
KÖNYVISMERTETÉSEK 

Niethammer, G., Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa 

(Verl. P . Parey, Hamburg und Berl in, 1963, pp. 319) 
A z Európába betelepített emlős- és madárfajok szétszórt irodalma ma teljesen átte

kinthetetlen. Többször elhangzott ezek összegyűjtésének szükségessége, mielőtt fele
désbe merülnének. Foglalkozik a szerző a ,,fauna-hamisítás" fogalmával, ami alatt ma 
már különböző fogalmakat értenek, mások az érvek mellette és ellene. A betelepítés 
orthodoxnak nevezhető ellenzőinek fő érve, hogy mesterséges beavatkozást jelent a 
helyi cönózisba. E z az érv ma már elveszette erejét, mive l egyéb emberi beavatkozások • 
az utolsó 100 évben amúgy is gyökeresen megváltoztatták az ősi cönózist. Mások ismét 
azt mondják, hogy a betelepített más alfajok a helyi populációt fosztják meg jellegze
tességeitől. E z az érv azonban csak akkor állhat fenn, ha az illető ősi populáció már 
erősen megritkult, vagy ha a betelepítés tömegesen történik. Ismét mások szerint a be
telepített állatok a helyi fauna konkurrenseivé válhatnak, s így eltüntethetnek fajokat; 
továbbá a betelepített fajok betegségeket hurcolhatnak be, vagy pedig mezőgazdasági 
stb. kártevőkké lehetnek. N I E T H A M M E R szerint a betelepítéseket úgy ke l l felfogni, mint 
érdekes biológiai kísérletet. Ebben a munkában az általános részt és fajdféléket P R O F . 
G Ü N T H E R N I E T H A M M E R , a többi madárfajt D R . S Z I J J J Ó Z S E F , az emlősöket pedig J O C H E N 
N I E T H A M M E R dolgozta fel. 

A z általános részben leszögezi a fogalmakat: a) elhurcolás (Verschleppung), amikor 
az állat áttelepülése nem szándékosság következménye; b) véletlen betelepülés (Zu
fallseinbürgerung), amikor az ember szándékosan hozta be idegen területről az állatot, 
de nem azzal a célzattal, hogy meghonosítsa, hanem véletlen folytán került k i a sza
badba, s ott elszaporodott; c) betelepítés (Einbürgerung) szándékos meghonosítás. A z 
eredmény szempontjából is különböző kategóriákat állít fe l : a) az állat „naturalizáló-
dik" , azaz új hazájában minden további emberi segítség nélkül szaporodik e l ; b) az 
állat „alddimatizálódik", azaz elszaporodásához további emberi segítségre van szük
sége. A z eredmény szempontjából számos köztes fok is lehetséges. Táblázatba foglalja 
össze az őshonos állapottól az állatkerti tartáson és dornesztikáción keresztül a betele
pülésig a fokozatok fejlődését. E lemzi a betelepítések célzatait. Közép- és Nyugat-
Európába 13 madár- és 33 emlősfajt telepítettek be eredményesen, nem sikerült 72 
madár- és 15 emlősfaj betelepítésének kísérlete. E z t bő táblázatban is bemutatja. A leg
több fajt Európa egyik országából a másikba telepítettek be, utána jönnek az észak
amerikai és ázsiai fajok. Szigetek különösen alkalmasak a betelepítésekre. Fejtegeti, 
hogy a madarak mennyire alkalmasak i lyen célokra, és ezért részletesebben is tárgyalja 
a betelepítések célzatait, és a jövőbeli eredményesség kilátását. 

Több oldalt szentel a betelepítések történetének az ógörögöktől a X I X . század 
elejéig. Ismerteti a nevezetesebb állatparkokat: Askania Nova , Lainz , Wilhelmienen-
berg, Werbellinsee-Schorfheide, Seewiesen, Ludwigsburg, Springe, Woburn-Abbey, 
Whipsnade, Cléres. 

A 44 — 168. oldalakon az emlősöket, a 169 — 305. oldalakon pedig a madarak betelepí
tésének történetét ismerteti fajonként. 
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Heim de Balsac, H.—Mayaud, N., Oiseaux du Nord-Ouest de FAfrique 

(Encyclopédie Ornithologique X . , Éd. P . Lechevalier, Paris, 1962, pp. 487) 
A csinos, nem nagy terjedelmű könyv jó és könnyen felhasználható áttekintést nyújt 

Af r ika északnyugati részének avifaunájáról, melyről hasonló munka eddig nem jelent 
meg. A bevezetőben röviden ismerteti a terület elhatárolását, az ökológiai szemponto
kat, a rendszertani e lv i kérdéseket, a jeUegzetes szaporodásbiológiát, a vonulást. A z 
egyes fajokra térve azoknak összefoglalja a kutatott területen való elterjedésüket, vo
nulási körülményeiket, szaporodásbiológiáját. A ritkább fajoknak természetesen csak 
az előfordulási adatait adja meg. Modern szeüemű, igen hasznos munka, főleg ha a 
hazai fajok vonulási és telelési területére gondolunk. 

K. A. 

Lucas, A. M . — Jamroz, C , Atlas of Avian Hematology 

(Agricultural Monograph 25., U . S . Dept. of Agriculture, Washington, 1961, pp. 277) 

A szerzők atlaszukat szótárnak, a baromfibetegségek esetében segédkönyvnek szán
ják. Ismerteti a vizsgálat módszerét, a vizsgálatnál használatos terminológiát. Ezután 
rátér a vérsejtek vizsgálatára, melyeket sok szép színes nyomattal is illusztrál. Hasznos 
tanácsokkal szolgál a baromfitenyésztőnek, de azért nem foglalkozik kizárólag házi-
szárnyasokkal, hanem sok amerikai madárfajjal is. 

Atkinson-Willes, G. L . , Wildfowl in Great Britain 
(Monographs of the Nature Conservancy, N o . 3., London, 1963, pp. 368). 

A z angol Természetvédelmi H i v a t a l botanikai és geológiai monográfia után, most 
a lúd- és réce-vizsgálatokról számol be ebben a díszes kiadású munkában. Rámutat, 
hogy állatokat csak úgy lehet védeni, ha előtte életük, elterjedésük és számuk felől 
pontos tudományos vizsgálatok készültek. 

