
A B O M B Y C I L L A G A R R U L U S A S Z A B A D B A N 
ÉS A FOGSÁGBAN. 
í r ta: DOBÓI D O B A V LÁSZT.Ó. 

Most, hogy egy 31 éves ciklus után, a csonttollú madárral újból 
összehozott a véletlen, nem lesz talán érdektelen, ha e madárról 
eddigi megfigyeléseimet s föl jegyzéseimet röviden az alábbiakban 
közlöm. 

Mielőtt azonban ezt tenném, rövidesen foglalkoznom kel l e madár 
rendszertani helyzetével, amely 1735 óta nagy fejtörést okozott a 
követő kor csaknem valamennyi ornithológusánál. M a , úgy látszik, 
e tekintetben nyugvópontra jutottunk, hogy meddig, nem lehet 
tudni! H a időközben valamennyi nevesebb ornithológus más és más 
helyet jelölt k i a rendszerben madarunk számára, könnyen meg 
tudom érteni. E g y i k a madár külső megjelenését, a másik bonctani 
sajátosságait, a harmadik biológiai jelenségeit, a negyedik a mult 
század 40-es évei, még inkább 1857-től kezdve ismertté vált fészke-
lési viszonyait vette alapul, s így próbált megfelelő helyet jelölni k i 
a madarak nagy rendszerében. 

Linné eleinte a keresztcsőrűek és a pintyek közé állította, de már 
1758-ban belátta e hely tarthatatlanságát s mint Lanius bomby-
cillá-t a gébicsek közé sorozta. E z időtől kezdve aztán végigjárta az 
éneklő madarak valamennyi genusát. 

V o l t már Corvus, Garrulus, Coracias, Nucifraga, Turdus, C in 
clus, Parus, Sturnus, Hirundo, Muscicapa és egy sereg exotikus 
madárfajjal rokonságban, míg korunk élő nagy systematikusa Harter t 
a gébicsfélék és légykapófélék közt jelölte meg azt a legvalószínűbb 
helyet, mely madarunkat jelen ismereteink mellett legtöbb joggal 
megilleti. 

# ' *" * 

189G januárjában boldogult édesapám egy lőtt példányt kapott 
részemreDTEMÁK K Á R O L Y főügyésztől, a helyi adatok pontos meg
jelölésével. E madarat eddig csak képről és tömött példányokból 
ismertem, de gyönyörű külseje miatt, régóta élt bennem a vágy, bár 
volna már egyszer alkalmam kint a természetben is találkozni vele. 

Érthető dolog tehát, ha másnap reggelre influenzámból hirtelen 
teljesen kigyógyulva, keresésükre indultam. A pontos leírás után 
nem kellett keresnem, egyenesen rájuk találtam. 

Egyetlen 16-os söréttel leadott lövés 13 darabnak juttatott bir
tokába. Túlnyomó részük fiatalabb példány volt , rövid kont tyal 
s nagyon apró ,,csont"-függvényekkel, de vol tak közte gyönyörű 
öreg példányok is, hátranyúló, hosszú konttyal , nagy, piros tol l-
díszekkel, 2-nél még a kormánytollak végei is! Valamennyi t preparál
tam, s mert többre nem volt szükségem, csupán azért látogattam meg 
őket sűrű egymásutánban többször is, hogy életmódjukat, tevés-
ve vésüket megfigyelhessem. 



A hely Székelyudvarhely várostól 2 km-re. Bikafa lva község 
felé, a Nagyküküllő mellett feküdt. A parton, de a réten is, magányo
san és szétszórtan álló magas, vén füzek, hellyel-közzel bokros részek
kel, melyekből gyönyörűen piroslott elő a bőségesen tern ett V ibur -
num opulus ernyős bogyótömege. 

