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Nidologiai és oologiai meg-
figyelések.

Irta Cerva Frioyes.

Lociistella fluviatilis Wolf. 1906 tavaszán

két aiiiìol ornitlidlos'ust. Du. Stewahd és W.\dr

urakat kisérteni niagyarorszájíi útjukon. Egyik

leghbb vágyuk az volt, hogy legalább egy

berki tücsökniadárfészket láthassanak.

Jún. 4 én keresésre indultunk egy laká-

somtól ca 10 kim. távolságban lev "duna-

menti erdbe. Ebben az erdben sok tisztás

van, borítva a legkülönbözbb bokrokkal és

Nidologische und oologische

Beobachtungen.

Von Friedrich Cerva.

Locustella fliiviatìlis Wölk, lm Frühjahre

190() begleitete ich zwei englische Ornitholo-

gen, die Herren Dr. Steward und Wade auf

ihren Studienexkursionen in Ungarn. Als sehr

begehrenswertes Objekt erschien ihnen ein

Nest des Flussrohrsängers.

Am 4. Juni begaben wir uns zur Suche in

einen 10 Kim. von meinem Domizil entfernten

an der Ddiiaii liegenden Wald. Die vielen

Locustella fluviatilis fészke Nest von Locustella Huviatilis.

diis növényzettel, a melyek közül különösen

a mocsári kutyatej és különböz sások te-

nyésznek igen buján s így igen alkalmas

fészkelterületek a berki tücsökmadár számára.

Habár mindenütt hallottuk a berki tücsök-

madár pirregését s habár a legnagyobb figye-

lemmel kutattunk át minden arra való helyet,

minden fzbokrot, mégis igen sokáig tartott,

míg megtaláltam azt a fészket, a melyet a

mellékelt képen bemutatok Öt tojás volt benne.

Mikor azonban kivettük a fészekaljat, még
egy hatodik tojás is mutatkozott, a mely a fészek

aljában feküdt, de fszálakkal volt beborít\'a.

freien Wiesen dieses Waldes, welche mitden ver-

schiedensten Gebüschen und üppigem Pflanzen-

wuchse bedeckt sind, von welchen besonders

die Sumpfwolfmilch und verschiedene Schilf-

gräser hervorragend wuchern, bieten dem Fluss-

rohrsänger sehr günstige Brutgelegenheiten.

Trotzdem wir überall das Schwirren des

Flussrohrsängers hörten, und trotzdem wir

mit der grössten Aufmerksamkeit jedes Plätz-

chen, jedes Weidengebüsch genau absuchten,

dauerte es doch geraume Zeit, bis ich das

hier abgebildete Nest auffand. Dasselbe enthielt

fünf Eier. Nach Entnahme des Geleges kam

jedoch noch ein sechstes Ei zum Vorschein,

welches auf dem Boden des Nestes lag, aber

27«
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A fészekanyag behatóbb megvizsgálása alkal-,

mával végül még egy hetedik tojást is talál-

tunk, a mely a fészek fenekébe volt beleszve.

Igazán feltn jelenség, hogy az ilyen sok

darabot számláló fészekaljaknál a tojások

színe majdnem mindig szürkés, úgy hogy a

31otarilla alba tojásaira emlékeztetnek. A
normális 4—5 tojásból álló fészekaljak mindig

vöröses vagy lilaszínüiík. Ugyanezt tapasz-

talta Reiser Othomár is, kinek módjában volt

e faj sok fészekaljának taniilniányozása.

A költés alkalmával a l)erki tücsökmadár

rendkívül érzékeny a zavartatások iránt. Ta

pasztalásom szerint félig vagy egészen kész

fészkét még oly vidékeken is elhagyja, a

melyeken ritkán fordul meg ember vagy állat.

Sokszor találtam fészkeket 2—3 tojással, a

melj'ek el lettek hagyatva a nélkül, hogy a

tojásokhoz hozzányúltam volna.