Ismerteti az 1947 óta fennálló vadvédelmi bizottság történetét, a védelmi szerveze
tét és gyűrűzési tevékenységét. Grafikonokon mutatja be az egyes fajok állományának 
ingadozását. Részletesen tárgyalja területenként és fajonként a vizsgálatok eredmé
nyeit, és ehhez térképeket is ad. Foglalkozik az emberi kultúra hatásával a lúd- és 
réce-állományra. I t t beszél a ludak és récék táplálkozásáról. A mezőgazdaság és réce
állomány kapcsolatairól, valamint e madarak táplálékáról, illetve a trágyájuk jelentő
ségéről tárgyalva jelentéktelennek tartja a ludak és récék mezőgazdasági szerepét. 
Leírja egyenként az erre a célra létesített rezervátumokat, és a védelemmel összefüggő 
nemzetközi kapcsolatokat. A munkát, nagyban emehk P E T E R S C O T T kiváló festményei 
és rajzai, valamint a jó fénvképsorozat. 

K. A. 

Burchak-Abramovich, N. L , Iskopaemie Strausi Kavkaza i Juga Ukraini 

(Akad. Nauk Azerb. SSR, Baku , 1953, pp. 206.) 
A fosszilis struccok rövid összefoglalója után a szerző részletezi valamennyi, a K a u 

kázusban és Dél-Ukrajnában talált strucc-leletet,'és ezek ábráit is adja. Igen jelentős 
mű a madár-palaeonthológia számára. 

K. A. 

Jordana, R., G., Ornithofauna Malogo Kavkaza 

(Tbilisi , 1962, pp. 290.) 
Délnyugat-Kaukázus madárvilágát tárgyalja. Egészen rövid földrajzi bevezetés után 

rátér az egyes fajok ismertetésére. Iparkodik alfaji meghatározásig menni, és közli gyűj
tött anyagának adatait is. A színleírást mellőzi. Bő irodalmi jegyzéket is találunk a 
könyvben. 

K. A. 
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Strautman, F. I., Ptici Zapadnih Oblastej USSR. I. 

(Lvov, 1963, pp. 199.) 
A Szovjet-Kárpátok madarairól szóló munkáját már évekkel ezelőtt megírta a szer

ző, ebben a sorozatában egész Nyugat-Ukrajna madárvilágát készül feldolgozni. E z a 
kötet tárgyalja a következő csoportokat: tyúkfélék, galambok, guvat-, l i le- , és sirály
félék, búvárok, vöcskök, lúdfélék, kárókatonák, pelikánok, gémfélék, flamingók, raga
dozók, baglyok, kakukk, lappantyú, szalakóta, jégmadár, banka, sarlósfecske, harká
lyok. Minden fajnál elterjedési térképet is ad, néha még azt is feltünteti ezeken, hogy 
mely évben tűntek el ormán azok a madárfajok. A sok pontos adaton kívül méretada
tokat is találunk benne. Színes táblák és rajzok díszítik a művet, melyeket azonban 
részben más szovjet munkákból ismerünk m.ár. 

K. A. 

Vojtkevieh, A. A., Pero Ptici 
(Moszkva, 1962, pp. 288.) 

A madártollról szóló igen részletes tanulmány, mely gyakorlati és tudományos szem
pontból is felhasználható. 

K. A. 
Mountfort, G., Portrait of a river 

(Hutchinson, London, 1962, pp. 207.) 
A szerző több kísérőjével 1960-ban Bulgáriát, 1961-ben Magyarországot kereste fel. 

Bejárta a madártanilag nevezetesebb pontjait, és erről a két útról ad színes leírást. 
A könyvet E m e H O S K X N G remek felvételei díszítik. 

K. A. 

Creutz, G., Taschenbuch der Durchzügler und Wintergäste 

(Urania Verl . , Leipzig — Jena — Berlin, 1963. pp. 172 + 36 színes tábla) 
A szerző kis kézikönyv sorozata ezzel a kötettel fejeződik be. Bevezetésében a vonu

lás általános irányairól beszél. Táblázatokban adja meg, hogy mi lyen időpontokban 
szoktak megjelenni egyes fajok, melyeket színes ábrákon mutat be. A leírás tartalmazza 
a nagvságot, rövid színleírást, röpkép-leírást, hangot, szokásokat és táplálékot. 

K. A. 

Schälow, E . — Wendland, V., Sang da nicht die Nachtigall? 

(Verl. Neumann, Neudamm-Melsungen, 1960, pp. 160 + 2 hanglemez) 
Hangulatos leírása az erdei madarak hangfelvételének. A finom rajzokkal ( K . S C H U L Z ) 

illusztrált szöveghez fülnek kellemes madárhangokban gazdag két mikrolemez csat
lakozik. 

K. A. 
Friedmann, H. , Host Relations of the Parasitio Cowbirds 

(Smithsonian Institution, U . S . Nat ional Museum, Bul le t in 233, Washington, 1963, pp. 
276) 

E z alkalommal a szerző 3 gulyajáró-faj (Molothrus ater, M. bonarensis, Tangavius 
aeneus) költési parazitizmusát dolgozta fel nagy részletességgel, ahogyan már előző 
könyvében az afrikai szövőmadarakról is írt. 

K. A 

Moyniham, M. , The Organization and Probable Evolution of somé mixed Species Flocks 
of Neotropical Birds 

(Smithsonian Miscellaneous Collections, V o l . 143, N o . 7, Pub l . 4473, Washington, 1962, 
pp. 140) 

A szerző Panamában vizsgált vegyes madárcsapatokat, elsősorban a tangära-csapa-
tokat; m i a szerepük az egyes tangara-fajoknak ezekben a csapatokban, mi lyen más 
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fajok csatlakoznak hozzájuk. Erre vonatkozó bő megfigyelési anyagát közli, diagramo
kon mutatja be egyes fajok hajlamosságát a tangara-csapatokhoz való csatlakozásban, 
mely fajok csoportosulása állandó jellegű és melyeké csak átmeneti. 

K. A. 
Prestwich, A. A., "I name this Parret . . . " 

(Szerző kiadása, Edenbridge, 1963, pp. 161) 
Szerző munkája első kiadását (lásd Aqui la , L X V I . p. 33) igen részletezve egészítette 

M . 
K. A. 