A madarak — becslésem szerint lehettek százhúszan — a leg
magasabb fűz tetejét lepték meg, meglehetős sűrű tömegben, mint 
a Sturnusok szokták, csakhogy sokkal nyugodtabban viselkedtek, 
helyeiket nem cserélgették folyton, hanem tisztogatták magukat, 
tollászkodtak, s látszott minden mozdulatukon a megelégedés, me
lyet a bőséges táplálék mellett az enyhe januári napsütés fénye és 
melege nekik nyújtott. Hébe-hóba egy-egy felemelkedett rézsútosan 
8—10 méternyire a fa koronája fölé, s azzal a mozdulattal, mintha 
egy bogaracskát, vagy szúnyogot csípett .volna el, szárnycsapás 
nélkül visszaereszkedett korábbi helye közelébe. E z a mozdulata 
teljesen Muscicapára va l l , így tesz igen gyakran a Muscicapa striata 
és Muscicapa albicollis, de nagyon gyakran láthatjuk a Lanius minor-
nál is. Hangjukat csak akkor hallani,ha a csapatvalamiért nyugtalanná 
lesz, vagy táplálék után akarnak leszállani. E z t a hangot betűkkel 
visszaadni nem lehet, bármennyire is iparkodtam azt megörökíteni 
sehogy sem sikerült. Legjobban talán ahhoz a hanghoz volna 
hasonlítható, melyet sok apró ezüst csengetyűcske egyidejű, mérsé
kelt rázogatása ad. E hang rendkívül tiszta, csengő, de nagyon gyenge. 
H a a csapat nagyobb távolságra száll, hangtalanul teszi. Röptük 
zajtalan és hullámzó, az ívelő röpüléssel tovaszálló csoport kedves 
képet nyújt. Lazább tömegben száll, mint a Sturnusok és sohasem 
magasabban, mint 35-—40 méter, tehát a legszálasabb fa tetejének 
magasságában. Vastag és rövid belei következtében emésztése na
gyon gyors, és így nagy mennyiségű táplálékra van szüksége. Átlag 
minden 5—6 percben esznek. E z úgy történik, hogy rendesen olyan 
fára telepednek, melynek aljában sok a nekik megfelelő bogyó, jelen 
esetben a V ibu rnum opulus. A fán ülő madarak közül, ha egyet el 
fog az evés vágya, párszor hallatja csilingelő hangját, s leereszkedik 
a bogyóernyő mellé. A lehető leggyorsabb tempóban követi vala
mennyi társa. Meglepik rendesen ugyanazt a bokrot, s mintha a 
kenyéririgység hajtaná valamennyit , mindenik azon igyekszik, hogy 
lehető rövid idő alatt, minél több bogyót nyeljen el a másik elől. 
A legtöbb, amit egy madár oesophagusában találtam, 9 bogyó volt , 
piros gyöngyszemek módjára sorakoztak egymás mellé. 

H a már több éte1 nem fér beléjük, újból felszáll valamennyi, vagy 
ugyanannak, vagy a szomszéd fának a tetejére s pihennek 5—6 
percig s akkor kezdődik újból elülről a leírt jelenet. 

Inni és fürödni egyetlen esetben láttam nem folyó vízben, hanem 
olvadt hó pocsolyájában. A z t hiszem, inkább fürdésről lehetett szó, 
mert a táplálékkal bőséges nedv kerül szervezetébe. E z t is vala
mennyien egyszerre tették, ami szoros társas életük folyománya. 
E z egyetlen esettől eltekintve, földön nem láttam soha. 



A z éjszakát a legmagasabb fákon töltik, amit elárul az a sok 
szenny, amit éjnek idején aláhullatnak. I lyen éjszakázó fák alatt 
színesre van a hó festve, táplálékuk szerint pirosra (Viburnum), 
ibolyáskékre (Ligustrum) vagy zöldre (Loranthus, Viscum). 

H a az északról érkezett csapat megfelelő területet talál, s ott 
durvább zaklatásnak kitéve nincs, rendszerint addig marad ott, amíg 
a táplálék futja, azután tovább vonul ; visszavonuláskor azonban 
más utat választanak, nyilván, mert tudják, hogy maguk után 
nem hagytak semmi ennivalót. 

Széttépett madarak részeit két ízben találtam méter magasban 
fűzfatörzsön; a jelek után ítélve, a Falco columbarius aesalonnak 
eshettek áldozatul. Közös hazájukból kelteződik ez a nem kívánatos 
ismeretség, s úgy látszik, pecsenyéjük annyira ízlik, hogyha mód
jában van, i t t sem mond le róluk, az arcticus tájak eme tollas 
meny étje. 

