
RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

Új fészkelő fajok a Kis-Balatoni-víztároló l-es ütemén. A Balaton 
vízvédelmének é r d e k é b e n 1981. évben kezdték a Kis-Balatoni-víztároló l-es 
ü t e m é n e k épí tését Zalavár-Zalaszabar té r ségében . Ezzel a tö r téne lmi Zala
mocsarak egy részét állították vissza. A Mekényné l elzárt fo lyómeder 
duzzasztott vize 2.100 ha-os tavat képezve elárasztotta a területe t . A z 1,6 m 
át lagmélységű, szigetes tavat hal ivadékkal telepí tet ték be, amely a vízimada
raknak is bőséges táplálékot biztosít. 1987-ig az alábbi é r d e m e s e b b , új 
fészkelő fajok jelentek meg itt: 

Kontyos réce (Aythya fuligula): A z e lmúl t évt izedekben tömegesen vonult 
(Keve, 1976). Fészkelését Lakatos Józseffel 1985-ben figyeltük meg első 
alkalommal. A fe l repülő gácsérok, majd később a fiókát vezető tojók alapján 
1985- ben 46 pár , 1986-ban 150 pár , 1987-ben 200 p á r fészkelt. 

Üstökös réce (Netta rufina): N é h á n y korábbi vonuló adata ismert (Keve, 
1976): 1985 májusban 3, j ú n i u s b a n további 2 pá r t f igyeltünk meg. Költésé
nek bizonyítása nem sikerült . 1986-ban 3, 1987-ben 4 p á r fészkelése 
megtalál t fészek vagy fiókát vezető tojó alapján bizonyított . 

Gólyatöcs (Himantopus himantopus): Keve (1976) két korábbi vonulási ada tá t 
említi . 1986-ban a ba l a tonmagya ród i öböl kis szigetén m u n k a t á r s a i m m a l 
fészkelő pá r t ta lá l tunk, 3 fiókát neveltek. 

Gulipán (Recurvirostra avosetta): Keve (1976) egy vonulási adatot említ. 
1986- ban 3 p á r fészkelt a Major-tó és Nagyrada között zá tonyon. A z esőzés 
elmosta a tojásokat. 

Szerecsensirály (Larus melanocephalus): 1986-ig adata nincs. 1986 tavaszán 5 
pé ldány előzetes megfigyelése u t án 4 pár , 1987-ben ugyancsak 4 pá r költött. 

Fattyuszerkő (Chlidonias hybrida): 1985-ig Keve (1976) h á r o m ada tá t említi. 
Első fészkelését 1985-ben észleltük a nagyradai öbölben. A z u r a l k o d ó 
szélirányból nádas védte a v idrakeserűfű (Polygonum amphibium) között 
létesült kolóniát . Közvetlen szomszédságukban 18 p á r feketenyakú vöcsök 
(Podiceps nigricollis) fészkelt. 1985-ben 50 pár , 1986-ban 50 pár , 1987-ben 70 
p á r képez te a fészkelő kolóniát . 

Küszvágó csér (Sterna hirundo): 1985-ben költött , dankas i rá ly te lepen . 
Ekkor 120 párból , majd 1986-ban 31 párból , 1987-ben 50 párból állt a ko
lónia. 

Futó Elemér 
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Fehér gólya (Ciconia ciconia L., 1758) melanizmusa. Szeghalom mellett, 
a halaspusztai legelőn 1985. április 15-én egy fekete színű gólya t ű n t fel, 
amely m á s n a p reggel a Kossuth utca egyik, előző évben nem használt 
fészektartós vil lanyoszlopára telepedett egy másik fehér gólyával. A z é rdek
lődő emberek közelségét m i n d k é t gólya a fajra je l lemző bizalmassággal 
tű r t e . 

A fekete színezetű gólya h ím volt, ami i smét lődő párzásaik alkalmával 
egyé r t e lműen megál lap í tha tó volt. Szabad szemmel teljesen egyszínű fekete 
volt a h ím egész tollazata, de távcsővel megnézve fel tűnt , hogy az evezőtollak 
csillogó feketék, a fajra j e l l emző fehér tollak viszont (főként a nyak és a fej 
tollai) valamivel világosabb feketék és matt színezetűek voltak. Fehé r tollat 
nem lehetett rajta látni sem állása, sem repü lése közben. 

