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Érdekes telelés. 

Kerek negyvenhat esztendővel ezelőtt vo
nultam ki Kolozsvárról a Mezőségre, a Hódos-
vagy Szarvastó tósorozatára, hogy a madarak 
vonulását megfigyeljem. Tanyámat Gyeké oláh 
falunak egy a tóhoz közeleső, felhagyott istálló
jában ütöttem fel és 1867 márczius 12-én 
megtettem az első kirándulást. 

Az erdélyi Mezőséget jellemzi, hogy a vidék 
egészben dombos, gyéren erdős, legnagyobb 
részén jó legelőteriilet, megvan a maga víz
választója, a melyről a folyók északnak a 
Szamosba, délnek a Marosba folynak. Azokon 
a pontokon, a hol a völgyeknek nincs lefo
lyása, kicsiny mocsarak, a fővölgvekben ter
mészetes tavak képződnek, a melyek ott,' a 
hol vízerek vagy bővebb források vannak, 
gátakkal mesterségesen felduzzasztva, időn
ként malmokat is hajtanak. A vizek partvi
dékének növényzete gazdag; különösen a nád 
— Arundo—lép fel sűrűn, magas növésben, sze
gélyezve a partokat. A tavak általában sekélyek, 
gazdag vegetácziójú fenekük lágy. Jellemző 
halaik a kárász (Carassius), czompó (Tinea) 
és esik (Cobitis). Jellemző madara kétségte
lenül a Fidica atra LINNÉ vagyis a hóda 
(vagy szárcsa),', a melytől a tósorozat nevét; 
a Hódostó nevet is kapta. Ez azonban ma
gyarázatra szorul. 

Vannak, a kik a Hódos nevet a hód — Castor 
fiber — nevéből vezetik le, a mi arra engedne 
következtetni, hogy a tósorozatot régente a 
hód lakta, ezt azonban bizonyítani nem lehet. 
Ezzel szemben bizonyos az, hogy a Hódostó 
név a szárcsa, erdélyi magyarsággal a hóda 
nevétől ered, a hóda szó maga pedig a madár 
homlokának messze csillámló fehér nyúlvá
nyától ered, a mely a népet a hold ra emlé
kezteti. A Királyhágón innen, nevezetesen a 
somogyi pákászok ajkán sarcra a madár neve 
(a sár szóból), máskülönben szárcsa. 

Az említett első kirándulás napján már Ott 
tartózkodott a különben befagyott tavak nyílt 

An Interesting Hibernation. 

In the current year it is forty-six years 
since I set out from Kolozsvár (Klausenburg) 
for the midland — the so-called Mezőség — 
to the series of lakes called Hódos or Szarvas, 
in order to observe the migration of birds. 
I took up íny abode in a stable-ruin in the 
Rotimanian village of Gyeké, near the laké, 
whence I started on my first excursion on 
March 12, 1867. 

According to the characteristic feature of 
the Transylvanian midland, the wliole district 
is hilly; there are patches of wood, but the 
greate-t part of the land consists of pastures 
which are of excellent quality; there is also 
a water-division, whence part of the water 
llows northward into the Szamos, the other 
sonthward into the Maros. Where the depres-
sions have no outflow, little swamps are 
förmed, whilst in the deep Valleys lakes are 
förmed; in somé places there are also rieh 
Springs and there the water is banked by 
means of dams and is used for periodically 
driving mills. There is a rich vegetation on 
the banks and rims of the water chierly 
consisting of reed — Arundo — which forms 
a thick, higli seam. The lakes are as a rule 
not very deep, the soil is soft and thickly 
covered with vegetation. Characteristic fishes 
are: Carassius, Tinea and Cobitis; the charac
teristic bird is unquestionably the Coot — 
Fulica atra L . — of which the series of 
lakes derives its name Hódostó; but this 
wants somé explanation. 

There is an opinion that the name Hódos 
derives from Castor — Castor fiber — in Hun
gárián Hód which wotdd indicate that these 
waters were inhabited in former lime by 
Castors; tliis. however, lacks evidence; on 
the contrary it is certain that this name 
derives from Hóda which in Transylvanian 
Magyar means Coot. The appellation Hóda 
itself comes from the conspicuous white 
frontal patch of the bird, reminding people 
of the moon (hold). On this side of the 
Királyhágó (Königssteig), chietly in the dia 
lect of the bog-trotters of Somogy, the bird 
is called Sárcza (from sár=^ mud), in somé other 
places Szárcsa. 

