich 
auf die obere Kanté einer offenen Türe in der Veranda und steckte den 
Schnabel zwischen die Schulterfedern. Der Vogel selbst hatte keinen 
unangenehmen Geruch, nur seine Entleerungen. Einigemale gab er auch 
Gewölle von sich, die wahrscheinlich von den• verzehrten Heuschrecken 
von rötlicher Farbe waren. Woher der unangenehme Geruch der Exkre-
mente herstammt, ist eine noch ungelöste Frage, mir scheint es, dass der 
Ursprung desselben hauptsáchlich in der Kloake zu suchen ist. 



A m 12. Juni 1932 fand ich wieder drei Junge auf dem Dachboden, 
die mindestens 2 Wochen alt waren. Bei meiner Annáherung wendeten 
die in einer Reihe sitzenden Jungen ihren hinteren Körper gegen mich. 
den Schwanz fest senkrecht emporhaltend, als ob sie mit ihrer Kloake 
nach mir zielen wollten. Ich berührte sie nun mit einem Strohhalm und 
beobachtete dabei, dass die Federn sich neben der Kloake ein-zweimal 
aufrichteten und aus der Kloake ein schwarzes Klümpchen Darmkot 
hervorschoss, etwa 16—20 cm weit von ihrem Körper. Aus dieser Be-
obachtung folgere ich, dass das stinkende Sekret der Jungen aus der Kloake 
stammt, mit dem Darmkot im Zusammenhang steht, oder mit dem Darmkot 
selbst identisch ist. Es steht nun ausser Zweifel, dass derselbe zur Ver-
teidigung, Verscheuchung gegen ihre Angreifer herausgeschossen wird. 
A m 18. Juni hatten die Jungen bereits fast die Grösse der Eltern. Zu dieser 
Zeit spritzten sie nicht mehr ihren K o t mir entgegen, sondern versuchten 
sich unter den Balken zu verstecken (siehe Phot.). Es scheint alsó, dass 
die zum Ausfliegen rüstenden Jungen sich nicht mehr durch Aus-
spritzen ihres Kotes, sondern durch Flüchten zu retten suchen. 

A FÜSTÖS RÉCE, O I D E M I A F U S C A F U S C A (L.) 
írta : Dr. GRESCHIK J E N Ő 

E z a nagy búvárréce, melyet nagyságra és súlyra csak a dunna
réce múl felül, hazánkban évenként átvonul és áttelel. Egykor 
ritkának tartották, de amióta jobban figyelik a madárvilágot, kitűnt, 
hogy az Alföld, Dunántúl, Felföld és Erdély tavain és folyóin egy
aránt található augusztustól április második harmadáig, mindazon
által nem tartozik a nagyon gyakori téli vendégeink közé. Adata ink 
legnagyobb része az őszre vonatkozik, aránytalanul ritkábban a 
tavaszi visszavonulás alkalmával figyelték meg. Nem tűnik k i az 
adatok nagy részéből, hogy milyen korú és ivarú példányok látogat
ják hazánkat és így nem hasonlíthatjuk őket össze a más országokban 
telelőkkel. Olaszországban pl . A K R I G O N I D E G L I O D D I szerint novembertől 
áprilisig leginkább fiatal példányok találhatók, az öregek, főleg öreg 
gácsérok ott igen ritkák. A z is valószínű, hogy nálunk főleg a feltűnő 
színezésű öreg gácsérok kerülnek múzeumba és a preparátorokhoz, 
az egyszerűbb ruhájú tojók és fiatalok pedig fölismeretlenül elvesznek 
a tudomány számára s a valódi képet megzavarják. A z ivarok, öreg; 
és fiatal példányok i t t tartózkodásuk alkalmával a következő jegyek 
alapján különböztethetők meg. A z öreg gácsér bársonyfekete, fehér 
szárnytükörrel és fehér félholdalakú foltocskával a szeme alatt, szem-
csillaga fehér, csőre narancspiros, lába karminpiros, úszóhártyája 
fekete ; szárnyhossza 270—293 mm. A z öreg tojó füstösbarna, fehér 
szárnytükörre], mellén és hasán piszkosfehér márványozással, mely 
azonban egyes példányokon hiányzik, a kantár és fül tájékán olykor 
egy-egy fehéres folttal; szemcsillaga sötét sárgásbarna, csőre piszkos-
barna, csak oldalain van kevés sárga szín, lába fakóvörös ; szárny-