A tollak szerkezete normál i snak tűn t , r á r a k ó d o t t fes tékanyag nem volt 
lá tható . A csőr és a lábak piros színe is kissé feketés á rnya la tú volt. 

A gólyapár hamarosan hozzáfogott a fészektar tón levő fészekmaradvá
nyon a fészek épí téséhez. A hím igen akt ívan, n é h á n y perces időközönkén t 
hordta a fészekanyagot az egyik közeli utca kertjeiből. N é h á n y nap múlva a 
tojó ülni kezdett a fészken. A fekete h ím ekkor is hordta a fészekhez a 
fűcsomókat , gallyakat. Később rövidebb-hosszabb idő re leváltotta a tojót a 
fészken. Ez elég r endsze r t e l enü l tö r tén t . Vol t úgy, hogy reggel 6—7 órától 
dé lu t án 3—4 órá ig ült a fészken a h ím, más napokon viszont alig t a r tózkodot t 
a fészken. 

Táp lá lkozn i rendszeresen a m á r emlí tet t legelőre j á r t , ahol fehér gólyák
kal együt t lehetett látni. A többi gólya látszólag teljesen nyugodtan viselte el 
a fekete színű fajtárs közvetlen közelségét is. Gyakran együt t keringtek fent 
a levegőben is. 

A fészekben egy fiókát neveltek, amely normál i s színezetű volt. 
A h ím a f iókanevelésben is aktív volt. Etetett, meleg napokon leengedett 

szárnyakkal á rnyékol ta a fiókát. Ennek e l lenére a h ím jú l ius 20. körü l e l tűnt . 
Fel tételeztem, hogy baleset é rhe t t e a táp lá lkozóterü le ten , ahol igen sű rű a 
nagyfeszültségű villamos hálózat . A te rü le te t bejárva nem sikerült az e l tűn t 
gólyát megtalálni . Tovább i feltételezés a lelövés volt, de eddig ez sem 
igazolódott . T é n y az, hogy sokan voltak kíváncsiak arra, hogy milyen 
e r e d e t ű a gólya fekete színezete. 

A h ím e l tűnése u t á n a tojó nevelte a fiókát, de egyre kisebb intenzi
tással. Gyakran hallatszott a fióka síró, k é r ő hangja. M á r le akartuk szed
ni a fészekből, hogy mes t e r ségesen nevel jük tovább, amikor szeptember 
l- jén k i r epü l t a fészekből a szomszédos ház te te jére . Szeptember 3-án 
m á r n é h á n y kör t is tudott r e p ü l n i a fészek körü l . Ennek e l l ené re e lég 
fejletlennek tűn t : csőrhossza és tes tnagysága elmaradt a hason ló k o r ú 
f iókákétól . 

Utoljára szeptember 12-én reggel lá t tam, hogy egy gólya eteti. Napközben 
a fióka is távol volt, valószínűleg valamerre e l repül t táplálkozni . Szeptember 
16-án este m á r nem jö t t vissza a fészekhez. 

A villanyoszlop alatt n é h á n y kivedlett feketés, valószínűleg a fekete színű 
h ím nyakáról vagy fejéről származó tollat talál tam. Ezek sötét pa laszürkék 
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voltak, szegélyükön fekete árnyalat tal . A tollak szerkezete teljesen é p volt. A 
tollak kémiai analízise sajnos technikai okok miatt elmaradt. 

A h ím tollazata a közel h á r o m h ó n a p o s megfigyelési időszak alatt némi 
fakulást mutatott, sőt a vállak közötti részen néhány fehér toll is megjelent a 
jú l ius eleji vedlés során . Ennek e l lenére a gólya fekete színű összbenyomása 
megmaradt, é rdekes példájaként a viszonylag ritka melanizmusnak. 

Emlí tésre mél tó , hogy ugyanebben az évben, a fekete színű gólya fészkétől 
alig 100 m é t e r r e levő fészekből egy kirepül t , majd házfalnak ütközöt t 
gólyafióka fehér farktollai között ket tő fekete színű volt. 

