
A P R Ö K Ö Z L E M É N Y E K . 
Bombycilla garrulus. Békés megyében, Tarhos pusztán 1932 ápr. 1-én 

1 drb. csonttollú madarat lőttem. Ezen az egy példányon kívül többet nem 
láttam. Wenckheim György gróf. 

1932 nov. 20-án Komoron, Szabolcs m. 1 csonttolút1 lőttek, mely hoz
zám került kitömésre. Őry Sándor. 

Pastor roseus. 1932 máj. 31-én a poroszlói határban egy eperfán 5 pász
tormadarat figyeltem meg. Ezekből 1 példányt lelőttem és kitömés céljá
ból F Á B A R . budai preparátornak küldöttem fel. Graefl Andor. 

Aquila clanga Pall. Fehér megyében. A nagy békászó sas ritkán kerül 
múzeumainkba és a preparátorokhoz. Eddig azt tartották, hogy bár söté
tebbszínű a kis békászó sasnál, ezt a színbeli különbséget a szabadban nem 
lehet fölismerni. Újabban azonban S C H M I D T — B F . Y és QUEDÍTAIX rámutattak 
arra, hogy a clanga felső farkfedőinek fehér színéről röptében is biztosan föl
ismerhető, mikor a madár fordul, akkor különösen látcsővel jól látható 
farka fölött ez a fehérség. H O F F M A N N még hozzáteszi, hogy a clanga röpté
ben nemcsak nagyobb a pomarinánál, hanem fejét és nyakát is jobban 
kinyújtja, szárnyhosszának kb. egyharmadára. A clanga nem annyira erdei 
madár, mint a pomarina, hanem inkább a tavak környékét szereti. Kelet
poroszországban pl. tavak mentén a rétisas módjára vadászik fiatal vagy 
vedlő récékre és szárcsákra s csak szeptembertől békákra a réteken. Lőtt 
példányokon jó bélyeg, hogy a clanga V I I . kézevezőjének külső zászlója a 
hegye felé erősen, a pomarináé gyengén kimetszett. — 1932 okt. 8-án a 
fehérmegyei Bot mellett fiatalabb clanga-to]ót lőttek, melyet T I L L prepa-
rátornál egészen friss állapotban megtekinthettem. Sötétbarna, határo
zottan a feketébe hajló árnyalattal, a felső szárnyfedőkön a jellemző csepp-
alakú világos foltokkal. Álul a barna tollak világosabb barna keskeny 
szárfoltokkal. Alsó farkfedői barnássárgák. Aí«ó szemhéján sűrűn álló 
apró, fehér, zászlóvá nem egyesült tollacskák, melyek a csukott szemen a 
sötét környezetben élesen szembetűnnek. A felső szemhéj csaknem csupasz, 
nagyon kevés ilyen fehér tollacskával, csak a szélén, mint az alsó szemhéj 
szélén is, vannak sűrűbben álló zászlónélküli világos barna színű tollacskák 
és barnásfekete sörtealakú pillák. Szemcsillaga dióbarna ; csőrének alapja 
kékesszürke, hegye szarufekete, viaszhártyája halványsárga. A madár 
hossza 685, szárnyhossza 516, fark 263, csüd 116, csőre a homloktól 49\5, 
a viaszhártyától 36 mm. A kiterjesztett szárnyak végeinek egymásközötti 
távolsága 1720 mm. Súlya 2230 g. Szívének súlya 16340 g, a szívsúly a 
testsúly 0/ 0 0-ében kifejezve: 7 ,33%0' Májsúly 33030 g, a májsúly a test
súly 0 / o o - é D e n 14-81°/oo- £>r. Greschik Jenő. 