Lavrov, N. P. — Nanmov, S. P., Biologija Promislovih Zverej i Ptici SSSR 

(Moszkva, 1960, pp. 237) 
Rövid kis munka a Szovjetunió gazdaságilag (szó szerint fordítva: „iparilag") fel

használható emlőseiről és madarairól, értve alattuk nem csak a bőr- stb. ipart, hanem 
a vadászatot is. A z általános rész fejezetei: rövid rendszertani áttekintés, szezon sze
r in t i ritmusok, mennyiségi dinamika, a földrajzi tagozódás alapelvei és törvényszerű
ségei. Ezután sorra veszi a fajokat, a 168 — 223. oldalakon tárgyalja a tyúk-féléket, 
lúd-féléket, pusztai tyúkokat, guvat-féléket, búvárokat, vöcsköket és a ragadozókat. 
Legvégül az állatföldrajzi beosztásról beszél. ^ 

Győrfi Sándor, Növénygyűjtés — Állatpreparálás 

(Ifjúsági Kiadó, Bukarest, 1963, pp. 233) 
A természet megismerésének és védelmének alapja a helyes megfigyelés — ahogyan 

:a szerző sorait kezdi —, ehhez sok esetben a gyűjtés is szükséges. A gyűjtésnek nincs 
értelme jó konzerválás nélkül. A magyar irodalomban is keresettek az i lyen irányú 
könyvek, melyek jó része nem kielégítő. Ügy érezzük, hogy a fiatal kolozsvári szerző 
jó úton jár tetszetős, jól illusztrált könyvével. N e m lelkesít oktalan gyűjtögetésre, ha
nem tanácsokat ad, hogv hogyan menthető meg az anyag. 

K. A. 
Milne, J . L.—Milne, M. , Die Sinneswelt der Tiere und Menschen 

(Verl. P . Parey, Hamburg—Berlin, 1963, pp. 315) 
A bevezetőben rámutatnak a szerzők, hogy a közismert öt érzékszerven kívül ma 

m.ár más érzékekről is tudunk. Ennek alapján könyvüket 7 fejezetre osztják: mechani
kus érzékek, thermikus és elektronikus érzékek, kémiai érzékek, tájékozódási és idő
érzék, fényérzék. Ezek közé a fejezetek közé iktatott fejezet a fel nem derített érzékek
ről, melyek során tárgyalják a táplálkozást, nemi életet, biztonsági érzéket, alvást és 
álmot. A z utolsó fejezet azokról a nehézségekről beszél, melyek a tapasztalatok között 
fennállanak, és ezek megoldási lehetőségeinek jövőjéről. A z összes problémáknál sok 
madártani példával is szolgál. A könyv nem szigorúan tudományos munka, inkább 
bevezetőnek szánják a szerzők ebbe az új és igen felkapott tudományágba. 

K. A. 

Moll, K. H. , Der Fischadler 

(Die Neue Brehm-Bücherei, N r . 308, Wittenberg-Lutherstadt, 1962, pp. 95) 
A tanulmány 15 éves egyéni megfigyelés alapján készült. Megadja a halászsas leírá

sát, beleértve az oszteológiait is. Röviden megemlékezik a vedlésről, az ivarérettségről. 
Részletesen beszél az elterjedésről, az állománysűrűségről, a fészek helyéről, a fészek
hez és a revierhez való hűségről, a tavaszi érkezésről és párbaállásról, a párzásról és 
fészeképítésről. Rövid fejezet a fészkek „albérlőit" ismerteti. Azután következik a kot-
lás, a fiókanevelés, a fészektől való elszakadás, a vonulás, majd a táplálkozás és zsák
mányszerzés tárgyalása. Beszél még a halászsas ellenségeiről, a viselkedéséről megza
varás idején és a fogságban. Állításait bő fény képanyaggal támasztja alá. 

K. A. 
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Kirchner, H. , Der Bruchwasserläufer 
(Die Neue Brehm-Bücherei, N r . 309, Wittenberg-Lutherstadt, 1963, pp. 86) 

A szerző 30 éves tapasztalatai alapján írta meg ezt a füzetet. A gazdag fényképanyag 
jó része a szerző felvétele. Félig népszerű munka, és ezért a szerző nem hallgatja el 
egyéni szubjektív élményeinek leírását sem. Határozókulcsot ad a cankókra. Pontosan 
leírja a fajt. Ismerteti neveit különféle nyelveken, és ezeket magyarázza. Elterjedésé
nek leírását térképekkel kíséri. Megadja pontosan a német áhomány mennyiségét. 
A 22 — 62. oldalakig terjed a költésbiológia leírása. A táplálkozás ismertetésében is 
pontos adatokkal szolgál. Röviden beszél hangjáról. A következő fejezetek: a vedlés, 
a vonulás, az ellenségek és paraziták. 

K. A. 

Fischer, W., Die Geier 

(Die Neue Brehm-Bücherei, N r . 311, Wittenberg-Lutherstadt, 1963, pp. 144) 
A kiadványsorozatban megjelent madártani munkák egyik legvaskosabbja. Beve

zetője ennek is hangulatos. A munka a következő fejezetekre tagolódik: óvilági kese
lyűk, újvilági keselyűk, repüléstecbnika, elterjedés és az emberrel való kapcsolat, élő 
zsákmány megszerzése, szaporodás, vedlés, rendszertan és a genusok leírása fajokig 
terjedően, elterjedési térképekkel, természetvédelmi problémák. A fajokról és az egyes 
keselyűk jellegzetes mozdulatairól sok fényképet közöl. 

K. A. 

Falkenberg, H. , Lebensgemeinschaften der heimatlichen Natur 

(Die Neue Brehm-Bücherei, N r . 312, Wittenberg-Lutherstadt,- 1962, pp. 189) 
A biocönotikai alapfogalmak leszögezésével kezdi a szerző. A biocönozisok faktorai 

közül letárgyalja a klímát, a talajt, a hatások összességét és a kölcsönhatásokat. Ismer
te t i Németország jellegzetes tájegységeit. Mindenütt sok madártani példával is szolgál. 

K. A. 

Blume, D., Die Buntspechte 

(Die Neue Brehm-Bücherei, N r . 315, Wittenberg-Lutherstadt, 1963, pp. 108) 
A Dendrocopos genust teszi vizsgálat tárgyául, legfőképpen pedig a nagy fakopán

csot. Már sokkal rövidebben írja le a közép-, a balkáni, a fehérhátú és a kis fakopáncsot; 
az észak-amerikai fajok közül pedig a D. villosus-t és a D. púbescens-t. Beszél a fogsági 
tartásukról is. 