On the day of the above mentioned excur
sion the Coots were already present at the 
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szélein; márczius 23-án már javában pároso- j 
dott és mindenütt látható volt. A madár visel
kedése inkább szemtelen, mint bizalmatlan 
volt, jeléül annak, hogy otthonosan érezte 
magát. 

Ősszel elhúzódott a vonulás november végéig 
és 1912—1913-ig tél kivételével minden évben 
le is folyt, Az őszi gyülekezés különösen a 
nagy Katonai tavon igazi tömegjelenet volt. 
Lötávolban a parttól tiszta volt a víz tükre, 
azontúl azonban mintha mákkal lett volna 
telehintve : csupa hóda úszkált. 

Az utolsó—1912—1913 tél figyelemre méltó 
jelenségéről gr. WASS BÉLA tisztelt régi bará
tom, •— a kinek birtoka a Mezőség szívében 
fekszik és a kinek rendkívül éles szeme van 
a természet, főleg a madárélet jelenségeinek 
megfigyelésére, üdülőhelyéről, Karlsbadból, a 
következő érdekes levelet írta nekem: 

Karlsbad, VI/3. 1913. 

„Kedves Barátom ! 
Feltűnt nekem múlt év dpczemberében, 

hogy a hódúk szokott idejükben nem vonul
tak el az erdélyi tavakról. 40 évre terjedhető 
megfigyelésem alatt ez sohasem fordult elő. 
Azonkívül láttam szürke gémeket is szórvá
nyosan és a tőkés kacsák is mind itt marad
tak. Erre különös súlyt nem helyeztem, mert 
az máskor is megtörtént, hogy a töke-ruezák 
nagyobb számmal maradtak itt; de külön
ben is azok elvonulása a tavak befagyá
sával szokott kapcsolatos lenni. A hódák 
azonban már november végivel szoktak el
vonulni. Legfeljebb elvétve szokott egy-egy 
gyenge példány itt maradni. Ez idén még 
január közepén is láttam szürke gémet, de 
februárban már egyet sem észleltem. A hódák 
a beállott erős fagyok után, a gyekéi tavak 
vízfolyásaiban kerestek menedéket. Február 
végén Mezőzáhra mentem, hogy a hódákat ott 
is megfigyeljem. Nagy tömegekben tartóz
kodtak a be nem fagyott nádas vízfolyáso
kon és százával jöttek ki a száraz lóherés 
és luezernás földekre gyepelui. Az ember 
maga előtt hajthatta őket, míg végre fel
repültek és úgy össze-vissza repkedtek mint 
tavasszal a cserebogarak. Ezt észleltem fel

cipeli rítus of the frozen lake and on March 
23 d they were in lull coupling and every-
where tho be seen. The behaviour of the 
birds was rather insolent than confident, as 
a proof that they felt at home. 

Though the autumn emigration does not 
sometimes begin but late in November, it 
however recurred until now every year, except 
in winter 1912 to 1913. Enormous numbers 
of Coots use to gather on the lakes, chiefly 
on the large Katona lake. previous to their 
deparlure in autumn. At a gun-shot from the 
shore there were none on the surface of the 
water, from there, however, the water looked 
as strawn with poppy: all Coots. 

My dear old friend, GOUNT BÉLA WASS, whose 
estate is situated in the heart of the Mező
ség and who has an extraordinarily sharp 
eye for the phenomena of nature and chierly 
for migration, wrote to nie from Karlsbad 
where he took eure, the following interesting 
letter: 

Karlsbad, June 3, 1913. 