Kurpé István 

Ismétlődő szaporodáskimaradás egyes fehér gólya (Ciconia ciconia L., 
1758) pároknál, vándorláskor beépült béta-aktív szennyezés következté
ben. A Közép-Dunán tú l néhány te lepülésén évek óta rendszeresen el lenőr
zöm 10 p á r fehér gólya fészkét. 1984-ben a megszokot tnál nagyobb 
a rányban tapasztaltam, hogy a lerakott tojások nem keltek ki (pl. a T ö r e k i 
lápon, T á c o n , Szán tódpusz tán és Tihanyban lévő fészkek esetében) . A jelzett 
fészekaljakból gyűjtött to jáshéjmaradványokból 3 esetben, illetve elhullott 
fióka csontjából 1 esetben autoradiográf iás módszer re l béta-e lekt ron aktivi
tást mutattam k i . (Ugyanakkor a bejárt te lepüléseken sikeres költések is 
voltak, h á r o m fészeknél 2, 2, és 5 fiókát röp í tő pá roka t jegyeztem fel.) 

1985-ben m á r 20 fehér gólyapár t e l lenőriztem és ezekből 4 pá rná l nem 
volt szaporulat. Autoradiográf iával béta-e lekt ron aktivitást talál tam 1 eset
ben egy ki nem kelt tojás héjában, 1 esetben tojáshéj tö rmelékben , 2 esetben 
pedig to l lmaradványban . 

Feltételezem, hogy a gólyák afrikai te le lőterületeiken táplálkozásuk során 
kerü lhe t tek kapcsolatba a Stroncium 9 0 -nel . 

t Dr. Tapfer Dezső 

A citrombillegető (Motacilla citreola Pallas, 1776) első előfordulása 
Magyarországon. A ci t rombil legető köl tő terüle te a palaearktikus régió 
középső részének nedves, vízjárta biotópjaira terjed ki . Áz elterjedési terüle t 
fő része a közép-ázsiai magashegységek tájékán van, a Himalájától a 
Tiensanon és az Altájon át a Szajánig (legfeljebb 2600-4600 m magasságig). 
A köl tő terüle t nyugat felé h á r o m ág ra tagozódik: az északi ág Dzsungár iá tól 
a Közép-szibériai-fennsíkon át a Pecsoráig és a Ty iman-há t ság ig húzódik az 
északi szélesség 60-70°-a között; a déli ág a Hindukust és az Iráni-felföldet 
foglalja magába ; a középső ág az Altáj előhegyeitől a Kazah-hátságon és az 
Ura l déli részein át a Kelet-európai-alföld középső részéig terjed. Ez utóbbi 
t e rü le ten e század eleje óta a faj n y u g a t - d é l n y u g a t i rányú terjeszkedése 
figyelhető meg (1930-ban elér te Gorkijt, Penzát ; 1950-ben Moszkvát; 
1974-ben Voronyezst; 1976-ban Markovot, Poltavát). 

Fészkelési körü lménye i a sárga bi l legetőéhez hasonlóak, de inkább nedve
sebb helyeken telepszik meg. Évente egyszer vagy kétszer költ május- jún ius-
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ban, a fészket a tojó építi ta lajmélyedésben vagy lejtős partoldalban. 
Fészekalja 4—5 tojás; a kotlást a tojó végzi, a Fiókák e te tésében a h ím is részt 
vesz. V o n u l ó m a d á r , te le lőterüle te India, Kína déli és az Indokínai-félsziget 
északi része. A z őszi vonulás augusztus közepén kezdődik, az első pé ldányok 
szeptemberben é rkeznek Ind iába ; a tavaszi vonulás f eb ruá r -ápr i l i sban 
zajlik. 

A már említett kelet-európai terjeszkedéssel hozható összefüggésbe a faj 
szeptember—októberi, illetve március—májusi átvonulása Irakban, a Közel-Ke
leten, Törökországban és Görögország északkeleti részén. Valószínűleg ugyan
csak ehhez kapcsolódóan újabban többször mutatkozott Európában : Olaszor
szágban (1900-1976 között 2 adat), a Baltikumban, Finnországban (1962— 
1983 között 24 adat), Svédországban (1972-1983 között 27 adat), Norvégiá
ban, Dániában, Angliában (1954—1983 között 34 adat), Í rországban, Izlandon. 