K. A. 
Hasse, H. , Die Goldammer 

(Die Neue Brehm-Bücherei, N r . 316, Wittenberg-Lutherstadt, 1963, pp. 90) 
A szerző rámutat arra, hogy egyes ún. „közönséges" madárról részletekben sokkal 

kevesebbet tudunk, mint a ritkaságokról. Ezek közé tartozik a citromsármány is. Ismer
te t i népies neveit, leírását adja, foglalkozik a rendszertani kérdéseivel, elterjedésével, 
Németország többi sármányaival, társulásaival, a téli csapatok szétszóródásával, a költés
biológiával, a táplálkozásával és a táplálék megszerzése módjával, éjszakázásával, ved
lésével, tisztálkodásával, ellenségeivel, parazitáival és elhullásaival, az életkorával, 
mozgalmaival és vonulásával. Ebben a füzetben is bő fényképanvag található. 

K. A. 

Kuhn, 0., Tierwelt des Solnhofener Schiefers 

(Die Neue Brehm-Bücherei, N r . 318, Wittenberg-Lutherstadt, 1963, pp. 36+ 63 tábla) 
A szerző rövid áttekintést nyújt a Solnhofen mellet t i palarétegek gazdag lelőhelyé

nek anyagáról. A madarakra csak másfél oldal jutott, de mive l éppen az Archaeopteryx-
TŐI van szó, m i sem mehetünk el szótlanul e szám mellett sem. 

K. A. 
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I X . Bulletin ICBP 
(London, 1963, pp. 180) 

Ismerteti az I C B P módosított alapszabályait. Megemlékezik az alapító D r . T . G. 
PEAFvSONról. A stavangeri konferencia (1961. jún. 19 — 24.) anyagát adja. Ismerteti 
a M A R bizottság megalakulását a vizenyős területek védelmére (Saintes-Maires-de-la-
Mer, 1962. nov. 12 — 17.), a Nemzetközi Vadvédelmi Bizottság 1936 — 61. közti mun
káját, a hajók fáradt olaj kibocsátása elleni küzdelem újabb eredményeit. Részletezi 
a kontaktmérgek hatását a madárvilágra. A kipusztulóban levő, főleg a Csendes-óceán 
szigetein élő madárfajok mai helyzetét taglalja. Közli, hogy mely államok választottak 
eddig maguknak „nemzeti madarat". Végül az egyes országok évi jelentéseire tér rá. 

K. A. 

Korodi-Gál, J . , 1963, A mezőgazdaság hasznos és káros madarai 

(Mezőgazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, Bukarest, pp. 274) 
A bevezetésben a szerző rámutat arra, hogy a madaraknak esztétikai szépségük mehett 

a legkülönfélébb táplálkozási módjuk folytán gazdasági jelentősége is igen sokféle. 
Ennek a tevékenységnek megítélése azonban nem egyszerű. N e m lehet „hasznos" és 
„káros" fajok csoportjába beskatulyázni a madarakat. „Nem ritkán a madarak káros 
tevékenységének maga az ember, az ember hanyagsága is oka . . . " . A munka általános 
részében (11 — 139) a madarak külső és belső felépítését írja le (11 — 48). Igen behatóan 
foglalkozik a helyváltoztatással, a repüléssel, mozgással a talajon és vízben. Nagyon 
alapos fejezet a szaporodásbiológia (60 — 108). A z életciklusok leírása ezzel a fejezettel 
kezdődik, folytatja a vedlésen, telelésen, vonuláson (a vonulás okaira vonatkozó rész 
talán a könyv legkevésbé sikerült néhány oldala). Igen érdekesek ellenben a térképek, 
melyek a madárvonulás irányait mutatják be Romániában. A táplálkozási fejezetben 
tanulságosak a példák, melyekben a madár táplálék-mennyiségét az ember táplálko
zásával ve t i össze. Ismerteti a kutatási módszereket is, köztük a saját metódusait is. 
A részletes részben (140 — 250) fajonként tárgyalja a mezőgazdaságra nézve jelentős 
fajokat, azok leírását, életmódját és táplálkozását („gazdasági értékét"), mely bekez
désekben sok eredeti vizsgálat is szerepel grafikonokkal kísérve. Végül pedig a szoro
sabban vett madárvédelmet tárgyalja (250 — 268). A könyv igen hasznos olvasmány 
lesz a gyakorlati életben működőknek és az alkalmazott madártan művelőinek egy
aránt. 

K. A. 

Morbach, Joh., 1963, Vögel der Heimat. V. Familien der Falken und Greife 

(Kremer-Muüer & Cie, Esch-Alzette, Luxemb. , pp. 207) 
A kötet méltó párja a megelőzőnek tartalomban és kiállításban is.Be vezetőjében szerző 

rámutat arra, hogy a könyv célja a gazdasági érdekek szolgálata. így könyvét a tépések
ke l kezdi, és ehhez kapcsolja a ragadozók védelmének problémáját. Ismerteti a tépések 
és köpetek gyűjtésének és meghatározásának módszereit. Csak ezután tér rá az egyes
fajok ismertetésére a munka eddigi beosztása alapján, melyről már szólottunk az előző 
kötet ismertetésében. A könyv függelékében kiegészítéseket ad a sövény- és ker t i sár
mányhoz, a füsti és sarlós fecskékhez, a kakukkhoz, zöld küllőhöz, nyaktekercshez, 
gyöngybagolyhoz és harishoz. 

K. A. 

Wettstein-Westersheíms, 0., 1963, Die Wirbeltiere der Ostalpen 

(Verl. Notr ing d. wiss. Verb. Ost., Wien, pp. 116) 
A szerző könyvét eredetileg egy gyűjteményes munka számára készítette, amely 

nem tudott megjelenni. Kutatási területe felöleli csaknem egész Ausztriát, mive l a he
gyek peremterületéről is beszél. A halak kivételével a többi gerincest sajátmaga dol
gozta fel. A madarakra vonatkozó része a könyvnek több mint a felét tölti k i (p. 20 — 83). 
és ez a legrégibb irodalomtól a még leközletlen megfigyelésekig tartalmaz adatokat. 
Igen örvendetes, hogy a svájci Alpok után ( C O B T I ) , Ausztriáról is végre rendelkezünk 
egy összefoglalóval. 

