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S ezzel el is mondtam mindazt, (sajnos, hogy

keveset), a mit eddig az nrali bagolyról közvet-

len megfigyelés után tudtam, s azzal az óhajtás-

sal végzem be, hogy vajha sikerülne nekem e

madárnak az eddig még ismeretlen költési viszo-

nyairól is szükséges adatokat gyüjtenem, liogy

azokat is épen e helyen tehessem közzé.

Uiib íoinit fjüttc ici) bcmi afl' baö — íeiber

SBcíiigc — roaê id) biôijer über bie Uraíeiiíc lucifí

imb beo6ad)tet, gciagtunb idjliefee mit bcm aisimfd),

baf5 e§ mir geiingen möge, aiid) über òaé biêi;cr fo

roentg ober gar nid)t befaniitc ^amiiieiilebeu ber;

íclbcn, bie fo iiöt()igen Tatou íammcdumbaii biefcr

Stelle neröffenttidjen 511 föiineu.

Nidologia et Oologia.

Közli : Ertl Gusztáv. — 51ïitgctt[). non P>) lift a 11 (irti.

<—> 1. Totanus (Triugoides) hypolencus L.

Billeget czankó. — Jütss-Slfrrläufcr.

Két fészket találtam; egyiket május 12-én

a Gombás község határában fekv fenyházai

kincstári erdbirtokon keresztül folyó Luboch-

nanka nev patak kavicsos partján egy kis gö-

dörben 500 m. tengerszin fölötti magasságban ;

a másikat Dovallo község határában május hó

20-án a Bella folyó egyik zátonyán 68<l m. ma-

gasságban kavicsok között kis gödörben.

A gödör vagy fészekmélyedés, kevés viz által

összehordott ajiróbb forgácsokkal és gazzal volt

kirakva és körülkerítve. A fészek átmérje az

elsnél 9, a másiknál 8"5, mélysége 3'G, illetve

3"5 cm. volt. A fészekalj mindegyiknél 4 drb

körte alakú, halavány rozsdasárga alapon, alul

hamuszín, ezek fölött vörösbarna s legfelül

feketebarna foltokkal tarkított tojásból állott,

s ezek méretei a következk :

3nHn Díefter fjabe id) im Siptaiier (Soiiutat ge=

funbcíi, iinb jiimr eineê am 12. 9)îai, in bem in

ber ©ombdôer ©emarfung gelegenen ?veni)öi)n',^acr

äravtid)eu ^orftbefilì, auf bem fd)Ottigeren Ufer beo

Snbo(i)nanta=58adjeê, in einer ^öfje von 500 m über

bem ÎReere, ba§ 5iiieite am 20. ï)îai auf einer in ber

Touallóer ©emarfnng befiublidìen 3d)otterbanf beò

Settaijytuifeô, in einer ^öfje non 680 m 3iuiíd)en

(gd)otter in einer 33ertiefuug. Taê 9îeft beftaub in

beiben^älien ans einer fd)iiiad)en S^ertiefung, nnb mar

mit febr luenig, uom 'Koffer gebrad)ten i^oläfpiitter

nnb Unfraiit auegeíegt unb umgeben, unb ^atte bei

bem erfteren einen >Durd)meffer non 9 cm, bei bem

ämeiteu üon 8-5, unb eine ^iefe uon 3-G refpectiue

3'5 cm. Tao ©elege beftanb in beiben Catien auê

je üier ©tücf birnförmigen, biaBn'otbgelbeu, mit

aid)granen Unter:, röti)tid)dn'aunen ';)Jiittel: nub

[d)iuar5brauuen Dberfiedeu gejeidjucten Giern, bereu

'iSlaa^e foigenbe finb:

SzAm
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-f—> 2. Scolopax rusticula L.

Erdei szalonka. — îîtalosdjnrpfe.