Közép-Európában 1900-1985 között 11 alkalommal fordult elő (NSZK 2, 
Lengyelország 1, Csehszlovákia 3, Ausztria 4, Svájc 1 adat). Minden esetben 
egy-egy ad. hím példányt figyeltek meg. A z észlelések havonként i megoszlása 
a következő: ápril isban 4, májusban 5, j ún iu sban 2 megfigyelés. A Közép-Eu
rópában befogott vagy begyűjtött példányok valamennyien a Motacilla citreola 
citreola alfajhoz tartoztak. Két előfordulás külön is említést é rdemel : 1977. 
jún ius- jú l ius , Csehszlovákia, Karviná (etető hím pld., a tojó faja nem ismert, 
finn adatok alapján sárga billegető is tojóval párba állhat); 1983. április 26., 
Ausztria, Hanság 1 hím pld. (Glutz-Bauer, 1985.) 

1989. május 6-án 9 ó ra 30 perckor Fer tőrákoson, a Fer tő üdülő te lepének 
s trandján a víztől néhány méte rny i re egy hím citrombillegetőt pillantottam 
meg. A m a d á r alacsony fűben szedegetett 8 sárga billegető (Motacilla flava 
flava) és 2 északi sárga billegető (Motacilla flava thunbergi) társaságában. Bár 
elég kedvezőtlen volt az időjárás (reggel 7—8 óra között zuhogott az eső, és 
azután is időnként szemerkélt , az eget felhők borították, de a nap többször 
e lőbukkant néhány percre, enyhe északi szél fújt), j ó látási viszonyok között 
mintegy 30 méter rő l figyeltem 10x50-es kézi távcsővel, majd 60-szoros 
nagyítású állványos távcsővel. A m a d á r a sárga billegetőknél egy árnyalattal 
nagyobb t e rme tűnek és hosszabb farkúnak tűnt , egész feje, begye, melle és 
alsó oldala élénk c i t romsárga volt, ami a testoldalakon és az alsó farkfedőkön 
sárgásfehérbe ment át. A hát hamuszü rke színét a nyak hátsó oldalán egy jól 
látható fekete harántsáv határol ta , amelytől határozat lan barnás folt húzódot t 
a ta rkóra . Jó l látszódott a m a d á r szárnyain a m á s o d r e n d ű fedők és a 
középszárnyfedők széles, fehér csúcsai által alkotott kettős fehér szalag. Csőre 
és lábai feketék voltak. 

10 percnyi megfigyelés u t án Sopronba indultam, és mintegy 1 ó ra múlva 
ismét k i m e n t ü n k a t e rü le t r e több t ag tá r sammal együt t (Frank Tamás, dr. 
Kárpáti László, Mogyorósi Sándor, Pellinger Attila, Selyem József és Hadarics 
Tibor). Rövid keresés u tán megta lá l tuk a keresett madarat és mindannyian 
jól megf igyelhet tük kü lönböző kézi távcsövekkel és két állványos távcsővel. 
Frank T . 500 mm-es teleobjektívvel bizonyító felvételeket is készített; 
mintegy 10 mé te rny i r e tudta megközel í teni , akkorra m á r a sárga billegetők 
elmentek, csak ez az egy m a d á r maradt ott, majd ez is e l repül t . 10 perc múlva 
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visszajött ugyanarra a helyre, s mi ismét m e g p r ó b á l t u k becserkészni, ekkor 
felszállt a strandon álló fiatal fűzfák egyikének az ágára , ahol megint sikerült 
lefotózni; ezu tán e l repül t és többet nem láttuk. 

A megfigyelés ideje alatt a strandon a fűben a következő madárfa jokat 
lát tuk m é g : 1 pld . billegető cankó , 4+1 + 1 pld . rozsdás torkú pityer, 
barázdabi l legető , kb. 200 pld. sárga billegető (30—40-es csapatokban, köztük 
lá t tunk 2 pld . M. flava feldeggi-t és 6 pld. M. flava thunbergi-t), 1 pld. rozsdás 
csaláncsúcs. 