K. A. 
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Andrewartha H . Gr., Introduction to the Study of Animal Populations 
(Methuen ancl Co L T D , 36 Essex Street, London, W C2, 1961, pp. 281, 52 szövegközti 
ábra, 30 S net) 

A N D R E W A R T H A Ausztráliában az Adelaide-i Egyetemen ad elő zoológiát. Könyvének 
célja, hogy hallgatóit az ökológia területén bevezesse a gyakorlati munkába. A z öko
lógiai előadásokhoz is segítséget nyújt, mert gyakorlati kísérleteket és módszereket 
ismertet, s egyben a problémák elméleti bevezetőjéül is szolgál. A fentiekből adódóan 
két nagy részre oszlik: elméleti és gyakorlati tanfolyam anyagára. 

Tartalomjegyzéke önmagában érdekes olvasmány, — i t t csak a főbb pontokat so
roljuk fel. Ezek a főbb fejezetek rendkívül áttekinthetően és logikusan kisebb egysé
gekre bomlanak, bevezetőt, majd a tárgyalás végén a továbbtanulás célját szolgáló 
irodalmat tartalmaznak. A bevezető kitűnően foglalja össze az adott problémát, az ol
vasó a részletekbe menő tárgyalás során minduntalan visszatérhet hozzá. 

A z I . fejezet az ökológia történetéről és célkitűzéseiről, a második a „környezet" 
rendkívül sokrétű és összetett fogalmáról, a harmadik a populációs sűrűségről, a kap
csolatos mérési műszerekről, a negyedik az elterjedésről, a terjeszkedés különböző faj
táiról számol be. A z ötödik fejezetben kezdi tárgyalni a környezet különböző tényezőit, 
ezeket egyenként részletesebben ismerteti a hat, hét és nyolcadik fejezetben. (Időjárás, 
egyéb fajok és betegségek, élelem, tartózkodási hely.) A kilencedik fejezet az állatok 
létszámával, i l l . az ún. természetes populációkkal foglalkozik. Érdekessége, hogy vita
tott fogalmakat, mint p l . a ritkaság és gyakoriság, a „sűrűségtől függő tényezők" 
(„density-dependent factors") és a „versengés" alaposan tárgyal, a fogalmak kialakulá
sát, neves szerzők meghatározásait ismerteti. 

A kísérleti leírások egyszerűek és világosak, s ezekhez leírja az alkalmazott matema
t ika i , számítási eljárást is. 

A példák javarészt az ökológusok részére mindig is kedves fajokra vonatkoznak, 
leginkább a rovarokra, rágcsálókra. A szerző elsőrendű érdeme, hogy nemcsak törek
szik az egyszerűségre és a világos, tiszta tárgyalási módra, hanem sikerül egy rendkívül 
szövevényes, sőt túlburjánzó, különböző meghatározásoktól, matematikai képletektől 
és szakzsargontól hovatovább elnyomott területen világos, tiszta helyzetet teremteni. 
A zoológusok — akik rendszerint a matematikával hadilábon állnak — sokszor emiatt 
riadnak vissza a gyakorlati ökológiai munkától. A szerzőnek remélhetőleg ezt is sikerül 
leküzdenie. 

A könyv külalakja, nyomdatechnikája m.éltó a szöveghez. A z ábrák, a táblázatok 
egyszerűek, áttekinthetőek, sehol semmi felesleges, sehol semmi bizonytalankodás. 
A könyv végén rendkívül értékes, kitűnően összeállított bibliográfia, a témával kapcso
latos mind elméleti, mind gyakorlati szempontból legjelentősebb új irodalmat találjuk. 

Sámuel Nicolette 
Klopfer, P. H. , Behavioral Aspects of Ecology 

(Prentice-Hall Biological Science Series, Concepts of Modern Biologv Series, 1962 by 
Prentice-Haü, Inc., Englewood Cliffs, N . J . E S A . X I . pp. 166 + Index) 

P E T E R H . K L O P F E R a Dűlte Egyetemen (USA) zoológiát ad elő. Már fiatalon érdek
lődött az ethológia iránt, ezt a doktorátusa után Cambridge-ben W . H . T H O R P E mellett 
végzett munkája csak fokozta. Könyve a zoológia két határtudományának, az etho
lógia és ökológia találkozásának metszéspontjában mutatkozó problémákkal foglalko
zik. Miért nem pusztítják k i a ragadozók a" fajokat, melyhez áldozataik tartoznak? 
Hogyan alakul fajonként a táplálék és a terület megoszlása? Hogyan szerveződnek 
a különböző közösségek? Ezekre a kérdésekre az állatok viselkedése alapján is felel
hetünk, s így az ökológiai problémákat teljesen új oldalról közelíthetjük meg. Tény, 
hogy az állatlélektan hasznos adatokat közölhet egyes ökológiai problémákhoz. Egy-
egy területen a létszámmegoszlás befolyásolható viselkedéssel, a fajok divergálásánál 
szerepet játszanak ökológiai és viselkedési tényezők is. A szerző sorravesz néhány 
i lyen problémát, s azon igyekszik, hogy az' összekuszálódott szálakat, az ökológiai és 
viselkedési tényezőket egymástól különválasztva, úgy állítsa fel a kérdést, hogy az 
megoldás keresésére ösztönözzön. E munka során nehézségként jelentkezett a nemzet
közi irodalom sok meghatározása, tudományos hipotézise. L e kellett hántani a sok ré
teget, hogy megláthassuk, van-e „ ú j " felfedezés mögötte, vagy eddig is ismert össze-, 
függések új elnevezéséről volt-e szó. Önmagában ez az „ehnéletértékelés" is igen érde-
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hes és tanulságos. Talán éppen a téma bonyolultságából adódik, hogy i t t is épp úgy, 
mint E L T O N , A N D R E W A R T H A , nagynevű ökológus írásában is, rendkívül rendszeres 
és világos, áttekinthető felépítést kapunk. 

A könyv fejezetei nem függenek össze, mindegyik egy-egy problémakört dolgoz fel 
részletesen. Érdekesség szempontjából — de gyakorlati szempontból is, mint a leg
rövidebb fejezetet — ismertetjük a „közösségek szerveződéséről" szólót. E z először a 
„közösség" meghatározásait veszi sorra, majd az egyfajú közösségek szervezettségéről, 
és azon belül az egymás-felismerés problémájáról ír. Felsorolja az uralkodási ranglét
rákat, hierarchiákat, majd a más fajok és egyedek felismerésének problémáit, a terület 
és egymás közötti kapcsolat kialakításának kérdéseit, és a jelzések jelentésének fejlő
dését. E könyvnél logikus gondolkodásmóddal logikus stílus párosult. A fejezetek át
tekinthetőek, az irodalmi utalások sehol sem zavarnak. 