Két fészket találtam ; az eg_yiket május ii5-én

a liptómegyei Maluzsina község határában fekv

Javoiinka nev kincstári vágásban 1200 m.

tengerszin fölötti magasságban ; a másikat ju

uius 1-én a gombási határban fekv fenyházi

kincstári erdbirtok Porusin havas alatti vágá-

sában a föld egy mélyedéséhen 1100 m.-nyire

a tengerszin fölött. A fészkek éjiitö anyaga,

illetleg a gödör kibélelése kevés földi moha- és

fszálakból állott. A fészek átmérje az elsnél

11) cm, mélysége 10 cm, a másiknál 11)'.5 cm,

illetve 10 cm volt.

A fészekaljban az elsnél i, a másodiknál

:5 drb világos rozsdasárga alapon, hamuszürke

s ezek fölött vöröses-sárga és barna foltokkal

petyezett tojás volt, melyek méretei a követ-

kezk :

^d) fnuí vìllici ^lícftcr im l'iptaiiev liomitat, uiií

äiüfir eiiieô am áö. ^JJfai in Pcm iii Der 'íJfatuíoinncr

€s)cmavfuiu;( i^cleçu'iicii ävaviid)i'ii Sdilai^e^íH-'i-ii-infn,

in einer .s>l)c non 1200 m über Dem Üíeere, tiaô

äUH'ite oml.;ò>uni in bein in ber Kombáöer C^e=

marfnuii iieíegenen ívenijbújnev, unter ber íllpc

^sornfin bcfinbliáeu íivarifdien Sdilni^e in einer

.s:)öl)e non 11(10 Dl : beibe uuiven nnf ber iSvbe in

einer iíertiefnng.

2)nô -Bonntnteriaf beo "Jìeftecv refpectine bieííne^

fütternnoi ber l>ertiefuiuv beftanb nn luenii^ (írb^

moûô nnb ©raoíjalmen. !Daè erfte 9!eít inatte einen

3)uvd)meííer uon 19 nnb eineíiefe uon 10 cm, baia

(lueite 19-.T refpectine 10 cm.

5)aê OJeleije beò erften Îiefteo beftaiib nuô nier,

baè bea ämeiten am brei 5tücf nnf lidjt^voftiielbcm

©rnnbe nnten mit ajdiiiraiieii, oben nut rötliíid)--

geíben nnb braunen ^-lecfen gejeidjneten (inern,

béren 30ían^e folgenbe fínb:
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SOS rozsdasárga tojásból állott s ezek méretei a
,

bnumeu iÀ'lecfcn iiiib ''i>unfteii ijejeicíinetcu (Siern,

következk : béren ïlîaafie folgenbe fiiiö:

Szám
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lyuk van. A tulajclonkei^eiii fészek ezen moba-

burkolat fenekén vau elhelyezve, és fszálak-

ból meg finom gyökerekbl van összerakva és

száraz falevelekkel kibélelve.

Ezen fészek küls átmérje l-2-Ç>, bels átmé-

rje 7"5 és mélysége 3-5 cm.

A fészekaljban lev o drb tojás tisztafehér,

meglehets fényes ; méretei a következk :

^cljmnIlî Per SJiooö^UiiiliiiKc [)äi\(\t mm Per Wroße

ber ^ötjding ab, in loeld^er Pnö íieft gebaut unrb.

S)aö eii3eiitlicl;e 3ïeft befinbet fid) am rl^obeii Per

9JïuOê:Umi)ii[ie unP ift aus Pannen CJraôftengeln

unb feineu älUirjeU'beu jufanunenoiefügt unb mit

bürren Slattern auegefüttert.

ÎJiefeô íioft batte einen tiufîercn ^nrcíinu^ffer non

hm;, einen inneren non l-'> unP eine iiefe non
:>•') cm. T'as ©eíege beftanP ano fünf Stürf rein

meifjeu, jienilidigliiujenPen liiern, Peren ÍJiaafje fol-

geube finb :

Szám
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