A c i t rombi l legetőnek ez az első magyarországi e lőfordulása. A z adat jól 
beleilleszkedik az u tóbbi időben megnövekede t t számú eu rópa i megfigyelé
sek sorába. É r d e m e s ápr i l i s -májusban tüzetesen átvizsgálni az á tvonuló 
sárga billegetők nagy csapatait, mert a bevezetőben említet t terjeszkedés 
következtében a faj esetleges újabb fe lbukkanására számí tha tunk . 

Hadarics Tibor 

Irodalom 

Gluti von Blatzheim, U. N.-Bauer, K. M. (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas 
Bd. 10/11. AULA-Ver lag Wiesbaden, p. 824-835. 

Havasi pinty (Montifringilla nivalis L», 1766) előfordulása Fácánkerten. 
1987. f eb ruá r 2-án 16.10 ó r a k o r a F á c á n k e r t - T o l n a közötti bekötőú t 
fácánkert i szakaszán, a hótól letisztított ú t p a d k á n szedegető fiatal havasi 
pintyet figyeltem meg. A m a d á r a közeledő autóktól mindig fe l röppent , 
majd az út m e n t é n félkört leírva ismét visszaszállt a padká ra . Repülés közben 
jól lá tha tó volt fehér szárnya és szélső fehér farktollai. Gépkocsival 10-12 m 
távolságra közelí tet tem meg, majd megállva alkalmam nyílt, hogy jól 
s zemügyre vegyem. Szabad szemmel is jó l k ivehető volt söté tszürke hegyű 
sárga csőre, h a m u s z ü r k e feje - az aduit madarakat je l lemző fekete torokfolt 
azonban nem látszott. A há t tollazata sem csokoládébarna , hanem szürkés
barna színű volt. A m a d á r veréb m ó d r a , szökdécselve táplálkozott , kukorica
tö rmeléke t csipegetett. Mintegy 8-10 perces megfigyelés u tán egy közeledő 
autó tó l felriad, és északkeleti i rányba - havas szántóföldek felé - elszállt. 
Másnap — bár több alkalommal is kimentem a megfigyelés helyére - m á r nem 
észleltem. F e b r u á r 4-én - ugyancsak késő dé lu tán i ó r ákban - azonban Varga 
Pál kol légám ugyanitt figyelt meg egy pacsirta nagyságú, fehér szárnyú és 
farktollú madarat, amely az ú t p a d k á n keresgélt . Valószínűleg az általam is 
látott havasi pintyet észlelte. 

Dr. Kalotás Zsolt 
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SHORT COMMUNICATIONS 

Recent nesting bird species at the Kis-Balaton Water Reservoir, Section 1. 
Building at Section 1 of the Kis-Balaton Water Reservoir was started in 1986 in the 
vicinity of Zalavár and Zalaszabar. In this way one part of the original Zala-swamp has 
been recreated. The area was inundated with the water of the river dammed at 
Mekény, forming a pond of 2100 ha. The pond, on average 1,6 m deep and varied by 
islets, was stocked with fish progeny to provide abundant food for the water-fowl. 
Among the recent nesting species occurring up to 1987, the most important ones are 
as follows. 

Tufted Duck (Aythya fuligula). Its mass migration has been recorded in recent 
decades (Keve, 1976). The first nesting records, comprising several pairs in 1985, 
were collected by myself and J . Lakatos. Based on the numbers of Aying drakes rather 
than that of females leading ducklings in 1985 46 pairs, in 1986 150 and in 1987 200 
pairs were calculated as nesting here. 

Red-crested Pochard (Netta rußna). Some data on its migration are available (Keve, 
1976). In May 1985 3 pairs and in June an additional 2 pairs, were recorded. Its 
nesting wasconfirmed, however. In 1986 and 1987 the nesting of 2 and 4 pairs, resp., 
was proved by finding the nests and the female with ducklings. 

