
A KABASÓLYOM ( F A L C O S U B B U T E O ) 
FÉSZKELÉSÉRÖL. 

írta : VICZIÁN A N T A L . 

(Fényképpel.) 

A kabasólyom helyenként még elég gyakran előfordul, de már 
mégis kisebb számmal, mint azelőtt. Megfogyatkozásának oka ter
mészetesen károssága, amiért vadásszák, de ennek a vadászásnak a 
legtöbb esetben a szegény vércsék isszák meg a levét. H a például 
egy vadász meglátja, amint egy kabasólyom madarat fog, szentül 

Akácfa a kabasólyom fészkével. (A nyíl a fészek helyét jelzi.) 
Akazie mit dem Horst des Baumfalken. (Der Pfeil weist auf den Horst.) 

meg van győződve, hogy az egy vércse és ezért, minden vércsét, 
mely eléje kerül, kíméletlenül lepuskáz. A kabasólyom károsságát 
nem lehet letagadni, mert apróbb madarakon kívül mást alig eszik, 
néha ugyan cserebogarakat is fog, különösen júniusban, amikor ezek 
nagy számban vannak, ez azonban még nem nagy haszon. De ezzel 
szemben bizonyos mértékig védenünk is ke l l , nehogy ez a nemes 
sólyomfaj is úgy megfogyjon hazánkban, mint a kerecsen és a vándor
sólyom. 



Tartózkodási helyül rendszerint a mezőket, réteket választja, 
ahol fasorok is akadnak, azonban kisebb erdőkben is előfordul, A m i n t 
ismeretes, egyike legügyesebb reptű sólymainknak, mely még a füsti 
fecskét és a sarlós fecskét is elfogja röptében. Természetesen ezt nem 
úgy kel l elképzelni, hogy első vágásra elfogja a sebesen nyilaló fecs
két, hanem csak húsz-harminc vágás után sikerül neki néha elfognia. 
Fészkelésre kisebb erdőkben levő elhagyott varjú- vagy szarkafészket 
használ. De előfordul az is, hogy mezőn levő fasorokon fészkel. 

Tápiószelén 1931 nyarán a lkalmam nyi l t a kabasólyom fészke
lésének megfigyelésére. Ebben az esetben a tojások egy birtokszegé
lyező fasor akácfáján, egy elhagyott szarkafészekben voltak, mely 
fészek 7—8 méter magasságban állt. A három tojást a tojó június 
18-a körül tojta. Négyheti kotlás után csak két fióka kelt k i . Hogy 
a kotlást egyedül a tojó végezte-e vagy a párja is segédkezett, sajnos, 
nem sikerült megfigyelnem. Tojásait csak akkor hagyta el az öreg 
madár, amikor a felküldött gyerek alig egy-két méternyire volt a 
fészektől. Fészkéről felzavarva keringeni kezdett, hangos „gik-gik-gik" 
hangot hallatva. Nemsokára párja is előkerült s most már ketten 
keringtek folyton kiabálva, amíg a fészek közelében tartózkodtam. 
Többször figyeltem meg, hogy a sólyom fészkére visszatérve nem 
ült előbb a fészek mellé egy ágra, amint azt a legtöbb madár teszi, 
hanem egészen nyíltan, akár milyen messziről is, egyenesen a fészekbe 
belerepült. 