Gyps fulvus (Habi.) és Aegypius monachus (L.) előfordulása 1932-ben. 
Az év folyamán 4 fakó- és 1 barátkeselyű elejtéséről értesültünk, melyek 
Ö R Y , P U D L E I N E B és F Á B A fővárosi preparátorokhoz kerültek kitömésre. 
A fakókeselyűk valamennyien fiatalabb példányok, hosszú, barnás, valódi 
tollakból álló gallérral a nyakon, felül és alul vörösbe hajló homokbarna 
tollazattal, a szárnyfedőkön és alul világos szárfoltokkal. A barátkeselyű 
öregebb, sötétbarna tollazatú példány. Fakókeselyű I. példány : márc. 24, 

1 Fiatal 2 . Súlya 54-800 g. Petefészkének legnagyobb hossza, szélessége 
és vastagsága 2 x l ' 8 x l mm. Gyomrában hóbogyó héjai és 6 légy, melyek 
dr. SZILÁDY ZOLTÁN szerint a Phoridákhoz tartoznak, nagyobbak 3 mm-nél, 
testük fekete, szárnyuk sötétszínű. Dr. G. J. 



Kúnszentmárton, cf. A madár hossza 1070, szárnyhossza 721, fark 320, 
csüd 104, csőre a homloktól 72, a viaszhártyától 50'5 mm. Ujjainak hossza 
a jobb lábon : hátsó ujj a karommal körzővel mérve 73, karom külön 35 ; 
belső ujj 95, karom 4Í; középső ujj 151, karom 40; külső ujj 85, karom 
29 mm. A bal lábon az ujjak a karommal és a karom külön ugyanilyen sor
rendben : 75, 37; 96, 41; 143, 38; 85, 29 mm. A kiterjesztett szárnyak 
végeinek egymásközötti távolsága 2600 mm. Begye és gyomra üres. Súlya 
4550 g. Sárgásszínű heréi közül a gömbölyded baloldali 14x8, a hosszúkás 
jobboldali 23X5 mm. — I I . példány: máj. 20, Heves m. cf- Hossza 990, 
szárnyhossza 710, fark 296, csüd 108, csőre a homloktól 75, a viaszhártyá
tól 52 mm. A jobb láb ujjainak hossza a karmokkal és külön a karmok 
hossza az I . példány sorrendjében (a karmok mindkét lábán le vannak 
koptatva): 68, 30; 75, 34; 131, 3 1 5 ; 80, 26 mm. Ballábán: 65, 3L5; 
73, 35 ; Í22, 30 ; 78, 26 mm. A kiterjesztett szárnyak végeinek egymás
közötti távolsága 2480 mm. Begye és gyomra üres. Súlya 6400 g. Baloldali 
heréjének legnagyobb hossza, szélessége és vastagsága 10X4X3'5 mm, 
jobboldali lövéstől sérült. Szívének súlya 72'800g, a relatív szívsúly a test
súly 0/0o-ében 10-4G°/00. Májának súlya 149 760g, a relatív máj súly 23'4C°/00. 
— I I I . példány : szept. 10, Kisgyócs Abádszalók mellett. Szárnyhossza 
700 mm. (SCHMITT Z O L T Á N szíves szóbeli közlése). — I V . példány : szept. 
14, Pölöske, Zala m. (már csak kitömve láttam). Szárnyhossza 712, fark 
320, csüd 105, csőre a homloktól 75'5, a viaszhártyától 535 mm. Lábujjai
nak hossza a karmokkal és külön a karmok hossza az előbbi példányok 
sorrendjében, jobb lábán: 72, 36-5; 73, 40'5; 129, 38\5; 80, 32 mm, bal 
lábán : 75, 35 ; 74, 38 ; 132, 38 ; 82, 32 mm. A kiterjesztett szárnyak végei
nek egymásközötti távolsága 2500 mm. — A barátkeselyűt egyidőben és 
ugyanazon a helyen lőtték a I I . számú fakókeselyűvel, amelynek társa
ságában volt, máj. 20-án Heves megyében. Csőre szaruszürke, fej felőli fele 
világoskék, kávájának széle rózsaszínű. A madár hossza 1010, szárnyhossza 
755, fark 370, csüd 133, csőre a homloktól 88, a viaszhártyától 62 mm. Láb
ujjainak hossza stb. mint fent, jobb láb: 68'5, 365; 67, 38; 118, 35; 87, 
27 mm, bal láb : 64, 37 ; 73, 39 ; 119, 35'5; 87, 27 mm. A kiterjesztett szár
nyak végeinek egymásközötti távolsága 2720 mm. Begye és gyomra üres. 
Súlya 5840 g. Fehéres színű heréi közül a baloldali heréjének legnagyobb 
hossza, szélessége és vastagsága 9 X 5 X 4 , a jobboldalon fekvőé 8'8X4'6X3 
mm. Szívének súlya 55" 140 g, a relatív szívsúly a testsúly °/00-ében: 9É44°/00. 
Májának súlya 72'260, g a relatív májsúly 12 -37°/0 0. Dr. Greschik Jenő. 