Black-winged Stilt (Himantopus himantopus). Two previous migration routes of the 
species were reported by Keve (1976). In 1986 I and my co-workers found a nesting 
pair with 3 young birds on a small islet near Balatonmogyoród. 

Avocet (Recurvirostra avosetta). Two previous migration routes were reported by 
Keve (1976). In 1986, 3 pairs nested on the sandbank extending between the 
Major-pond, Nagy-tó and Nagyrada. The eggs were swept away by rain, however. 

Mediterranean Gull (Larus melanocephalus). No data was reported until 1986. In the 
spring of 1986 the nesting of 4 pairs (of 5 specimens observed previously) was 
recorded. In 1987 4 pairs nested once again. 

Whiskered Tern (Chlidonias hybrida). Until 1985 three records were reported (Keve, 
1976). We observed its nesting for the first time in 1985 on the Nagyrada-inlet. The co-
lony was established among Polygonum amphibium and protected by reeds from the pre-
vailing wind. Close-by 18 pairs of Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) were nesting. 
In 1985, 1986 and 1987 the nesting colony consisted of 50, 50 and 70 pairs, resp. 

Common Tern (Sterna hirundo). Nested at a Black-headed Gull (Larus ridibundus) 
colony in 1985. In 1985 120 pairs, in 1986 50 pairs and in 1987 50 pairs were 
recorded. 

Elemér Futó 

Melanistn of the White Stork (Ciconia ciconia L . , 1758). On 15th Apri l , 1985, a 
black-coloured Stork specimen appeared in the pasture of the Halas-puszta near 
Szeghalom. Next day it settled on a telegraph-pole nest with a White Stork specimen. 
Human interest was well tolerated by both specimens with a confidence characteristic 
of Ciconia ciconia. The black-coloured Stork was a male, as undoubtedly proved by 
repeted mating observations. The male appeared to be totally black, but watching by 
telescope the quill-feathers seemed bright black whilst the white feathers characteris
tic of the species (mainly on the neck and head) had a lighter black and dull colour. 
No white feathers were noted either standing or Aying. The feathers appeared 
normal in structure and were free of stains. The ruddy-coloured beak and feet also 
had some black shades of colour. 
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The Stork pair soon began to build a nest over the previous nest which remained on 
the nest-pole. The male brought nest materials at some minute intervals from nearby 
gardens. Some days later the female commenced incubation whilst the black male 
continued to carry grass and twigs to the nest. 

Later on, the female changed places with the male at the nest for varied periods of 
time, but this was rather irregulär. Once the male sat at the nest from 6.00—7.00 a. m. 
to 3.00—4.00 p. m. However, on other days it hardly visited the nest. The black male 
visited the pasture mentioned above for feeding where it mixed with other White 
Storks. Appearently, the other Storks tolerated the closeness of the black one. They 
frequently circled together in the air. 

The Stork pair reared one young, which had normal colouring. The male also 
actively participated in rearing the young bird. It fed, and on warm days shaded with 
its wings, the young bird. 

The male disappeared on 3th of July. Supposedly it met with an accident in the 
feeding site which is densly covered with high-tension pylons. I could not find the 
Stork when visiting the area. Shooting could also have been the cause but it has not 
been proved so far. The fact is that people were curious about the origin of the black 
colour of the Stork. After disappearance of the male the female reared the young but 
less intensively. The crying, calling voice of the young bird could be heared 
frequently. We were just about to take it from the nest to feed it artificially when the 
young bird flew to the roof of a nearby house, on Ist of September. On 3rd of 
September the young bird could already fly in some circles around the nest, yet it 
seemed sickly: its beak length and body-size were smaller, compared to the other 
young Storks of similar age. On 12th of September I saw the young bird fed by 
another Stork. In daytime the the young bird moved far from the nest. Probably, it 
flew somewhere to feed. On 16th of September the bird did not return to the nest in 
the evening. I was able to find some black feathers probably moulted from the neck 
or head of the black-coloured Stork. These had a dark slate-grey colour with a black 
tint at the margins. Structurally, the feathers appeared quite normal. Unfortunately, 
they were not. The feathers of the male underwent some fading through a 3-month 
Observation, even some white feathers appeared on the wings during moulting in 
early-july. Despite this, the impression of the black colour of the Stork was preserved, 
as an interesting example of the relatively rare melanism. 