„My dear friend, 
It Struck me that in December last the 

Coots did not leave the Transylvanian 
lakes in their wont tinié. Düring my obser-
vations, extending over 40 years, this has 
never occurred before. Besides, sporadically 
I also saw some Grey Herons and all the 
Wild Ducks remained here. To this I did 
not attribute any importance, for it had 
happened at other times too that Wild 
Ducks remained here in large numbers; 
besides, their departure is dependent of 
the freezing over of the lakes. The Coots, 
however, use to go away at the end of 
November. It is but rare that somé of 
them remain here. This year I saw Grey 
Herons even in the middle of January, 
but in February I saw no more of them. 
Alfter the hard frosts had set in, the Coots 
were seeking shelter in the water-channels 
of the lakes of Gyeké. At the end of 
February I went to Mező/.áh, in order to 
observe the Coots there too. There were 
great masses of them on the reedy water-
channels free from ice and hundreds of 
them went leeding on the dry clover- and 
lucerne-meadows. One could drive them 
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jebl) is a méhesi és sályii tavakon. Ha n 
vízfolyásba visszaszálltak is. egy pár perez 
múlva, egészen közel 15—20 lépésnyire ki 
jöttek és részben tipegtek, avagy repültek 
a közeli luezernás földekre. Igazán meg
kapó és eredeti látvány volt. Természetesen 
a legnagyobb szigorral őrködtem a felett, 
hogy sem a kacsák, sem a hódák ok nél
kül pusztítva ne legyenek. Ily módon szépen 
ki is teleltek és most rendkívül sok van. 
Az én becslésein szerint a hódák és tőke-
ruczák az erdélyi tavakról, mind a czegei, 
gyekéi és különösen a mezőzáhi tavak folyá
sain teleltek ki A búvárok és a többi rucza-
fajták rendes időben távoztak. Érdekes 
lenne tudni azt, hogy az elvonulási ösztönt 
miféle hatalmasabb erő korlátolta. Vájjon 
a balkáni nagy tél volt-e valamilyen befo
lyással, és hogy az arra vonuló madarak 
más részekben is a tél folyamán hogy visel
kedtek? 

Szeretve tisztelő barátod 
WASS BÉLA." 

before oneself until linally they rose, 
resembling in their pcl l -mel l flight to a 
swarm of cockehafers in spring. I made 
the same Observation also on they lakes 
of Méhes and Sályi. Eveu if they retumed 
to the water-channels, they wotild come out 
again atter a few minutes quite close at 
a distance ot hardly 15 to 20 paces and 
waddle or ily to the near lucerne-nieadows. 
It was a very fascinating and interesting 
sight. I naturally watched with the greatest 
strictness that neither the Ducks nor the 
Coots should be killed without reason. 
Thus they passed the winter well and now 
there are a good many of them. According 
to my estimation, all the Wild Ducks and 
Coots of the Transylvanian lakes hiber-
nated on the water-channels of the lakes 
ofCzege. Gyeké and chiefly that otMezőzáh. 
The Crested Grebes and other Anatidae 
left in regulär time. It would be interesting 
to know by wliat powerful influence the 
instinct of migration was impeded. Has 
the hard winter in the Balkans had any 
effect upon migration and how did the 
birds which are in the habit to migrate to 
the Balkans, behave in other parts during 
the last winter? 

Yours truly 
WASS BÉLA. " 

Az én tavaszi — márczius 12. — adatomból és 
gróf WASS őszi — november végi — adatából ki
tűnik, hogy a hóda tulajdonképpen a jég elől 
távozik, hogy azután — a mint a tavak széle 
fölenged — visszatérjen. Az ok azonban — 
a mely miatt a madár tömegesen áttelelt es 
egész életmódját lényegesen megváltoztatta 
— nyílt kérdés marad. A Balkánon 1912— 
L913-ban uralkodott kemény tél semmi esetre 
sem egymaga az oka ós bajos is feltenni, 
hogy a háború okozta zavarok a modern lövő-
fegyverek kétségtelenül tömeges tűzi jelensé
geivel elriasztó hatást gyakoroltak volna. A hóda 
telelésének jelensége behatóbb vizsgálatra ér
demes. 

A mi a többi jelzett madár teleléset illeti, 
azok Magyarországon nem kivételesek. A tőkés 
kacsa - Anas boschas L . — mindenütt telel, 
a hol nyílt vizek találhatók, tehát a Mezősé
ben is. a hol a tavak kifolyásai megakadó 

Considering the two data, mine being 
March 12 t h and COUNT WASS' end of November, 
it wil be seen that the Coot leaves only 
when the water is frozen over and returns 
as soon as the rims of the lakes are free 
from ice. For what reason did the bírd 
irmain here all over the winter and whv he 
substantialh changed his mood of life, this 
is an open question. The severe winter that 
reigned in the Balkans in 1912 to 1013 will 
alone not account for the fact and it is also 
ditficult to presume that the harassing caused 
by war with the dreadful firing capacity of 
modern weapons should have scared them otí. 
This phenomen is indeed worth to be more 
exactly investigated. 