Nagyobbszámú Buteo rufinus (Cretzschm.) Pest megyében 1932 őszén. 
A hartai határhoz tartozó Allampusztán, az igazságügyminisztérium 2000 
holdas birtokán (Harta, Akasztó, Fülöpszállás és Solt között) ez év október 
havában több sasölyv jelent meg, amelyek közül 7 lelőtt példányt E C S E D I 
CSAPÓ F E R E N C , a birtok vezetője, részint a Székesfővárosi Tanszerkészítő
műhelynek, részint a M . N . Múzeumnak küldött be. Szíves értesítése szerint 
ezek az ölyvek a birtoknak a szikeseknek közel eső részén, a művelés alatt 
álló táblákat szegélyező akácfákra jártak aludni és ezeket nappal is föl
keresték. A Tanszerkészítőműhelybe került példányokat B E H Y N A igazgató 
ésSzTANKÓ tanár társaságában tekintettem meg. Elejtésük ideje: okt. 14, 
2 c?, 2 2 , begyükben és gyomrukban sok Bujo viridis. Okt. 19: 1 cf, 
begyében sok Bujo viridis, gyomrában Bufo csontok és 2 Lacerta agilis 
leharapott fejjel. Okt. 21: l c f , begye üres, gyomrában egérszőr. Okt. 
23: 1 d \ gyomrában egérszőr, több Stenobothrus lába és ganéjtúró szárny
fedő részei. Dr. Greschik Jenő. 



Steganura paradisea aucupum Neum. verebek társaságában Nagykátán. 
1932 nov. 7-én Nagykátán vidapinty hímet lőttek, mely ott egy tojóval 
együtt verebek társaságában volt. A madár, sértetlen dísztollazatú pél
dány, K Ó K A I múzeumi preparátorhoz került kitömésre. Négy hosszú 
középső farktolla jól fejlett, a leghosszabb 286 mm. Fogságból szökhettek 
meg. A szövőmadarak családjába tartozó madár hazája a nyugatafrikai 
Felső-Guinea és főleg Senegambia, ahonnan mint kedvelt szobamadár 
évente ezrével kerül az európai madárkedvelők kalitkájába. 

Dr. Greschik Jenő. 

A fenyvesrigó, Turdus pilaris L . költéséről Mosonmegyében. Idáig 
Csonka-Magyarországon csak Vasmegyéből volt ismeretes ennek az északi 
madárnak a költése az 1900-as évek elején. 

A lébényi uradalom egyik vadőre, CSÉPI LÁSZLÓ beszélte el nekem, 
hogy 1927-ben a Hanságban e madarat fészkelve találta. A fészek egy 
földvételi gödörben volt nyárfa-bokron. Szerinte azon a nyáron ugyanaz 
a pár abban a fészekben háromszor költött, úgy hogy a legutolsó fészekalj
ból származó fiókák kb. augusztus közepén repültek k i . Ez a háromszori 
költés nem nagyon csodálatos annak, aki a rigófajokat tüzetesebben ismeri. 
Ugyanaz a vadőr állítja, hogy a költési időben máskor is találta e madarat. 
Tévedésről szó sem lehet, mert télen e madár nagy csapatokban tartóz
kodik ott. CSÉPI JÓZSEF másik vadőr is azt állítja, hogy ő is látott többször 
nyáron Turdus pilarist és az idén (1932) is találta volna fészkét Lébény 
mellett. Az idén V I . 21-én D E . V A S V Á R I M I K L Ó S S A L láttunk két darab feny
vesrigót, amint a Rábca hullámterében a vízparton szedegettek. Tudomá
nyos szempontból nagyon kívánatos volt kézrekerítésük és ezért az egyiket 
becserkeltem és sikerült lelőnöm. Szerencsére a tojó volt, a mellcsonttól 
egész a farktőig lehúzódó hatalmas kotlófolttal. Természetesen fel
bontottuk és már félig érett tojásokat találtunk benne. Tehát valószínű, 
hogy nemsokára mégegyszer is költött volna. Fészkét sajnos nem találtuk 
meg, de azt gondolom, hogy az elejtés helyének szomszédságában lévő 
nyárfák egyikén lehetett. Még többször is jártam arra, de már ott többé 
nem láttam fenyőrigót. 