Nem lehet eléggé dicsérni a kiadót, ak i a fent felsorolt komoly értékek tudatában, 
nyomdatechnikailag és szerkezetileg alkalmazkodott az anyaghoz, s így kitűnő, kul tu
rált könyvet produkált. Érdemes lesz ebben a sorozatban továbbiakban megjelenő 
könyveket figyelemmel kísérni. 

Sámuel Nicolette 

Henze, 0.—Zimmermann, G., Gefiederte Freunde in Garten und Wald Beobachten — 
Erkennen — Schützen 

(Tollas barátaink a kertben és az erdőben, Megfigyelés — Felismerés — Védelem) 
Bayerischer Landwirtschaftsverlag G m b H , München 1964. 42 rajz, 64 színes felvétel, 

3 színes táblázat tojásokról. 
Tar ta lom: 
Egykor és most — A kertben: A k i k a kertben segítenek, Ker tben elhelyezhető fészek

odúk, és odúlakó madarak, Fészeképítők, Bokrok között élő madarak, A kerti] madarak 
ellenségei, Etetés a kertben, Itatok és fürdők, K e r t i madárkár. — A z erdőben: A z erdé
szet segítői. Mesterséges fészkelési lehetőségek, Odúlakók (erdőnemek és fafajok szerint) 
fészkelők, Denevérek, A madarak ellenségei, A denevérek ellenségei, Mesterséges odúk 
ellenőrzése az erdőben, Erde i etetés, itatás és fürdők, Erdészeti védelem madárkár ellen. 
— Saját készítésű fészekodú típusok, etetők, madáreleség és gyűjtés, etetők építése, 

itatok készítése, egyéb madárvédelmi eszközök, Mesterséges odúk denevérelmek, 
Madárvédelem és ifjúság: Iskolai madárvédelem, Olvasmányok, madárismeret és vé
delem anyaga évi bontásban, időszakoknak megfelelően, Madárvédelem és rajzoktatás, 
Egyéb segédeszközök, Iskolai keretek, iskolai munka erdőben, Közösségi madárvéde
lem különböző lehetőségei, Kiállítások. — A madarak és a törvény. — Tárgymutató. 

Gyakor la t i jeüegű kézikönyv, népszerűsített tudomány; ennek a kis könyvnek is 
az a nagy érdeme, hogy úgy fogta össze az anyagot, hogy abból a gyakorlati munka és a 
tudomány számára is tanulság származik. Első helyen említendő a különböző táblázat 
készítésére szolgáló tanács, táblázat-minta, a telepítések eredményességének ellenőrzé
sére. Éppen populációs dinamikai szempontból nem közömbös, hogy évekre vissza
menően mi lyen adattárral rendelkezünk. A felhozott példák kitűnőek. Külön említést 
érdemel a rendkívül gazdag, telepítési tapasztalati anyag (így p l . a kirakott odúk 
ellenőrzésére vonatkozó tanácsok, a fészke lés vagy a beköltözött és igen érzékeny de
nevérek érdekében is..). 

A z egész könyvre rányomja bélyegét az abszolút komoly és felelősségteljes metodika. 
E z éppúgy vonatkozik az áttekinthető ábrákra, táblázatokra, mint a pontos adatokra. 
Rendkívüli előnye, hogy i lyen kis terjedelemben „hígítatlan"-ul kapjuk a szabadban 
dolgozó szakember tapasztalatait, megfigyeléseit. (Apróságok: egyes fajoknál megadja 
a különböző ker t i rovarokat, melyekre a faj specializálódhat; felsorol különböző bokor
típusokat, és a megfelelő talajt, talaj gondozási módot és egyéb jellemzőket a madár
sűrűség és megfelelő fajok létszámnövelése érdekében.) A könyv kétségkívül német 
alapossággal készült. E z a teljesen józan, „mellébeszélés mentes hang", kizárólag a szá
raz tényekre szorítkozó szöveg a szakember számára felüdülés. Külön fel ke l l hívnunk 
a figyelmet arra, hogy bár a könyv célul tűzi k i a madárismeret elősegítését, s ennek 
érdekében színes fényképanyagot is közöl, — rajzokat, magyarázatot, kulcsot nem ad, 
így meghatározó könyvként nem kezelhető. Azonban a színes felvételek fototechnikai 
és nyomdatechnikai szempontból egyaránt kitűnőek. 

Sámuel Nicolette 
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A Q U I L A — I N D E X 

I N D E X A L P H A B E T T C U S A V I U M 

Accipi ter gentilis 133, (145) 
Accipiter nisus 118, 133, (145) 
Acrocephalus arundinaceus 124, 18'9, 

(191) 
Acrocephalus paludicola 181, (184) 
Acrocephalus palustris 124, 190, (191) 
Acrocephalus scirpaceus 190, (191) 
Acti t is hypoleucos 123, 230, (242) 
Aegolius funereus 118 
Alauda arvensis 68, 76, 78, 79, 83, (88) 

(89) , (91), (92), (95), 165, (174), 229, 
241 

Anas crecca 151, 152 
Anas penelope 152 
Anas platyrchynchos 15, 226, (239), 

230, (242) 
Anas querquedula 151 
Anser albifrons 226, (239) 
Anser anser 150, 179, (183) 
Anser fabalis 151, 226, (239) 
Anthropoides virgo 237, (246) 
Anthus cervinus 234, (244) 
Anthus spinoletta 235, (245)' 
Anthus triviális 68, 69, 70, 73, 74, 84, (89), 

(90) , (95), 119, 124 
Aqu i l a heliaca 233, 235, (245) 
Aqui la pomarina 228, (240) 
Ardea cinerea 82, (94), 147, 225, (241), 

230, (242), 237, (246) 
Ardea purpurea 82, (94), 148 
Ardea ralloides 148, 149, 228, (241) 
Ardeola ibis 99, (108) 
Ardeola ralloides 98, (108) 
Arenaria interpres 227, (240), 237, 

(246) 
Asio otus 157, 190, (191) 
A y t h i a ferina 152 

Bombyci l la garrulus 159, 193—201, 
(201—207), 230, (242) 