Ebbl a szempontból egész másképpen

AÍselkedik a nádi tücsökmadár, a mennyiben

nemcsak a legkülönbözbb zavarásokat tri.

hanem a legtöbb esetben még az idegen tojáso-

kat is elfogadja. Egyszer elcseréltem két tojását

két Calamodvs schoenebaenus tojással; mikor

legközelebb megnéztem a fészket, a két idegen

tojás mellett még a nádi tücsökmadár három

friss tojását is találtam. Egy másik esetben

egy Loeustella luseinioides fészekbl kivettem

Tiégy tojást és ugyanannyi Calamodus scho&no-

baenus tojást tettem a helyükre. Nyolcz napra

rá ugyan nem találtam friss tojásokat a fé-

szekben, de az idegenek melegek voltak, jeléül

annak, hogy elfogadta azokat. Ilynem kísér-

letek a berki tücsökmadárnál sohase sikerültek.

Említésreméltónak tartom még azt. hogy a

Loeustella ßuviatilis az egész Csepelszigeten

gyakori fészkelmadár. A költési idszak kez-

ddik május közepén és tart június végéig;

hogy június második felében gyakran talál-

kozunk még friss tojásokkal és már anyányi

fiókákkal valószínleg a zavartatásokra vezet-

het vissza.

A következ megfigyeléseket Ürb, Apaj

és Peszér pusztákon végeztem, a melyek saját-

ságos gazdag madárvilága mindig a legna-

mit Grashalmen bedeckt war. Bei der einge-

henderen Untersuchung des Nestmateriales

fand sich schliesslich noch ein siebentes Ei vor,

welches in den Boden des Nestes eingefloch-

ten war.

Es ist recht auffallend, dass die Färbung

der Eier von solchen starkzähligen Gelegen

fast immer gi'aulich ist. und lebhaft an die

Farbe der Eier von Motacilla alba erinnert.

Die normalen, aus 4— 5 Eiern l)estehenden

Gelege sind fast immer rötlicii oder \"iolett

gefärbt. Dieselbe Erfahrung machte auch

Othm.^r Reiser, welcher Gelegenheit hatte, ^^ele

Gelege dieser Art zu studieren.

Bei der Brut ist der Flussrohrsänger gegen

Störungen äusserst empfindlich. Nach meinen

Erfahrungen verlässt er sein halb oder ganz

fertiges Nest selbst in solchen Gegenden, wo
Mensch oder Tier nur selten hinkommen. Viel-

fach fand ich Nester mit 2 8 Eiern, welche

verlassen wurden, ohne dass die Eier berührt

worden wären.

In dieser Beziehung ist der Nachtigallrohr-

sänger ganz anders geartet, indem dieser nicht

nur Störungen verschiedenster Art erträgt,

sondern in den meisten Fällen sogar fremde

Eier annimmt. Einmal vertauschte ich zwei

Eier mit denen von Calamodus schoenobaenus :

bei meinem nächsten Besuche lagen neben

den zwei fremden noch drei frische Eier des

Nachtigallrohrsängers im Nest. Ein anderes

Mal entnahm ich einem Neste von Lomstella

luseinioides vier Eier, und legte ebensoviel Eier

des Calamodus .^ehoenobaenus hinein. Acht

Tage darauf fand ich zwar keine weiteren

Eier im Nest, die fremden waren jedoch warm,

ein Beweis, dass dieselben angenommen wur-

den. Solche Versuche gelangen beim Fluss-

rohrsänger nie.

Erwähnen möchte ich noch, dass Loeustella

fiuviatilis auf der ganzen Csepel- Insel ein sehr

verbreiteter Brutvogel ist. Die Brutperiode

beginnt Mitte Mai und dauert bis Ende Juni;

dass man in der zweiten Hälfte des Juni oft

sowohl frische Eier als ganz flügge Jungen

finden kann, ist wahrscheinlich auf die Störun-

gen zurückzuführen.

Nachstehende Beobachtungen wurden aufden

Puszten Ürb, Apaj und Peszér gemacht, deren

eigenartige reiche Vogelwelt immer vollste
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gyobb fiaveltnet érdemli, a miért is lesryen

szabad annak idei ( 1907.) állománváról rö\ad

áttekintést nyújtanom.