* 
Második találkozásom három év multán, 1899 februárjában 

történt. Ugyanazon helyen találtam rájuk. A csapat mindössze 
felényi lehetett. Hóállás körülbelül 20 cm, időjárás derült, fagypont 
körüli. 

E z a csapat rendkívül bizalmasan viselkedett, egész nyugodtan 
bevárt, míg a fa alá értem, melyen táboroztak. 

A z a gondolat érlelődött meg bennem, hogy néhány darabot 
élve fogok el valamelyes módon, hogy fogságban való viselkedésüket 
is megfigyelhessem. 

Február 7-én egy nagy halom, bogyókkal rakott Viburnum-
ágat gyűjtöttem egybe, s azt szorosan kévébe kötve, egy karó végébe 
húztam, s a bogyók közül kinyúló ágvégekre lépvesszőket tűzdeltem. 
A z így kiállított madárfogókészlet úgy nézett k i , mintha egy kis 
bokorra vérpiros kendőt borítottak volna. Mindez a madaraktól 
50 lépésre készült, s minden lépésemet szemmel kísérhették. A karót 
hegyes végével, amennyire lehetett, a fagyott földbe szúrtam, egy 
teljesen szabad terecske közepére. E g y vén fűz törzse mellett szán
dékoztam lesbe állani, de alig értem 30 lépés távolra, a madarak 
már rávetették magukat a bogyótömegre, s mert egyoldalúan tele
pedtek rá, az egész fát feldöntötték. 

Tizenöt darab maradt fogva a lépvesszőkön. Ezekből hét dara
bot megtisztítva, szabadon engedtem, nyolc darabot magammal 
vit tem, ezekből azonban kettő a vonaton, szállítás közben,elpusztult, 
valószínűleg a fa eldőlése folytán keletkezett sérülés következtében. 
H a t darab szerencsésen és épen érkezett meg Dicsőszentmártonba, 
hol másfél évig tartottam fogságban. 

A madarakat egy tágas, nagy kalitkában helyeztem el, melynek 
rácsozata annyira gyér volt, hogy egy léprigó is könnyen átbújhatott 
volna, de ezek soha meg sem próbálták a szabadulást. A z első pi l la
nattól beletörődtek sorsukba, s látszólag teljes megnyugvással visel
ték a társas fogságot. Miután a meleget nem szeretik, k in t a szabad 



levegőn helyeztem el őket. Eleinte bogyókkal tartottam, szívesen 
vették az Ampelopsis gyümölcsét, örültek a Viburnum lágy bogyói
nak, a Juniperus bogyóit azonban csak akkor ették, ha egyéb már 
nem volt, a vadrózsa apró bogyóit szintén szívesen fogyasztották. 
Mikor azután vége volt mindenféle bogyónak, kínos alternatíva 
elé kerültem. 

Vagy szabadon engedem valamennyit, s akkor megfosztom ma
gam a nehezen szerzett tanulmányi anyagtól, vagy bármi nehezen 
és költségesen is, de valahogyan megpróbálom őket életben tartani 
cseresznyeérésig, tehát május végéig, akkor azután nyert ügyem 
lesz. 

Próbáltam főtt rizst, reszelt sárgarépát, hozzá sem nyúltak; 
tejben puhított s apróra vagdalt fügét; néha egy-egy darabot le
nyeltek, de gyomrukra nem volt jő hatással. Végtére egy cselédem, 
ki nagyon szerette őket, találta meg azt az egyszerű táplálékot, 
mellyel másfél évig minden akadály nélkül el tudtam tartani. K u k o 
ricalisztből készült nem túlsűrű pép volt, helyi néven ,.kevert", 
melyet az első kísérlettől utolsó pillanatig oly mohó étvággyal fogyasz
tottak, mintha örök életükben csak ezt ettek volna. 