Mosonszentmiklós mellett láttam július 28-án két öreget, de kézre
kerítésük nem sikerült. Még augusztus 26-án is láttam 4 drb-ot, de ezek már 
vonuló példányok lehettek ! Nagyon kívánatos volna, ha ornithologusaink 
foglalkoznának ennek az érdekes madárnak költési viszonyaival. 

Studinka László. 

Fenyőrigók nyáron Győrmegyében. Folyó év augusztus 22-én 4 fenyő
rigót észleltem a Győr melletti Likócs pusztán. Megnyugtatás, illetve 
teljes bizonyíték céljából közülök egy példányt le is lőttem. A megmaradt 
három példány azután eltűnt, úgy hogy azóta nem találkoztam velük. 
Megjegyzem, hogy Likócs pusztán 1930 év nyarán is találkoztam a Turdus 
pilarissal, mikor is július elsején észleltem egy példányt, mely július 27-ig 
tartózkodott ottan, mikor is egy vadászvendég által lelövetett. 

Hegymeghy Dezső. 

A békési bakcsó-telepről. 1929. nyarán Tarhospusztán voltam Békés 
mellett (Békésmegye) és megnéztem az ottani bakcsótelepet, amely egy 
kb. 20 kat. holdnyi alacsony fenyvesben volt a Kőrös partján. Június 
közepén már a fiatal bakcsók Nycticorax nycticorax (L.) majdnem 
repülősek voltak és a fészek szélén álldogálltak. Az ott költő párok számát 



akkor kb. 80-ra becsültem. Azóta nem hallottam a bakcsótelepről, 
de remélem, hogy még megvan a régi állomány és valamelyik orni-
thologusunk foglalkozik vele. Studinka László. 

Hósármány (Plectrophenax nivalis L.) Apajról, Pestmegyéből. Az ürbői 
pusztával összefüggő apaj pusztai szikesek világhírűek voltak érdekes 
madárvilágukról. De csak voltak ! Mert aki ma járja területét, keservesen 
csalódik. Még 8—10 évvel ezelőtt is nádas, sasos helyek tették a szikes-
vizek környékét változatossá. Körülbelül tíz évvel ezelőtt a szállási híd 
környékén olyan sűrű és nagy nádas volt, hogy el is lehetett tévedni benne 
annak, aki először járt ottan. Ma már a hídnak nyoma sincs ; minek a híd 
ott, ahol nincs víz? Az egykori nádas helyén a ritkánfűves szikföld kemény, 
száraz talaja porzik. Az őszi eső hatására kizöldült a régi legelő, de az egy
kori vizek helyén még sár is alig van és nagyon kevés, pusztulóban levő 
sás satnya levele sárgul. Ahol hat-nyolc évvel ezelőtt csíkot fogtam, ott 
az idén tavasszal és ősszel nem láttam vizet ; körülbelül egyholdnyi terü
leten van még egy kevés sekély víz. A szállás mögött néhány éves vízleve
zető-csatornára bukkantam ; ez az oka tehát annak, hogy ahol egykor 
vidám, zajos madárélet volt, ott ma elképzelhetetlenül sivár szik terül el. 
Fa nincs a területen ; többször kísérleteztek fásítással, de a kísérlet soha
sem sikerült. 

Ürbő pusztán 1927 júliusában jártam. Helybeliek szóbeszéde szerint 
víz már ott sincs, vigasztalanul sivár, élettelen ott is minden. 