Regarding the hibernation of the other 
birds enumerated, it is by no means a rarity 
as far as Hungary is concerned. The Wild 
Duck — Anas boschas L . — hibernates 
anywheie, where there is open water, there-
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lyozzák a'befagyást. A szürke gém — Ardea 
cinerea L . — egyes példányokban ott marad, 
a hol a halak kénytelenek a jégnek egész 
kicsiny, források által nyitva tartott helyeit 
felkeresni, hogy lélegzetet vehessenek — 
„pipáljanak" — ; itt könnyen zsákmányul ejt
hetek. A halfogásnak ezt a módját különösen 
a bölömbika — Botaurus stellaris L . — gya
korolja, a melyet minden télen ott is találtam. 

Gróf WASS Bi;i,Á-nak érdekes ornitliopaeno-
logiai adatáért a szaknak minden művelője 
és barátja hálára van kötelezve. 

* 

Érdekesnek és szükségesnek találtam az 
áttelelés esetével kapcsolatban az Ornis Bal 
canica egyik legalaposabb ismerőjét EBISEB 
OTHMÁR urat, a sarajevói múzeum nagy körben 
tisztelt őrét megkérni, egészítené ki e kis tanul 
inányt a szárcsa telelésének rendes képével 
a Balkán és Dalniáczia tájain. Köszönetet mon
dok REISER úrnak kérésem teljesítéséért. A tele
lés vázlatát itt adom és megjegyzem, hogy 
az éjjelezés és növénnyel való táplálkozás 
biológiailag érdekes. 

Kivonat REISER 0. leveléből. 

Sarajevo, 1913 szept. 24. 
„Míg nyáron a Balkán-országok mocsaras 

tavain csak néhány költőpár mutatkozik, oly
kor több, olykor kevesebb, számuk délfelé 
csökken (Görögországban rendkívül ritka!), 
addig késő ősszel megtelnek a vizek északi 
vidékekről jövő példányokkal, a melyek az 
egész telet ott töltik. A megérkezés ideje 
különböző, de rendesen egybe esik egy más 
téli vendég, a fülemile sitke — Lusciniola 
melanopogon (németül Mariskenrohrsänger 
és nem Tamariskenrohrsänger!) 1 — meg
érkezési idejével s ezért lehetséges, hogy 
mindkettő a magyar mocsarakról jön ide. 

1 Reisernek tökéletesen igaza van. A fülemile 
sitkének, mint igazi mocsári énekesnek, semmi köze 
a tamarixlioz. mert bár ez a cserje nyirkos talajon 
él, mégsem mocsári növény. A fülemile sitke valósá
gos mocsári növényeken él, a melyek közé a Cla-
diioii mariscus L. is tartozik, ezért németül Marisken 
nek is nevezik. A fülemile sitke helyes német neve 
tehát a Mariskenrohrsünger és nem a szélűben tévesen 
használt Tamariskenrohrsänger. A mariscus szó a 
kelta mar = mocsártól ered. 

fore also in the Mezőség, where freezing is 
hindered by the outflows. Single individuals 
of Ardea cinerea — the Grey lleron — remain, 
where the tishes are forced to come to small 
openings in the ice in order to breathe; 
there they can casily catch them. This kind 
of fishing is chiefly done by the Bittern — 
Botaurus stellaris L . — which I always met 
in winter. 

AU workers in and friends of Ornithology 
will feel obliged to COUNT BÉLA WASS for Iiis 
valuable contribution to Oinithophaenology. 

* 

I found it interesting and necessary to apply 
in connexion with the'case of hibernation to 
one of the most competent knowers of the 
Ornis Balcanica, Mr. OTHMAR REISER, keeper 
of the Sarajevo Museum and to ask him to 
complete this little study by an account of 
the hibernation of the Coot, I heartily thank 
Mr. REISER for coinplying with my request. 
I am giving here this little sketch and make 
the remark that the nocturnal habit of tbc 
liiid and its feeding npon plants are biolo-
gically interesting features. 

Extract of Mr. REISER'S letter. 