Nem csipkedték, mint a tyúk, vagy a veréb, hanem kitátott 
csőrüket a pép közé tolták, s ami közbül került, azt lenyelték ; vagy 
az alsó csőrkávát ásó módjára tolták előre, s ami a szájnyílásba 
került, mohón fogyasztották el. Nagyon gyorsan és mohón ettek, 
mintha attól félt volna minden egyes, hogy a többi eleszi előle az 
ételt. Csőrük ilyenkor nagyon maszatos volt, de ha ülőkéjükre egy
szerre felszállottak, gondosan megtisztogatták, hogy pár perc múlva 
újból kezdjék. Általában táplálkozásukat illetőleg a fogságban is 
úgy viselkedtek, mint a szabadban; mindent egyszerre csináltak, 
egyszerre szállottak le enni, egyszerre hagyták félbe azt, s egyszerre 
szálltak fel ülőkéjükre. 

Júniustól kezdve étrendjükben nagy változatosságot hoztak a 
bogyógyümölcsök. A zelnice (Prunus padus), a madárcseresznye 
(Prunus avium), meggy, szamóca, szeder (Morus, i t t „fái eper") 
annyira kedvenc eledelük volt, hogyha ilyennel közeledtem feléjük, 
harkály módjára valamennyien a ka l i tka rácsára kapaszkodtak s úgy 
várták, hogy mikor nyújtom be nekik. E g y ízben egyik türelmetlen
ségében átbújt a rácson, s kezemre szállva, tépni kezdte az epercsomó 
gyümölcseit, de a kinyi to t t ajtón át, a beadott ételre, magától ment 
vissza fogságába. 

A naponként elfogyasztott étel mennyisége igen jelentékenj', 
pontos számításokat e tekintetben nem végeztem, de gondolom, nem 
tévedek, mikor azt állítom, hogy egy madár naponként, rendes körül
mények között, saját testsúlyának a kétszeresét fogyasztja el táplá
lékban. 

A z elmondottakból önként következik, hogy a madarak emész
tése nagyon gyors, akár a halevőké. Éppen ezért a Bombycillát szoba
madárnak senkinek sem ajánlanám, mert folytonos utánjárást igé-



nyel , vagy folyton friss ételt ke l l nekik készíteni (nagy melegben 
gyorsan erjed), vagy pedig takarítani utánuk. Kalitkájuk tisztán 
tartása, különösen nyáron, nem kis gondot ad. 

Június közepétől kezdve a társaság hangos lett, egyesek ülő-
rúdjaikon kecsesen illegették magukat, mások meg a rúdra eresz
kedve, kissé megemelt bóbitával, rendkívül halkan énekelgettek, 
látszólag inkább a saját gyönyörűségükre. Ennél halkabb madár
éneket el sem tudok képzelni. Csőrét nem nyit ja k i , legföllebb meg
megmozduló toroktollai árulják el, hogy melyiktől erednek a hangok. 
Éneke rendkívül lágy, csendes, változatokban gazdag, tempója 
egyenletes, krescendók és dekrescendók nélkül. H a valaki hallotta 
március végén a kis Cinclust, mint a patak felfagyott jégpárkánya 
alatt boldogan énekelget, vagy az útszélen szétterjesztett farkkal 
dürgő búbos pacsirtát, amint kényesen, ide-oda tipegve, hasbeszélő 
módjára adja elő, nem is utolsó énekét, akkor fogalmat alkothat 
magának ennek a dalnak a kedvességéről. Újból ismétlem azonban, 
annyira halk, hogy 4—5 lépésről már alig hallható s csak akkor 
énekelnek a madarak, mikor teljesen egymagukban érzik magukat, 
ha va lami neszt hallanak, rögtön félbeszakítják azt. 

E z a viselkedésük körülbelül két hónapig tartott. Augusztustól 
kezdve már alig hallot tam éneküket. A forróság nehezükre volt, ha a 
hőmérő 38—42° R. - ra emelkedett, valamennyien nyitot t csőrrel 
üldögéltek s valósággal lihegtek. Ezen úgy segítettem, hogy a ka l i tka 
tetejét, naponta többször is, hideg vízbe mártott vastag kendővel 
födtem le s huzatos helyre tettem, hol a levegőnek élénkebb moz
gása volt . I t t aztán láthatólag megkönnyebbültek. 