Majd három évig tartott általános száraz-

ság: után. mely a mocsarakat és turjányokat

majdnem teljesen kiszárította s evvel szinte

lehetetlenné tette a mocsári madárvilág fész-

kelését, végre nedves évet kaptunk. .\ foly-

tonos eszések 1906 szén s a rá következ

szinte végnélküli tél óriási hótömegeivel új

táplálékot nyújtottak a vizet szomjúhozó tó-

csáknak, a mi tetemesen hozzájárult a madár-

élet megélénkítéséhez.

1907 tavaszán igen gyakori fészkelk voltak

Ortygometra porzana, parva és pusilla, továbbá

Hydrochelidon nigra és hucojitera ; különösen

az utóbbi faj lépett föl nagy számban. Föl-

tn gyakori fészkel volt Limosa limosa és

Totanus totanus. Glareola pratincoln is volt,

a mely különösen a szikes területeket szereti,

a melyeken dúsan tenyészik a Camphorosma

ovata : itt különösen a kopár, szürkéssárga

helyeket választja, a melyeken tojásai szinte

teljesen egybeolvadnak a talajjal. Charadrius

alexandrinus, mint többnyire, úgy most is fel-

tn gyakori volt; Favmu-dla pugnux sem volt

ritka s fészkelt Gallinago gallinago is, habár

csak szórványosan. Csak Totanus stagnatilis

volt az idén is ritka vendég, miként az utóbbi

években mindig. Ugylátszik, hogy Magyar-

országnak ez a jellegzetes madara fogy. A
különféle réczefajok közül Anas qnerqiiedula

volt a leggyakoribb, már ritkábbak voltak

Fidigida ferina és nyroca. A legnagyobb

tömeget természetesen a bibicz adta.

A hol oly tömegben fészkelnek a madarak

mint ezen a területen, ott gyakrabban talál-

koznak rendkívüli esetek, színeltérések stb.. s

szabadjon néhányat az érdekesebbek közül

itt fölemlítenem.

Vanellus ranellus (L.). Az els tojásokat

márcz. 22-éu találták. A sok bibicz között

volt egy nstény, a mely igen jellegzetes s

e mellett igen szembeötl tojásokat tojt ; meg-

lehetett ennek alapján állapítani azt. hogy

háromszor fészkelt, de mindig más fészekbe

s összesen 10 tojást tojt. A tojások nagyon

hasonlítottak tiHimantopus iiimantopus tojásai-

hoz. Az alapszín zöldessárga, rajta inkább a

vastagabb végéhez húzódó sötétbarna foltok,

Beachtung verdient, weshalb es mir gestattet

sei, einen kurzen Überblick über deu heurigen

Stand derselben zu geben.

Nach einer fast dreijährigen allgemeinen

Dürre, welche die Brüche und Moräste fast

gänzlich austrocknete und dadurch das Brüten

der Sum' fvögel fast unmöglich machte, kam
endlich ein nasses Jahr. Der anhaltende Regen

im Herbst 1906 und der darauffolgende schier

nicht enden wollende Winter mit seinen unge-

heuren Schneemassen gaben den nach Wasser

schmachtenden Lacken frische Labung, was zur

Belebung der Vogelwelt Ijcdeutend beitrug.

Sehr häufig erschienen im Frühjahre 1907

Ortygometra porzana, pusilla und parva am
Brutplatze, ebenso Hydrochelidon nigra und

leucoptera; besonders die letzte Art war sehr

stark verbreitet. Auffallend häufig traten Limosa

limosa und Totanus totanus brütend auf. Dabei

mangelte es nicht an Glureolapratincola, aveiche

die salzigen Plätze mit der üppig wuchernden

Camphorosma ovaia mit Vorliebe aufsucht,

wobei ihr die kahlen, graulicii-gelben Stellen

vorzüglich zustatten kommen, da die Eier

liier fast gänzlich mit dem Boden verschmelzen.

Charadrius alexandrinus war, wie in den

meisten Fällen, auflallend häufig. Pavoncella

pugnax nicht selten, auch Oallinago gallinago

trat brütend auf, wenn auch nur sporadisch.

Nur Totanns stagnatilis war heuer, wie über-

haupt in den letzten JalinMi ein seltener Gast.

Es scheint, dass dieser für LTngarn charakte-

ristische Vogel in Abnahme begriflen ist. Von

den verschiedenen Enten trat Anas querquedula

am häufigsten auf, seltener waren schon Fuli-

gula ngroia und ferina. Den weitaus grössten

Kontingent ergab natürlich der Kiebitz.