Sarajevo, the 24 t h September 1913. 
Whilst duriiig summer there are but a 

few breeding couples to be seen on the 
swampy lakes of the Balkans, in somé 
years more in others less, and their nnmber 
decreases towards South (in Greece they 
are exceedingly rare), these waters üli in the 
fall with new-comers from northern countries 
which then remain there all winter. The 
time of arrival is not uniform but coincident 
with the arrival of another winter visitant.the 
Moustached Sedge Warbler (Lusciniola mela
nopogon, in Germar. Tamariskenrohrsänger. 
more correctly Mariskenrohrsänger) 1 and 

1 Mr. RBIBEB is perfectly right. The bird as a true 
reed warbler, has nothing to do with the Tamarisk. 
which though a bnsh occurring in wet places, is by 
no means a swamp plant. The bird is fond of true 
marsh-plants, the so called sedge-grasses, to which 
beloiigs also Cladium mariscusL. and hence the birds 
German name Mariskenrohrsänger and not Tamarisken
rohrsänger, as erroneously called. Mariscus derives 
from the Celtic word mar meaning a niarsh. 
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Télen a szárcsák rendesen éjjel járnak táp
lálékuk után (a melyben több a növényi 
mint az állati anyag), nappal pedig a jégmen
tes vízfelületeket keresik nagy rajokban 
fel. Ezt legjobban Üalmácziában lehet meg
figyelni, mialatt ott a „liska" egyre világo
sabb eltűnése megállapítható volt. Ez annak 
a mértéktelen üldözésnek a következménye, 
a mely miatt a szárcsák Dalmácziában a 
vonulás alatt csak igen rövid ideig pihen
nek és utána rögtön a herczegovinai, sku-
tari-tavi nyugalmasabb téli tartózkodásra 
mennek egész Görögországig. 

Ezekben az országokban egy lelőtt Fu-
lica értéke nagyobb a kacsáénál, innen 
ered a hihetetlen üldözés! Vadászatát 
legtalálóbban HÄNISCH jellemezte (Extr. Bol-
let. Societä adriat. scienze natural] Tri-
este, vol. IX. 1885, Falica atra, 7V 2 nyom
tatott oldal, német nyelven). Manapság ott 
a Narentán nincs már Fulica, de ezer
nyi ezer telel még a szomszédos Hercze-
govinában. Ott nem vadásszák csalétekkel, 
hanem az úgynevezett „battéria" módszer
rel, a melyben gyakran 40 lélekvesztő is 
részt vesz, és a ki a viszonyokkal nem ismerős, 
azt hinné, tengeri ütközet folyik le. Csak 
a megsebzett példányok buknak le huza
mosan a víz a lá ; nyílt vizén azonban csó
nakkal (Trupa) könnyen elérhetők, sok el is 
vész, ha növényzet, nád van a közelben, a 
melynek védelmét a beteg madár keresi." 

Budapest, 1913. szeptember hó. 

HERMÁN OTTÓ. 

therefore it is nut unlikely that botfa species 
come from the Hungárián swamps. In winter 
the Coots look for their food mostly at 
night (they prefer vegetable food to animál 
one), whilst in day-time they are to be 
found in large swarms on the open water-
surfaces. Formerly this could be very well 
observed on the üalniatian lakes. At pre-
sent the disappearence of the „Liska" 
gets more and more marked, the never 
ceasing persecution of the bird having 
attained such an extent that the Coots 
on their passage now rest only a very short 
time in Dalmatia and soon leave for more 
quiet winter-quarters in the Herzegovina, 
the laké of Scutari and from there further 
on to Greece. 

In most of these countries a shot Coot is 
more appreciated than a Duck and hence the 
unheard of persecution. The shooting of the 
Coot is best described by HÄNISCH (Extr. Boll. 
Societä adriat. scienze naturali Trieste, vol. 
IX. 1885, under the heading Fulica atra, 
l1/.. p. in German). At present the Coot occurs 
no more on the Narenta, but many thousands 
of them hibernate in the Herzegovina. There 
the hunting is no more done by decoy. bnt 
by the so-called „Battéria" in which some-
times up to 40 small boats partake and an 
uuknowing person receives the impression of 
a naval battle. The wounded Coots keep on 
diving, but may easily be overtaken with a 
canoe on the open water, whilst many go 
astray, when there is vegetation near 
(Mariskbushes etc.) which the wounded 
bird endeavours to reacli. 

Budapest, in September 1913. 

OTTO HERMÁN. 