Szellemi képességeik nagyon alacsony nivón állanak. Egyebet 
sem csináltak, mint ettek és pihentek! Még arra is nagyon ritkán 
vetemedtek, hogy tollaikat, különösen evezőiket, néhanapján meg
tisztogassák ; ha fejük teteje viszketett, lábaikat szárnyuk mögött 
emelték fel s úgy vakarództak. Igaz, hogy már elhelyezésüknél 
ügyeltem, hogy gyönyörű tollazatúk tisztán maradhasson. E vég
ből egyetlen hosszú ülőkét alkalmaztam, melyen jóllakottan és nagy 
melegben olyan mozdulatlanul üldögéltek egy irányba fordulva, 
mintha valamennyien k i lettek volna tömve. 

Szeptembertől kezdve gyakran kaptak bodzabogyót s hetenként 
1—2-szer, nagyon aprószemű szőlőt. E z volt legkedvesebb eledelük. 
Miko r benyújtottam nekik, kezemre, meg a fürtre telepedett az egész 
társaság s egy-egy szemet csőrükbe fogva, hirtelen rántással tépték 
le s egészben nyelték le. 

Októberben kezdődött vedlésük s tartott csaknem december 
közepéig, sőt egyes példányok kontyában még karácsony tájban is 
akadt egy-egy újonnan sarjadt tol l . 

Nagyjában így éltek 1901 augusztusáig, mikor is egy hét le
forgása alatt valamennyi rendre elpusztult. Legnehezebb volt nézni 
az utolsónak a vergődését. Végső óráinak szenvedését láthatólag 
fokozta az, hogy társ nélkül maradt, folyton azokat kereste. . ., míg 



aztán újból csak együvé került a társaság, tövében annak a nagy 
rózsabokornak, mely alá feleségem gondos keze rendre-rendre el
temette ő k e t . . . ! 

Hihetetlen fokú elhízásuk ölte meg őket! 
1908 január 21-én Csorváspusztáról (Békés m.) kaptam egy lőtt 

cf-et meghatározás végett. E z a példány hatodmagával napokig 
egy kastély tőszomszédságában élt, s a falakat befolyt Ampelopsis 
gyümölcseiből táplálkozott, néhány feketerigó társaságában.Pár napra 
rá nyomtalanul eltűntek. 

* 
1931 december 26-áig a csonttollúakat hiába kerestem, nem 

találkozhattam velük. E napon vadásztársaságunk egyik tagjának 
figyelmét felhívták a soha nem hallott csengetyűhangok, s a 25—30 
darabból álló társaságból meglehetős durva söréttel 3 darabot kilőtt. 
Negyedóra múlva magam is a fa alatt állottam, melyen a társaság 
megszállott. 18—20 m magas tölgyeken ültek, melyeknek minde
nikéről 3—4 nagy Loranthus-bokor csüngött alá, aranysárga gyü
mölccsel rakva. A társaság 3—4 fa sudarában oszlott szét. A z egyik 
fáról egy kenyérírigy léprigó nagy cserregéssel és reszeléssel kergette 
el a vendégeket s elfoglalván helyét az egyik fagyöngybokorban többé 
egyetlen madarat sem engedett a fára szállani. 

A csonttollúak i t t a Loranthus-bogyókat kezdték tépdesni saját
ságos módon, nem ülve, hanem a lecsüngő ágak alatt röpködve, egy 
helyben szinte függögetve szaggatták le a bogyókat, ami, tekintettel, 
hogy egyszerre 8—10 madár tette ugyanezt, nagyon érdekes látvány 
volt . Később fáról fára hurcolkodtak, míg végre az egész csapat egy 
8—9 méter magas Sorbus torminalison telepedett meg. Minden madár 
kikúszott az ág végére s egy helyből, mint a Pyrrhulák szokták, moz
dulat lanul annyi bogyót fogyasztott el, amennyit közvetlen körle
tében kinyújtott nyakka l elért. Teljesen csendben voltak, csak hul-
latékaik potyogása hallatszott a levelek között. 

A madarak legföllebb még 24 órát tölthettek a dicsőszentmártoni 
erdőben, mert december 27 és 29-én, dacára a legaprólékosabb után-
keresésnek, sehol sem tudtunk rájuk akadni, s így további meg
figyelésekre nem nyílott alkalmunk. 