István Kurpé 

Repeated incidence of breeding impairment among White Stork (Ciconia ciconia 
L. 1758) pairs due to beta-active contamination during migration In 1984 during 
spring and summer I noted unhatched clutches in increasing numbers in the nesting 
sites of the White Stork comprising 10 nesting pairs, which I visited regularly namely, 
at the Törek swamp, on chimneys in villages Tác, Szántódpuszta and Tihany. On 
three occasions I could detect the beta-electron activity in the calcium-carbonate 
content of the remaining egg-shells and in the bones of a dead young specimen using 
autoradiography. 

In villages close to these nests three Stork pairs reared up 2 youngs each and 
a brood of 5 young also flew away successfully in a third village a bit farther from 
here, essentially under the same climatic and feeding habitats. In 1985 I kept 20 Stork 
pairs under Observation in the Central-Transdanubian region by the lake Balaton: 
4 pairs had no offsprings. Autoradiography revealed beta-activity: 1/in feathers' 
remains, 2/in shells of unhatched eggs, 3/ again in feathers and 4/in egg-shell 
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fragments. It seems likely that uptake and building up of 9 0 a stroncium and damage 
of reproduction might have taken place during the South-east-African, the farest 
migration route of the Storks via feeding. 

t Dr. Dezső Tapfer 

First occurrence of Citrine Wagtail (Motacilla citreola Pallas, 1776) in Hungary 
The nesting rangé of the Citrine Wagtail (Motacilla citreola) comprises the wet, watery 
biotopes of the central palearctic region. The main part of this area is located in the 
region of the Central Asian high mountains extending from the Himalaya through 
Tien San and Altai to the Sayan (up to a max. 2600—4600 m). The western part of the 
nesting rangé is subdivided into 3 regions: the northern extending from Djungharia 
through the Central Siberian-plateau to the Petsora and the Tyman-ridge within 
60-70° of latitudes North. The southern comprises Hinducus and the Iranian 
uplands. The middle extends from the foothills of the Altai through the Kazah-ridge 
and south parts of the Urals to the central part of the East-European Piain. In this 
latter area the species has been extending towards the west-south-west from the 
beginning of the Century (it reached Gorkij and Penza in 1930, Moscow in 19, 
Voronezh in 1974, Harkov and Poltava in 1976). The nesting requirements of the 
Citrine Wagtail are similar to those of the Yellow Wagtail (Motacilla flava) but the 
former prefers wetter areas. It nests once or twice a year in May-June. The female 
builds the nest in a soil cavity or on a sloping shore. The clutch consists of 4-5 eggs; 
the eggs are hatched by the female. The young birds are also fed by the male, 
however. It is a migratory bird, the wintering area is located in the south part of India 
and China and in the north part of Indochina. The autumn migration commences in 
mid-August, the first specimens arrive in India during September. The spring 
migration takes place during February-April. 

The September-October as well the March-April migration of the species through 
Iraq, the Middle-East, the north part of Turkey and Greece, resp. can be related to its 
East-European occurrence. It has recently appeared on several occasions in Europe: 
In Italy (2 records between 1900 and 1976), in the Baltic countries and Finland (24 
records between 1962 and 1983), in Sweden (27 records between 1972 and 1983), in 
Norway, Denmark, Britain (34 records between 1954 and 1983) in Ireland and 
Iceland (34 records). 

Between 1900 and 1985 it has occurred in Central-Europe on 11 occasions (twice 
in Germany, once in Poland, twice in Czechoslovakia, 4 times in Austria, once in 
Switzerland). One male was observed on each occasion. The monthly distribution of 
the records were as follows: in April 4, in May 5 and in June 2 specimens. AH the 
specimens collected or caught in Central-Europe belonged to the M . citreola citreola 
subspecies. Two records are especially noteworthy: June-July, 1977, Karviná, in 
Czechoslovakia, one male specimen (the female could not be identified, according to 
Finnish data the male can mate with a Yellow Wagtail female as well), 20th April , 
1983, Hanság, Austria, one male specimen. 