November másodikán negyedszer voltam 1932-ben Apajon. Egész 
nap kegyetlenül hideg szél fújt, a hőmérséklet 4—5° Celsius lehetett ; szél
árnyékban (gödrökben) azonban jóval melegebb volt. A hideg szélben 
még az a kevés állat is, ami ott volt, meglapult ; alig lehetett látni valamit. 
Mégis szerencsém volt, mert közvetlenül a víz partján két hósármányt 
(Plectrophenax nivalis L.) sikerült elejtenem. Feljegyzésre érdemesnek 
találom ezt az adatot azért, mert az aránylag nagyon szép és enyhe őszhöz 
viszonyítva túlságosan korainak látszik a hósármányok idei megjelenése. 
Az elejtett hósármányok meglehetősen közelre vártak és amikor az egyiket 
meglőttem, a másik mindössze tíz lépéssel repült odább ; ezt is elejtettem. 
Ezeken kívül még egy öt-hét tagból álló csapatot is láttam a réten, amely
nek tagjai azonban állandóan messziről keltek. Az elejtett hósármányok 
közül az egyik a Nemzeti Múzeum, a másik a Közgazdasági Egyetem gaz
dasági állattani gyűjteményébe került. 

P E T É N Y I a hósármányt 1846 enyhe telén november végén figyelte 
meg. 1853 nov. 21-én lőtt példányok gyomrában a magvakon kívül vízi
bogarakat is talált. M A D A R Á S Z és L O V A S S Y azt írják, hogy a hósármány 
minden szigorú télen megjelenik hazánkban. A faunakatalogus szerint a hó
sármány október—-november hónapban érkezik hozzánk. Dr. Éhik Gyula. 

Előfordulási adatok. F Á B A R E Z S Ő budai preparatoriumában ebben az 
esztendőben a következő érdekesebb előfordulási adatokat jegyeztem föl: 
Aquila heliaca cf, III . 26., Zámoly, Fehér m., Szárnyhossza 590 mm. Pan-
dion haliaétus cf, V . 1., Kiskomárom, Zala m.; cf, I X . 2 ». Börgönd, Fehér 
m. Milvus milvus X I . 13, Velencei-tó. Gyps fulvus I X . 10. Kisgyócs, Abád-
Szalók mellett. Lanius senator cf, V . 16, Lengyeltóti, Somogy m. Corvus 
orax X . 15, Nagykanizsa. Burhinus coedicnemus IV . eleje, Budai-hegyek ; » 
X . 30, Bicske. Himantopus himantopus cf 2 , VI I I . 8, Kétútköz, Heves m. 
Phalacrocorax carbo sinensis I X . 1, Felgyő, Csongrád m. Podiceps griseigena 
VII I . 25, Bicske. Schrnitt Zoltán. 



K U R Z E M I T T E I L U N G E N . 

Bombycilla garrulus. A m 1. Apr i l d. J . erlegte ich bei Tarhospuszta, 
Kom. Békés einen Seidenschwanz. Weitere Exemplare wurden von mir 
nicht beobachtet. Gráf Georg Wenckheim. 

A m 20. November 1932 wurde bei Komoré, K o m . Szabolcs 1 Seiden-
schwanzt1) erlegt und mir zum Austopfen eingesendet. Alexander Őry. 

Pastor roseus. A m 31. V . d . J . beobachtete ich auf einem Maulbeer-
baume bei Poroszló 5 Rosenstare, von denen ich 1 Stück erlegte und Prae-
parator R. F Á B A einsandte. A. v. Graefl. 

Apuila clanga Pall. im Komitate Fehér. A m 8. Okt. 1932 wurde bei Bot 
ein jüngeres 2 des Schelladlers erlegt. Schwárzlich dunkelbraun, auf den 
Oberflügeldecken mit den charakteristischen lichten tropfenförmigen 
Flecken. Untén die braunen Federn mit schmalen lichter braunen Schaft-
flecken, Unterschwanzdecken braunlichgelb. Unteres Augenlid mit dicht-
stehenden kleinen weissen, nicht zu einer Fahne geschlossenen Federchen, 
die bei geschlossenem Auge aus der dunklen Umgebung scharf hervortreten. 
Oberes Augenlid fast nackt, hie und da einzelne weisse Federchen. Auf 
den beiden Lidrándern wieder dichter stehende lichtbraune Federchen, die 
ebenfalls keine Fahne bilden, ausserdem braunschwarze borstenförmige 
Wimpern. Iris nussbraun ; Schnabelbasis bláulichgrau, Spitze hornschwarz, 
Wachshaut blassgelb. Lángé 685, Flügel 516, Schwanz 263, Lauf 116, 
Schnabel von der Stirn 49 -5, von der Wachshaut 36 mm.Flugbreite 17'20mm. 
Gewicht 2230 g. Herzgewicht 16-340 g, Herzgewicht in ° / 0 0 des Körper, 
gewichts: 7 -33°/ 0 0. Lebergewicht 33030, Lebergewicht in ° / 0 0 des Körper, 
gewichts : 14'81°/00. Dr. Eugen Greschik, 