* 
A csonttollúaknak viselkedésében nagyon sok közös vonás van 

a Coccothraustessel, melyhez külső megjelenésében is hasonlít, a 
Muscicapákkal és a Lanius minorral egyaránt. Tekintettel azonban, 
hogy mindig kisebb-nagyobb csoportokban él s ezek a társaságok még 
a költés idejére sem oszlanak fel teljesen, ebben a légykapóktól eltér. 
A meggyvágónál ez megvan, hasonlóképen a Lanius minornál is. 
A meggyvágóból a gyulakutai (Maros-Torda m.) erdőben egyetlen 
napon (1905 május 6) 52 lakott fészket találtam, a Lanius minor -
ból Székelyudvarhelyen 17 egymás mellett, csoportban nőtt vad
körtefán 23 fészket, melyeknek valamennyije virágzó Gnaphalium-
szárakból volt építve, s melyek a szó szoros értelmében illatosak voltak. 



Gyűjteményemben a csonttollúnak egyetlen fészekalja van, 
melyet dr. H . T A L M A R B J Ö R K B O M piteai orvostól kaptam. Találtatási 
adatok: Quickjock 1 9 0 3 , július 2 . A Saggar-Trásk mellett körülbelül 
9 0 0 m magasban fekvő, egyik rendkívül sűrű és sötét mocsaras fenyő
ben találtatott 5 m magasan, s a fészek 5, kissé már véres tojást tar
talmazott. 

A tojások alapszíne teljesen azonos a normális színeződésű meggy
vágó tojásokéval, csupán mintázásuk más. J O H N W O L L E Y angol 
oológus, k i a mult század 50-es éveinek végén hosszas kutatás után 
nagyobb számban gyűjtötte a lappok földjén, az alapszínt lazac
színnek jelzi. 

Bár a normális színeződésű tojásokra ez a leírás egyáltalán nem 
i l l ik , mégis fölötte érdekes adatnak tartom, tisztán abból a szem
pontból, mert ez a „salmon colour" ritkán a Coccothraustesnél s nagyon 
kivételesen a Lanius minornál is előfordul. Gyűjteményemben mind
két fajból több fészekalj van i lyen kivételes színeződésű. 

Fészekaljam tojásainak alapszíne kékesszürke, elmosódó hamvas
szürke alsó foltokkal, melyek fölött élesen körvonalazott, többnyire 
apró, fekete behintés van az egész felületen, csaknem egyenletes meg
osztással. Ezekből a nagyobbaknak széle sötétbarna köddé oszlik 
fel, úgy ,mint a Fr ing i l la coelebs-nél, vagy ritkábban az Oriolus 
galbulánál. E pettyek ritkán összefolynak, ritkán meg lábszárcsont-
vagy biscuit-alakban egyesülnek. Egynek tompáján félkörben egy 
fekete hajszálszerű rajzolat van, mint a Budytes-eknél, vagy az 
Acrocephalus phragmitis-nél. A tojások héja gyengén fényes. 

Méreteik : Hosszúság 23-3 23-2 23-4 24-7 23-1 mm. 
Vastagság 17-8 17-7 18-0 17-4 17-3 mm. 
Súlya 0 - 2 0 5 0 - 2 0 3 0 - 2 0 8 0 - 2 1 0 0 - 2 0 0 g. 

Átlagban hosszúság 2 3 - 5 4 mm, vastagság 17-64 mm, súly 0 - 2 0 5 g. 
A z Északamerikában élő fajnak, a Bombyci l la cedrorumnak 

tojásai kisebb kiadásban teljesen azonosak. Milwaucké-ból és 
Newbury-böl származó fészekaljaim alapszíne sokkal világosabb, 
körülbelül, mint az Acrocephalus palustris-é s éppen ezért mintá
zatuk sokkal inkább jut érvényre. 