Wo Vogelarten in solcher Menge brüten wie

auf diesem Gebiete, hat man öfter Gelegenheit,

abnorme Fälle, Farbenauomalien etc. zu be-

obachten und sei es mir gestattet, einige der

interessantesten hier anzuführen.

Tanellfis vanellns (L.) Die ersten Kh-v wur-

den am 2'2. März gefunden. Unter den vielen

Kiebitzen befand sich ein Weibchen, welches

sehr charakteristische und dabei ins Auge

fallende Eier legte ; es konnte infolgedessen

konstatiert werden, dass es dreimal zur Brut

schritt, jedesmal in ein frisches Nest und

insgesamt 10 Eier legte. Alle Eier hatten

viel Ähnlichkeit mit den EieTii von Himaiitopus

himantopus. Die Grundfarbe ist olivengelb und
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de igen szórványosan, úgy hogy az alapszín

nagj'on föltnik. A méretek 45 '< 33 és 47 < 33

mm. között iiiíradnznak.

Charadrius alexandrinus L. \\n-. 20-án

találtak t'gy fészket két tojással, melyek közül

az egyik teljesen normális, a másik ellenben

egészen eltér színezet volt. Az alapszín

halvány veresesfehér. a tojáshéj a világosság

felé tartva fehéren áttetsz, az egész fölület

igen apró folttal és pontocskával behintve.

Méretek: 32-5X230 és 32-4x22 mm.

Ballii8 a<iuaticus, L. Jún. 21 enyhét tojásból

álló fészekalj, a melyek között csak kett

volt typikus, a többin pedig vastagabb végük

felé nagy és összefügg vérvörös foltok hú-

zódtak, a melyek . alól a normális színezet

foltok átviláglottak. Valószín, hogy az ilyen

termékeket az uterusban elállott vérzések

idézik el. Átlagméretek: 36X25, 37x26-5 mm.

Ortygometra porzana (L.). *) Jún. 14 én

egy fészekalj korcstojással. .\ fészek nád-

szálak között egy zsomhékon állott s igen

szépen volt építve. A legnagyobb t(jjás méretei:

36X24, a kora tojáséi: 20 < 16 mm.

Orfygometra pu.silla, (Páll.). Ugyancsak

egy fészekalj korcstojással. Az összes tojá-

sok gyenge fények, typikusak. de ersen sötét

színek. A legnagyobb tojás méretei: 29X20.
a korcs tojáséi: 22X15-5 mm.

Totanns totanus (L.) 4-es fészekalj ápr.

20-án. Három tojás normális színezet, anegye-

dik vastagabb végén összefolyó koszorú, egyéb-

ként alig van rajta folt, alapszíne agyagsárga.

Méretek: 44-3X31-5, 43-8 31-8 mm.

Pavoncella pngnax (L.). Jún 14-én 3-as

fészekalj. Két tojás typikus, a harmadik hala-

ványzölfles alapszínezet, minden folt nélkül,

elmosódott márványrajzolaltal, a mi élénken

endékeztet az Emberiza citrinella tojásaira.

Circns aeruginosns (L.) Máj. 16-án 4-es

fészekalj mellett egy Coturnix cofurnix tojás,

a melyen nincsenek foltok, csak itt-ott elszórt

*) Az ..Idegen tojások a fészekben" kérdéséhez

még fölemlitem azt, hogy az idén kétszer találtam

Ortygometra pnrzann tojásokat idegen fészekben
;

egyszer egyet a Himaníopus himantopus üres fészké-

ben, másodszor egyet a Hydrochelidon nigra [egy

tojása mellett. Cerva.

mit dunkelbraunen Flecken, welche sicii mehr

gegen den dicken Pol hinziehen, äusserst spar-

sam gezeichnet, so dass die Grundfarbe lebhaft

hervortritt. Die Masse schwanken zwischen

45X33 und 47X33 mm.

Charadrius alexandrinus L. Am 20. April

wurde ein Xc^st mit zwei Kiern gefunden, von

welchen eines ganz normal, das andere jedoch

in Farbe und Zeichiuing iianz abweichend war.