Branta bernicla 224, (238) 
Branta leucopsis 224, (238), 225, (238), 

226, (239) 
Buteo buteo 75, 82, 84, (91), (94), (95), 

118, 152—153 

Buteo lagopus 83, (94) 
Buteo rufinus 236, (246) 

Calandrella brachydactyla 165, (174), 
181, (184) 

Calcarius lapponicus 229, (241) 
Calidris canutus 227, (240), 228, (241) 
Calidris temminckii 227, (240) 
Caprimulgus europaeus 70, (90) 
Carduelis cannabina 67, 68, (88), 125, 

161, 229, (241) 
Carduelis carduelis 120, 125, 160, 189, 

(191) 
Carduelis hornemanni 229, (241) 
Carduelis spinus 120, 125, 160—161 
Casarca ferruginea 226, (239) 
Certhia brachydactyla 118, 133, (145) 
Certhia sp. 70, 73, 74, (90), (91), (93) 
Certhia muraria-Tichodroma muraria 186 
Charadrius apricarius 165, (174), 168, 

(175) 
Charadrius morinellus 163—171, 

(172—175) 
Chenopsis atrata 225, (238) 
Chlidonias hybrida 234, (244) 
Chlidonias leucopterus 180, (184), 234, 

(245) . 
-Chlidonias niger 156, 180, (184), 229, 

(241) , 230, (242), 234, (245) 
Chloris chloris 67, 68, (88), 113, 114, 

116, 120, 125, 127, 128, 129, 133, 
(140), (141), (144), 189, (191) 

Ciconia ciconia 149, 189, (190), 190, 
(191), 229, (241) 

Ciconia nigra 178, (182), 226, (239), 
236, (245) 

Circus cyaneus 179, (183) 
Circus spec. 83, (94) 
Coccothraustes coccothraustes 70, (90), 

114, 120, 125, 131, (143) 
Coloeus monedula 82, 189, (191), 230, 

(242) 
Columba l iv ia domestica 68, 69, (88) 
Columba palumbus 226, (239) 
Coracias garrulus 230, (242) 
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Corvus comix 83, 85, 226, (239), 230, 
(242) 

Corvus corone 226, (239) . 
Corvus corone x cornix 228, (240) 
Corvus frugilegus 82, 83, (94), 157—158 

165, (174), 190, (191) 
Coturnix cotm-nix 77, 78, (92), 153—154 
Crypturellus soui 237, (246) 
Cuculus canorus 68, 70, 73, 78, 79, 80, 

81, 84, (89), (90), (92), (93, (95), 
123, 190, (191) 

Cygnus bewickii 234, (244) 
Cygnus olor 227, (239) 

Delichon urbica 78, (92), 189, (191) 
Demigretta gularis 97, (107) 
Demigretta schystacea 97, (107) 
Dendrocopos major 118, 189, (190), 190 

(191) 
Dendrocopos medius 118, 123, 133, 

(145) 
Dendrocopos minor 118 
Dendrocopos syriacus 228, (240) 
Dendrocopos sp. 118, 123 

Egret ta alba 148, 177, (181) 
Egret ta garzetta 97—106, (107—110), 

177, (181), 224, (238), 228, (241) 
Emberiza calandra 76, 80, (92), 120, 

227, (240) 
Ember iza citrinella 70, 73, 75, 82, 84, 

(89), (90), (91), (93), (95), 112, 114, 
120, 125, 128—129, 133, (136), (141), 
(144), (145), 227, (240) 

Emberiza schoeniclus 77, (92) 
Erithacus rubecula 70, 75, (90), (91), 

114, 119, 124, 131, 132, 133, (143), 
(144) , (145) 

Falco columbarius 165, (174) 
Falco naumanni 153, 235, (245) 
Falco peregrinus 153, 165, (174) 
Falco subbuteo 165, (174), 230, (242) 
Falco tinnunculus 82, (94), 153, 230, 

(242) 
Falco vespertinus 82, 83, (94), 179, 

(183), 230, (242) 
Fr ingi l la coelebs 68, 70, 73, 74, 84, 

(89), (90), (95), 112, 114, 120, 125; 
128, 129, 133, (136), (140—141), 
(145) , 190, (191), 226, (239) 

Fr ingi l la montifringilla 120, 125, 161 
Fu l ica atra 154, 190, (191) 

Galerida eristata 68, 69, 78, (88), (89), 
(92), 190, (191) 

Gallinago gallinago 236, (246) 
Gall inula chloropus 190, (191) 
Garrulus glandarius 73, (90), 114, 118, 

123, 132, 133, (143—144), (145) 

Gavia artica 227, (240), 233, (243) 
GJareola pratincola 180, (183), 230, 

(242) 
Grus grus 226, (239), 233, (244) 

Haliaetus albicillus 153, 180, (183) 
Haematopus ostralegus 227, (240), 228, 

(241) 
Hippolais ieterina 124 
Hirundo rustica 78, 79, 84, (89), (92), 

(95), 118, 189, (191) 
Hydroprogne caspia 156—157, 227, 

(240), 234, (244) 

Ixobrychus minutus 190, (191) 

J y n x torquil la 118, 123, 190, (191) 

Lanius collurio 67, 68, 69, 76, 78, 80, 
83, 85. (87), (89), (92), (95), "113, 
119, 122, 124, 126—127, 133, (139—, 
140), (144), (145), 189, (191), 230, 
(242) 

Lanius minor 76, 80, (92), 119, 190, 
(191) 

Lanius S e n a t o r 235, (245) 
Larus argentatus 155, 180, (184) 
Larus ridibundus 155—156, 165, (174), 

180, (184), 230, (242) 
L imico la falcinellus 234, (244) 
Limosa limosa 180, (183), 228, (241) 
L o x i a curvirostra 231, (243), 235, (245) 
Lu l lu l a arborea 70, (89) . 
Luscinia megarchynehos 119, 123, 131, 

(143), 190, (191) 
Luscinia suecica cyanecula 237, (245) 
Lyrurus tetrix 234, (244) 

Merops apiaster 229, (241), 230, (242) 
Milvus migrans 230, (242 
Milvus milvus 83, (94) 
Monticola saxatilis 118 
Motaci l la alba 77, (92), 119, 124, 190, 

(191), 230, (242) 
Motaci l la f lava 76, 79, 80, 84, (89), 

(91), (95), 228, (240), 230, (242) 
Muscicapa abicollis 73, 74, (90), 119, 

124, 227, (240) 
Muscicapa atricapilla 159 
Muscicapa parva 124 
Muscicapa striata 81, (89), (93), 119, 