A z új B R E H M - b e n megjelent azon adatokat, mintha a Bomby
cil la több esetben próbált volna Magyarország területén költeni, tel
jesen érthetetleneknek, legjobb esetben pedig téves megfigyelésen ala
pulóknak tartom. A z , hogy itt-ott még május hó folyamán is látták, 
semmit sem bizonyít, északi hazájában olyan későre költ, hogy 
májusi i t t időzése semmiben sem befolyásolja rendes időben való 
fészkelését, ha egyszer hazaérkezett. 

A L o x i a curvirostra fenyveseinket helyenként igen nagy szám
ban lakja, gyakori eset, hogy nagy tömegek lepik el télire különösen 
dombvidékeinket, de síkságainkat is, s fenyőcsoportjainkon, park
jainkban, egészen otthonosan érzik magukat, még májusban is ott 



látjuk néha a fenyőtobozok között tornászni, de azért egy pár sem 
marad vissza költésre, még tévedésből sem, hanem visszahúzódnak 
havasainkra, a zúgó sötét fenyvesekbe, hol maguk is meglátták az 
első napvilágot! 

Egyelőre nem kel l tehát számolnunk azzal a lehetőséggel, hogy 
a Bombycillák a magyarországi fészkelőmadarak számát szaporítani 
fogják. Eurasia arcticus tájain egyenesen katasztrofális változások
nak kellene végbemenniök, melyek e nagyon körülírt sajátosságú 
területeken költő madarat rákényszerítenék arra, hogy mostani 
költőterületeit a Dunamedence felső szakaszával cserélje fel vagy 
legalább is bővítse k i . 

V O M S E I D E N S C H W A N Z I N D E R E R E D T E I T U N D 
G E F A N G E N S C H A F T . 

V o n : L . v . D O B A Y . 

Beobachtungen des Verfassers aus Siebenbürgen. Im Január 1896 
befand sich eine Schar von etwa 120 Stück auf altén Weiden neben dem 
Nagy-KüküJlő Fluss bei Bikafalva, die von diesen Báumen in die Büsche 
des wilden Schneeballs (Viburnum opulus) einfiel und die rőten Beeren 
verzehrte. Im Február 1899 waren wieder Seidenschwanze dort, aber in 
geringerer Anzahl. Verf. fing mit Leimruten an Viburnum-Beeren 15 Stück 
und steckte davon 6 Exemplare in einen grossen Káfig mit einer Maschen-
weite des Gitters, durch die eine Misteldrossel leicht hátte durchschlüpfen 
können. Die Seidenschwanze versuchten jedoch nie zu entrinnen. Frassen 
gerne Beeren von Ampelopsis und Viburnum, von Juniperus nur, wenn 
andere nicht mehr vorhanden waren. Nach Ende der Beerenzeit bekamen 
sie einen aus Maismehl bereiteten Brei. Von Juni an wurden Früchte der 
Traubenkirsche (Prunus padus), Vogelkirschen, Weichseln, Erd- und Maul-
beeren gerne genommen. Sobald Verf. sich mit diesen Früchten dem Káfig 
náherte, wartete die ganze Gesellschaft nach Art der Spechte am Gitter 
hángend auf diese Nahrung. Anfang Juni begannen einige mit dem leise 
vorgetragenen Gesang, ohne dabei den Schnabel aufzusperren. Dieser 
Gesang dauerte bis Anfang August. Im Sommer liften sie viel von der 
Hitze und Verf. musste ihnen durch ein táglich mehrmals in kaltes Wasser 
getauchtes Tuch, das er an der Káfigdecke befestigte, Kühlung verschaffen. 
Von September an bekamen sie oft Hollunderbeeren und wöchentlich 1—2-
mal kleinbeerige Weintrauben ; letztere waren ihre Lieblingsspeise, die 
Beeren wurden einzeln abgerissen und im ganzen verschluckt. Die im Októ
ber begonnene Mauser dauerte fast bis Mitte Dezember, einige hatten sogar 
noch zu Weihnachten einige neugesprossene Federn in der Holle. Im August 
1901 gingen dann alle binnen einer Woche ein. A m 21 Jan. 1908 wurde Verf. 
1 Exemplar aus Csorváspuszta (Kom. Békés) zugeschickt, welches dort mit 
5 anderen und einigen Amsein seit einigen Tagén den Früchten von Ampe
lopsis zugesprochen hatte. A m 26. Dez. 1931 beobachtete Verf. bei Dicső
szentmárton 25—30 Stück, die eben eine Misteldrossel von den reichlich 
vorhandenen Loranthus-Beeren vertrieben hatte und min auf den 18—20 
m hohen Eichen sassen. Interessant war es zu beobachten, wie sie diese 
Beeren nicht sitzend abbissen, sondern im Fluge, unter den herabhángenden 