Vorkommen von Gyps fulvus (Habi.) und Aegypius monachus (L.) im 
Jahre 1932. Im Laufe des Jahres wurden in verschiedenen Teilen des Lan-
des 4 Gánse- und 1 Kuttengeier erlegt. Die Gánsegeier waren alle jüngere 
Exemplare mit aus langen, bráunlichen Federn bestehender Nackenkrause 
und sandbraunem Gefieder ; der Kuttengeier ein álteres dunkelbraunes 
Exemplar. Gánsegeier, Exemplar I : 24. Márz, Kunszentmárton, cf. Lange 
1070, Flügel 721, Schwanz 320, Lauf, 104, Schnabel von der Stirn 72, von 
der Wachshaut 50'5 mm. Zehen samt Krallen und Krallen alléin mit Zirkel 
gemessen, rechter Fuss : Hinterzehe 73, Kralle alléin 35 ; Innenzehe 95, 
41 ; Mittelzehe 151, 40 ; Aussenzehe 85, 29 mm. Linker Fuss in derselben 
Reihenfolge : 75, 37 ; 96, 41 ; 143, 38 ; 85, 29 mm. Flugbreite 2600 mm. 
Kropf und Magén leer. Gewicht 4550 g. Hoden gelblich, grösste Lángé und 
Breite des rundlichen linken Hodens 14x8, des lánglichen rechten 
23X5 mm. — Exemplar II : 20. Mai, K o m . Heves, cf. Lángé 990, Flügel 
710, Schwanz 296, Lauf 108, Schnabel von Stirn 75, von Wachshaut 
52 mm. Zehenmasse (wie bei I.), Krallen abgenützt, rechter Fuss : 68, 30 ; 
75, 34 ; 131, 3P5; 80, 26 mm. Linker Fuss: 65, 3L5 ; 73, 35 ; 122, 30 ; 
78, 26 mm. Flugbreite 2480 mm. Kropf und Magén leer. Gewicht 6400 g. 
Grösste Lángé, Breite und Dicke des linken Hodens : 1 0 X 4 X 3 5 mm. 

1) Junges 2, Gewicht 54-800 g. Eierstock 2 x b 8 x l mm. Im Magén 
Schalen von Schneebeeren und 6 Fliegen, die nach D r . Z. v. Szilády zu 
den Phoriden gehören: Körper scwarz, grösser als 3 mm, Flügel dunkel 
gefárbt. Dr. E. G. 