Die Grundfarbe ist blass rötlichweiss, die .Schale

vor das Licht gehalten weiss durchscheinend,

die ganze Obertiäche mit sehr kleinen rötlich-

braunen Flecken und Pünktchen besätet. Masse :

32-5X23-6 und 32-4 <22 mm.

Rallus aquaticus, L .\m 21. Juni ein Gelege

mit sieben Eiern, darunter zwei ty])ische. bei den

übrigen aber zogen sich über die dicke Hälfte

gTOSse zusammengeflossene blutrote Flecke,

durch welche die normalen Flecke hindurch-

schimmerten. Wahrscheinlich werden derartige

Produkte durch Blutung im Uterus hervorgeru-

fen. Durchschnittsmasse: 36x25, 37x26-5

mm.

Ortjgonietra porzana (L.)*) Am 14. Juni

ein Gelege mit Sparei. Das Nest stand auf

einer Kufe zwischen Rohrstengeln, war äusserst

schön gebaut. Masse des grössten Eies :

36,x24, des Spareies 20x16 mm.

Ortygometra pusilla (Pall.) Ebenfalls ein

Gelege mit típarei. Alle Eier waren schwach

glänzend, typisch, recht dunkel gefärbt. Masse

des grössten Eies: 29X20, des Spareies

22x15-5 mm.

Totanus totanus (L.) Gelege von 4 St. am
20. April. Drei Eier normal gezeichnet, das

vierte mit einem am dicken Ende zusammen-

fliessenden Kranz, fast fleckenlos, Grundfarbe

lehmgelb. Masse: 44-3x31-5. 43-8 x 31-8 mm.

Pavoncella pugnax (L.) Am 14. Juni Dreier-

Gelege Zwei Eier ty|isch, das'dritte von blass-

grüner Grundfarbe, ganz fleckenlos, schwach

marmoriert, lebhaft an die Eier von Emberiza

citrinella erinnernd.

Circns aerngino.sus (L.) Am 16. Mai Vierer-

Gelege' mit einem Ei von Coturnic coturnir,

dessen Schalenflecke gänzlich fehlen, nur

*) Zum Kapitel .Fremde Eier im Nest' sei noch

erwähnt, dass ich heuer zweimal Ortygometra porzana

Eier in fremden Nesten fand, einmal in einem] leeren

Nest von Himantopus himantopiis, das andere iMal

mit einem Nest-Ei von Hydrochelidon nigra.

Ckrva-
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pontocskák. Valószín, hogy a barna rétihéjja

elragadott eay fürjet, a mely halálos félelmé-

ben k'tüjta a még ki.neni színezdött éretlen

tojást. Tollakat vagy egyéb fürjmadarakat

nem találtam.

Calaniodus sciioenobaeuus (L). Két albi-

nísztikus fészekalj négy, ill. két tojással Máj.

31, ill. Jún. 16-án. Mind a két fészekalj kétség-

telenül egy nsténytl származik. Az összes

tojások tiszta fehérek, fényesek s a világos-

ság felé tartva halaványzöld árnyalatnak.

Reiser Othmák. a kinek elküldtem e tojásokat

megtekintés végett, kijelentette, hogy rend-

kívül érdekesek.

Az összes itt említett leletek a Magyar

Nemzeti Miizeum birtokába kerültek.

einige sparsam zerstreute Pünktchen sind vor-

handen. Walirscheinlifh erbeutete die Rohr-

weihe eine Wachtel, welclie in der Todesangst

das fast noch ungefárbte unreife Ei legte.

Federn oder sonstige Reste der Wachtel fan-

den sich nicht vor.

Galaniodus schoenobaenus (L.j Zwei albi-

nistische Gelege von vier und zwei Eiern am
31. Mai und 16. Juni. Beide Gelege stammen

zweifellos von einem und demselben Weibchen.

Alle Eier sind rein weiss glänzend, vor das

Licht gehalten zeigen sie einen blassgrünlichen

Stich. Othmar Reiser, dem icli die Eier zur

Ansicht sandte, erldärte sie als äusserst inter-

essant.

Alle hier erwähnten Funde gingen in den

Besitz des Ungarischen National-Museums über.