In 1989 on 6th of May at 9.30 a.m. I observed one male Citrine Wagtail at 
Fertőrákos by the lido of the Fertő watering place at some metres from the water. 
Additional 8 Yellow wagtails (Motacilla flava flava) were picking in the grass in the 
Company of 2 northern Wagtails (Motacilla flava thunbergi). The weather was rather 
unfavourable (it was raining hard between 7.00 and 8.00 a. m. subsequently drizzling 
and the sky was clouded, but the sun appeared frequently for some minutes and a 
north-wind was gently blowing), I watched the bird from about 30 metres 
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using a binoculars of x 10x50 and a standing telescope of x 60, resp. The bird 
appeared somewhat larger in size and had a longer tail than the Yellow Wagtail. The 
head, neck, breast and the ventral region were lemon-coloured turning into 
yellowish-white at the lateral sides and the tail Covers. The ash-grey colour of the back 
was demarkated by a well perceptible black cross strip; from here an indefinite 
brownish spot was extending to the nape. The double white ribbon motifs shaped by 
the secondary wing-covers and the wide picks of the middle wing-covers were also 
visible. The beak and the legs were black. After watching for 10 minutes I left for 
Sopron and approximately one hour later I returned again to the area in the 
Company of some fellow-members (Tamás Frank, Dr. László Kárpáti, Sándor Mogyorósi, 
Attila Pellinger, József Selyem and Tibor Hadarics). We combed the ground for over an 
hour but could not see any bird. Then S. Mogyorósi noticed a stränge wagtail-like but 
harsher voice and soon the owner of this voice came down to the grass at a distance of 
ca. 20 metres. It was Citrine Wagtail! We all watched the bird thoroughly with various 
binoculars and two standing telescopes, as well. T. Frank took some evidencing 
photographs of the bird using a teleobjective of 500 mm. He could approach the 
Wagtail at a distance of 10 metres, by that time the Yellow wagtails disappeared and 
only this bird remained on the spot. Later on it also flew away. After 10 minutes the 
bird reappeared on the same spot and we again tried to approach it. The bird flew to 
the branches of one of the young willows standing at the lido and we could again take 
some photographs of it. Then the specimen flew away. 

During the Observation we also observed the following bird species in the grass at 
the lido: 1 Common Sandpiper, 4 + 1 + 1 Red-throated Pipits, White Wagtails, 
approx. 200 Yellow Wagtails (in flocks of 30—40 specimens, including 2 M. flava 
feldeggi and 6 M. flava thunbergi specimens) and 1 male Whinchat. 

This has been the first occurrence of the Citrine Wagtail in Hungary. The date fits 
well in the series of European observations having increased in number these last 
years. It is worth to examine thoroughly the large flocks of the migrating Yellow 
Wagtails during Apri l and May since we may reckon for additional occurrences of 
this species due to its expansion mentioned at the introduction. 

Tibor Hadarics 

Occurrence of Snow Finch (Montif ringilla nivalis L., 1766) at Fácánkert. I n 1987 
on 2nd of February at 16.10 hours I observed an immature Snow Finch specimen 
pecking at the road-side cleaned of snow. The bird flew up whenever a car passed 
then having made a semicircle along the road it flew back to the road-side. While 
Aying its white wings and outer tail feathers were clearly visible. I approached the 
bird by car and at a distance of 10-12 m I was able to inspect it thoroughly. With the 
naked eye I observed its yellow bili ending in a dark-grey tip, the ash-grey head, but 
the black throat spot characteristic of aduit birds was absent. The feathers of the back 
appeared to be greyish-brown and not chocolate-brown. The bird fed like a sparrow, 
picking maize fragments. After approximately 8-10 minutes Observation the bird 
was startled by a car and flew towards the North-East onto snowy fields. Next day, 
though I visited the spot on several occasions, I could not find the bird. But on 4th of 
February in the late afternoon Pál Varga, a colleague of mine, observed a lark-sized 
bird with white wings and tail feathers at the same spot pecking about for food. 
Perhaps he was watching the same Snow Finch specimen. 

Dr. Zsolt Kalotás 
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