(rechter durch Schuss verletzt). Herzgewicht 72'800 g, relat. Herzgewich, 
in ° / 0 0 des Körpergewichts 10'40°/ 0 0. Lebergewicht 149"760 g, relat. 
Lebergewicht 23'4C°/00. — Exemplar l l í : 10. Sept. Kisgyócs bei Abádszalók 
(Kom. Jász-Nagykun). Flügel 700 mm. (Mitteilung von Z. SCHMITT.) — 
Exemplar I V : 14. Sept., Pölöske, Kom. Zala (bereits ausgestopft besichtigt). 
Flügel 712, Schwanz 320, Lauf 105, Schnabel von Stirn 75'5, von Wachs
haut 53-5 mm. Zehen- und Krallenmasse, rechter Fuss : 72, 36'5; 73, 40'5; 
129, 38-5 ; 80, 32 mm, linker Fuss: 75, 35 ; 74, 38 ; 132, 38 ; 82, 32 mm. 
Flugbreite 2500 mm. — Der Kuttengeier wurde zu gleicher Zeit mit dem 
Gánsegeier II, in dessen Gesellschaft er sich aufhielt, am 20. Mai im Kom. 
Heves erlegt. Schnabel horngrau, Basishálfte lichtblau, Rand rosafarben. 
Lángé 101Ó, Flügel 755, Schwanz 370, Lauf 133, Schnabel von Stirn 88, 
von Wachshaut 62 mm. Zehen- und Krallenmasse, rechter Fuss: 68 -5, 
36-5 ; 67, 38 ; 118, 35 ; 87, 27 mm, linker Fuss : 64, 37 ; 73, 39 ; 119, 355 ; 
87, 27 mm. Flugbreite 2720 mm. Kropf und Magén leer. Gewicht 5840 g. 
Hoden weisslich, grösste Lángé, Breite und Dicke des linken 9 X 5 X 4 , des 
rechten 8'8X4'6><3 mm. Herzgewicht 55" 140 g, relatives Herzgewicht 
9-4í°/ 0 0. Lebergewicht 72'260 g, relat. Lebergewicht 12'37 0 / 0 0 . 

Dr. Eugen Greschik. 
Zahlreiche Adlerbussarde im Pester Komitate im Herbst 1932. Auf der 

Dománe des kgl. ung. Justizministeriums Állampuszta (zwischen Harta, 
Akasztó, Fülöpszállás und Solt gelegen) erschienen im Október d. J . mehrere 
Buteo rufinus (Cretzschm.), von denen 7 erlegte Stücke F R A N Z V . CSAPÓ, 
Leiter der Dománe, an hauptstádtische Institute sendete. Nach seiner 
gefálligen Mitteilung pflegten die Adlerbussarde ihre Nachtruhe auf den 
die bebauten Tafeln umgrenzenden Akazienbáumen abzuhalten, die sie — 
da nahe den Natronböden gelegen — auch tagsüber aufsuchten. Erlegungs-
daten : 14. Okt. 2 cf cf, 2 2 2 , in ihrem Kropf e und Magén viele Bufo 
viridis. 19. Okt. 1 cf, im Kropfe viele Bufo viridis, im Magén Bufo-Knochen 
und 2 Lacerta agilis mit abgebissenen Köpfen. 21. Okt.: 1 cf, Kropf leer, 
im Magén Máusehaare. 23. Okt.: 1 cf, im Magén Máusehaare, Füsse von 
Stenobothrus und Flügeldecken von Geotrupes. Dr. Eugen Greschik. 

Steganura paradisea aucupum Neum. in Gesellschaft von Sperlingen 
bei Nagykáta. A m 7. Nov. 1932 wurde bei Nagykáta 1 cf dieser Paradies-
witwe erlegt, das sich dort mit einem 2 unter Sperlingen aufhielt. Exemplar 
i n unbestossenem Prachtkleid, die mittelsten Schwanzfedern gut ausge-
bildet, lángste Féder 286 mm lang; dürfte daher schon lángere Zeit der 
Gefangenschaft entronnen sein. Dr. Eugen Greschik. 

Über Brüten von Turdus pilaris im Kom. Mosón. Das Brüten dieser 
nördlichen Art war im heutigen Ungarn nur aus dem K o m . Vas zu Anfang 
d. Jahrhunderts bekannt. E i n Wildhüter der Dománe Lebeny erzáhlte mir, 
dass er den Vogel 1927 in der Hanság brütend fand, und zwar soll 1 Paar 
wáhrend des Sommers 3 Bruten in einem Nest auf einem Pappelstrauch 
hochgebracht habén. Die letzten Jungen waren etwa Mitte Aug. flügge. 
Auch ein anderer Heger versicherte diese Art überm Sommer mehrfach 
beobachtet zu habén und will auch des Nest bei Lébény 1932 gefunden 
habén. A m 6. V I . d. J . beobachteten wir mit D R . N . VASVÁRT 2 Wachholder-
drosseln am Ufer der Rábca, von denen ich das eine Exemplar, ein 2 er
legte. Es hatte einen grossen Brutfleck und halbreife Eier. Das Nest fanden 
wir leider nicht, es dürfte auf einer der in der Náhe befindlichen Pappeln 
gestanden habén. Noch öfters die Gegend besuchend, fand ich keine Wach-



holderdrossel mehr. Bei Mosonszentmiklós beobachtete ich am 28. Ju l i 2, 
und am 26. Aug. 4 Stück, letztere konnten jedoch schon ziehende Exemplare 
gewesen sein. Ladislaus Studinka. 