189, (190) 

Neophron perenopterus 225, (238) 
Net ta rufina 234, (244) 
Numenius arquata 75, 84, (91), (95), 

165, (174), 180, (183) 
Numenius phaeopus 165, (174), 180, 

(183) 
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Nycticorax nycticorax 149, 178, (182), 
228, (241) 

Oriolus oriolus 70, (90), 118, 123, 189, 
(191) 

Otis tarda 180, (183) 
Otis tetrax 225, (239) 

Pandion haliaétus 153, 179, (183) 
Panurus biarmicus 158—159, 181, (184) 
Parus ater 227, (240) 
Parus coeruleus 70, 73, 74, 80, 81, 84, 

(89), (90), (91), (93), 114, 118, 123, 
130, 133, (142—143), (145), 190, (191) 

Parus cristatus 227, (240) 
Parus maior 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 

81, 82, 84, (89), (90), (91), (93), (95), 
116, 117, 118, 123, 133, (137), (138), 
(145), 158, 190, (191), 226, (239) 

Parus palustris 70, (90), 123 
Passer domesticus 37—50, (51—61), 67, 

72, 73, 76, 78, 80, 81, 83, (88), (91), 
(92), (93,) (95), 119, 124, 129—130, 
133, (141—142), (144), 189, (191), 
229, (241), 230, (242) 

Passer domesticus biblicus 47, 48, (59) 
Passer domesticus hostilis 40, (53) 
Passer domesticus indicus 47, (58) 
Passer domesticus niloticus 45, 47, (57) 
Passer domesticus rufodorsalis 47 
Passer domesticus tingitanus 47 
Passer montanus 67, 68, 69, 70, 80, 81, 

(88), (89), (93), 119, 125, 130, 133, 
(142), 144), 160, 189, (191) 

Pastor roseus 225, (238) 
Perdix perdix 68, (89), 118 
Phalacrocorax carbo 223, (237), 231, 

(243) 
Phalacrocorax pygmeus 223, (237), 224, 

(238) 
Phalaropus fulicarius 234, (244) 
Phalaropus lobatus 237, (246) 
Phasianus colchicus 68, 69, 70, 77, (89), 

(92), 118, 231, (243) 
Philomachus pugnax 154, 165, (174), 

180, (183) 
Phoenicurus ochruros 75, 82, 84, (89), 

(91), (93), (95), 119, 123 
Phoenicurus phoenicurus 75, (91), 118, 

123, 132, 133, (144), 145) 
Phylloscopus collybita 70, 73, 74, (90), 

119, 124, 132, 133, (144), 145) 
Phylloscopus sibilatrix 70, 73, 74, (90), 

119 
Phylloscopus trochylus 119, 124, 132, 

(144). 
Phylloscopus spec. 119, 124 
P ica pica 70, 83, (90), (94), 190, (191) 
Picus viridis 118, 190, (191) 

Platalea leucorodia 150, 178—179, 
(182—183) 

Plectophenax nivalis 165, (174), 227, 
(240) 

Podiceps cristatus 177, (181—182) 
Podiceps griseigena 147 
Podiceps nigricollis 228, (240), 234, 

(244) 
Podiceps ruficollis 147 
Porzana porzana 190, (191) 
Porzana parva 154 
Prunella modularis 119, 124, 127, (140) 
Pyrrhula pyrrhula 125, 161 

Rallus aquaticus 190, (191) 
Recurvirostra avocetta 234 (244 ) 
Regulus regulus 119 
Regulus ignicapillus 119 
Remiz pendulinus 118, 159 
Ripar ia riparia 190, (191) 
Rissa tridactyla 228, (241) 

Saxicola rubetra 68, 69, 76, 78, (89), 
(92), 118 

Saxicola torquata 118 
Scolopax rusticola 70, (90), 227, (240) 
Serinus serinus 120, 125, 132, (144), 

236, (246) 
Sit ta europaea 70, 73, 74, 84, (90), (91), 

(95), 112, 118, 123, 133, (135), (145) 
Spatula clypeata 152 
Squatarola squatarola 165, (174), 168. 

(175) 
Stercorarius parasiticus 234, (244) 
Stercorarius skua 223, (237) 
Sterna hirundo 230, (242) 
Streptopelia decaocto 118, 123, 189, 

(191), 231, (243), 234, (244), 236, 
(246) 

Streptopelia turtur 113, 114, 118, 123, 
130, 133, (142), (144), 189, (191), 
231, (243) 

Strix aluco 181, (184) 
Sturnus vulgaris 67, 68, 71, 73, 83, 86, 

(88), (91), (94), 119, 124, 127, (140), 
159—160, 165, (174), 189, (191), 230, 
(242) 

Sylvia atricapilla 119; 124, 131, 133, 
(143 , (144), 190, (191), 235, (245) 

Svlvia borin 119, 124, 131, 133, (143), 
"(144), 159, 190, (191) 

Sylvia communis 70, (90), 114, 119, 
124, 131, (143), 190, (191) 

Sylvia curruca 81, (89), (93), 114, 119, 
124, 131, (143), 190, (191) 

Sylvia nisoria 113, 119, 124, 130—131, 
133, (143), (144), 190, (191) 

Sylvia spec. 70, (89), 119, 124 
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Tetrastes bonasia 233, (244) 
Tichodroma muraria 185—188, (188), 

228, (241) 
Tringa glareola 154 
Tringa ochropus 236, (246) 
Tringa totanus 228, (241) 
Tringites subruficollis 165, (174) 
Troglodytes troglodytes 118, 123, 132, 

133, (144), (145) 
Turdus falcklandii 209, 213, (214—215) 
Turdus iliacus 118 
Turdus merula 70, 73, 74, (90), 113, 

114, 118, 121, 122, 123, 130, 133, 
(138—139), (143), (144), 190, (191) 

Turdus philomelos 73, (91), 114, 117, 
118, 119, 121, 122, 123, (138), 

Turdus pilaris 123, 165, (174) 
Turdus torquatus 228, (240) 
Turdus viscivorus 118, 133, (145), 227, 

(240), 235, (245) 
Tyto alba guttata 157, 190, (191) 

Upupa epops 70, (89), 123, 190, (191) 

Vanellus vanellus 165, (174), 229, (241) 

Zonotrichia capensis 213, (216) 
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