Zweigen rüttelnd abklaubten. Spáter setzten sie sich auf einen Elsbeeren 
baum (Sorbus torminalis) und jedes Exemplar suchte das Ende eines Zwei-
ges auf, hier soviele Beeren verschlingend, wieviel es von seinem Sitze nur 
erreichen konnte. Beschreibung und Masse eines Geleges aus Quickjock 
vom 2. Ju l i 1903 in Verf. Sammlung. Die in der ungarischen Literatur auf-
getauchten Angaben über Brutversuche dieses Vogels in Ungarn halt Ver-
fasser für irrtümliche Beobachtungen. 

Z U R ERNÁHRUNGSBIOLOGIE D E R VÖGEL. 
Von D R . M . S C H I , O T T , Greifswald. 

(Mit 2 Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfassers.) 

Angeregt durch Untersuchungen Uttendórfers über die E r -
náhrung der Tagraubvögel und Eu len wurde vom Verfasser gele-
gentlich ornithologischer Studien i m vorpommerschen Ostseegebiete 
auch das Augenmerk auf Gewöll- und Rupfungsbefunde bei hiesigen 
Raub- und Eulenvögeln gerichtet, desgl. ganz allgemein auf Magen-
untersuchungen. Die interessantesten Ergebnisse seien nachstehend 
mitgeteilt, i n Erganzung bisheriger Untersuchungen. 

I n der Brutperiode 1931 hatte ich Gelegenheit, i m Wampener 
Walde bei Greifswald (Pommern) einen Sperberhorst ziemlich regel-
mássig zu kontrollieren. Der Horstinhaber entpuppte sich dabei als 
ausgesprochener Laubsánger-Spezialist. V o n den insgesamt 19 R u p -
fungen, die zur Untersuchung gelangten, stammten nicht weniger 
als 14 aus dieser Vogelgruppe, und zwaran erster Stelle von Weiden-
laubsánger (7), an zweiter Stelle von Waldlaubsánger (4). Be i drei 
Rupfungen blieb die Artfeststellung offen. Es handelte sich jedoch 
auch hier unzweifelhaft u m Laubsánger-Reste. Das zahlenmássige 
Artverháltnis dieses Befundes entsprach übrigens recht genau dem 
Verhaltnis der Besiedlungsfrequenz von Weiden- und Waldlaub
sánger i m Wampener Gebiete. Die übrigen Rupfresté dokumentierten 
das Schlagen von Goldammer (3), Trauerfliegenfánger (1) und B u c h -
fink (1), ebenfalls typische Besiedler dieser Ort l ichkeit . Der A n t e i l 
an Sáugetieren war in der Ernáhrung der Sperberbrut nur sehr gering. 
Der von Uttendörfer errechnete normálé Durchschnitt von 1'5% wurde 
mit 1'3% noch nicht ganz erreicht. Die nachgeprüften Beutereste 
ergaben so gut wie ausschliesslich Microtus arvalis, nur je einmal 
Zwergmaus und Wasserratte. A u c h in den Speisezettel von Sperbern 
zur Zugzeit wurde nach Möglichkeit versucht, einen Einb l ick zu 
erhalten. Wie zu erwarten war, enthielt dieser jetzt auch Vogel-
arten, die, selbst auf dem Durchzuge, sich gerade am jeweiligen Jagd-
ort des Sperbers befanden. So wurde beispielsweise Birkenzeisig und 
Bergfink Október 1931 als Beute Hiddensoer Durchzugs-Sperber 
festgestellt; i m November 1931 Weindrossel (Rupfung) als Opfer eines 
Sperbers bei Wieck (Pomm.). Ferner wurde auch i m gleichen Monat 