Wachholderdrosseln im Sommer im Kom. Győr. A m 22. Aug. d. J . 
beobachtete ich auf der Puszta Likócs bei Győr 4 Turdus pilaris, von 
denen ich 1 Ex . als Beleg schoss. A n genannter Stelle sah ich auch am 1. Ju l i 
1930 1 Ex. , das dann am 27. Ju l i von einem Jáger erlegt wurde. 

Desiderius Hegymeghy. 
Nycticorax-Kolonie bei Békés. Im Sommer 1929 besuchte ich in 

Tarhospuszta im K o m . Békés die dortige Nachtreiherkolonie am Ufer 
der Kőrös in einem niedrigen Nadelwalde von etwa 20 kat. Joch. Mitte 
Juni waren die jungen Nachtreiher bereits fast flügge und standén am Rande 
der Nester. Die Zahl der Brutpaare schátzte ich auf etwa 80. 

Ladislaus Studinka. 
Plectrophenax nivalis L . bei Apaj, Kom. Pest. Der einstige Vogelreich-

tum der Puszten Ürbő und Apaj ist dahin. Auch die noch vor 8—10 Jahren 
mit Rohr und Riedgras bewachsenen Stellen der Puszta Apaj sind ver-
schwunden. Nur an einer etwa 1 Joch umfassenden Stelle fand ich noch 
seichtes Wasser, sonst überall nur trockener, harter Natronboden, weil 
das Gebiet entwássert wurde. A m 2. Nov. 1932, bei sehr kaltem Wind 
erlegte ich dicht neben dem Wasser 2 Schneeammern, verháltnismássig 
zeitig für diesen schönen und milden Herbst. Ich beobachtete noch weitere 
5—7 Stück. Dr. Július Éhik. 

I R O D A L O M . 

Horst Siewert. Störche. Erlebnisse mit dem Schwarzen und Weissen 
Storch. Mit 80 Bildertafeln nach Aufnahmen des Verfassers. D I E T R I C H 
R E I M E R — E R N S T V O H S E N . Berlin 1932. 208 S. 

S I E W E R T erdész, a németek egyik legkitűnőbb madárfényképésze e 
könyvben a fekete és fehér gólya családi életébe enged bepillantanunk. 
Elment Keletporoszországba, hogy a már ott is mindjobban gyérülő fekete 
gólyát gyönyörű képekben megörökítse. Hatalmas erdei fenyő 20 m magas 
ágtövében volt a fészek, szomszédságában nyírfa, melyre szerzőnk rejtek
helyét építette, hogy egész közelről megleshesse a fekete madár fészkelési 
sajátságait. A fészekalj többnyire 4 tojás, melyeket a 2 másodnaponként 
rak le s már a 2. tojás letojása után kezd kotlani. Napközben néhány órán 
át, különösen délelőtt a cf is üli a tojásokat. Váltáskor fehér alsó fark
fedőiket legyezőszerűen szétnyitva sajátságos szertartásokkal üdvözlik 
egymást. Mindkét szülő hordja a táplálékot fiókáinak ; kezdetben fölváltva 
őrzik s gyakran végigtapogatják őket, valószínűleg azért, hogy a bőrpara
zitáktól megtisztítsák. Érős napsütéskor a fiókák az őrtálló szülő testének 
árnyékába húzódnak. A fekete gólya nem kelepel, csak: che l i ebe l i che l i 
hangokat hallat. — A fehér gólyaszülők is fölváltva kotolják a tojásokat, 
fiókáikat erős napfényben szintén testük árnyékával védik s épúgy végig
tapogatják, mint a fekete gólyák. A kiszállt fiatalok egy ideig még vissza
térnek fészkükbe éjjeli szállásra. S I E W E R T megbízható megfigyeléseket 
tartalmazó könyve előnyösen különbözik sok más hasonló irányú, a nagy-