Miután a fiókák kikeltek, az öregek viselkedése is megváltozott. 
A fészek felé közeledve, már messziről lehetett látni őket, amint a 
fészek közelében levő fán ültek, rendszerint egy száraz ágon, feltűnő 
helyen, de egyszer sem a lomb között. Egészen közel bevártak, majd
nem a fa alá lehetett menni, míg szárnyra kaptak s keringeni kezdtek. 
Most már sokkal hevesebben csapkodtak is az ember felé s folyton 
hallatták kellemetlen ,,gik-gik-gik" hangjukat. E z a folytonos kiabálás 
és csapkodás az embernek valósággal az idegeire ment úgy, hogy 
ott kellett őket hagyni. Másfélhetes korában a két fióka közül az 
egyiket kiszedtem fölnevelés végett s ugyanekkor le is fényképeztem 
őket a fészekben. A z egyedülmaradt fióka öthetes korában repült k i 
s állandóan a fészek közelében tartózkodott. Szülei most is folyton 
csapkodtak az ember felé s kiabálásuk sem akart szűnni. E z így ment 
egész nyáron át. A fészektől a fióka egyszer sem távolodott el 300 m-nél 
messzebbre s az öregek féltése sem szűnt meg a fiatal kabasólyom 
növekedtével. Egyszer sem sikerült megfigyelni, amint a fiókának 
madarat hoztak, sőt az öregeket sem tudtam vadászásuk közben 
megfigyelni. Minden náluk kisebb madár ész nélkül menekült előlük. 
A fecskék mindig föléjük igyekeztek kerülni. 

A kabasólymok egészen szeptember első napjaiig maradtak együtt. 
Azután már csak a fiókát egyedül láttam, de még akkor is ugyan
azon a fasor fáin tartózkodott. 

Köpeteiket nagy számban találtam tartózkodási helyeik és a 
fészek alatt s ezeket összegyűjtve, a Madártani Intézetbe küldtem. 



Köpetei, legnagyobbrészt madártollakból állottak, de sok koponya-
és más csont is vol t bennük. Egyszer találtam a fészek alatt egy füsti 
fecske (Hirundo rustica) szárnyát, más esetben pedig egy kis őrgébics
nek (Lanius minor) és egy fürj (Coturnix coturnix) koponyáját. 

A m i n t már említettem is, az egyik fiókát másfélhetes korában 
kiszedtem a fészekből, hogy felneveljem. Eleinte apróra vagdalt 
marha- vagy disznómájjal etettem, melyet falánkan nyeldesett. 
Később darabokra vagdalt madarat is kapott úgy, hogy a tollakat 
és a csontokat is megette. Ve lem rövid idő alatt megbarátkozott 
s ha közeledtem .feléje, már messziről hallat ta kérő szavát, mely 
a rendes ,,gik-gik-gik-gik"-hez hasonlított, de az i helyett inkább 
é hangzott. Öthetes korában már ő is jól tudott repülni, mint szabad
ban élő testvére. A m i k o r először eresztettem k i ketrecéből, elég jól 
tudott repülni, azonban leülésnél nem találta el az ágat, hanem 
rendszerint egy fának a törzsére szállt s i t t kiterjesztett szárnyakkal 
lógva maradt. Továbbrepülésre csak nagynehezen szánta el magát. 
H a húst muta t tam neki , hallat ta ugyan kérő hangját, de lejönni 
még nem mert, ezt csak egynapi éhezés után merte megtenni. M i v e l 
láttam, hogy gyámoltalan még s nem t u d a szabadban meglenni, 
ezért újra bezártam ketrecébe. A m i k o r egy hét múlva kiengedtem, 
megint csak ugyanúgy viselkedett, mint az első kiengedésnél, most is 
csak egy napi éhezés után szállt le a kezemre és vette el a húst. 
Ezután már nem vi t t em vissza többé ketrecébe, hanem kint hagytam. 
Egypár nap múlva már teljes biztossággal tudott repülni és húst 
vagy madarat muta tva neki , kézből vette el. 

Minden reggel, amikor a nap még az ég alján látszott, sólymom 
körrepülésre indult . Nagy körökben megkerülte a házat vagy a kertet 
s ha leült egy fának száraz ágára vagy a háztetőre, sohasem mulasztotta 
el éles és gyors „gik-gik-gik" hangját hal latni . E z a röpkedése eltartott 
reggel 7—8 óráig, aztán leült egy száraz ágra s tollászkodott vagy 
pihent. Először délelőtt 10 óra körül kapott enni. A m i k o r meg
jelentem a ház előtt a hússal, a sólyom, akármilyen messze is volt , 
azonnal a kezemre repült, éktelen kiabálások közben. A m i n t zsák
mányát ka rmai között érezte, biztos helyre repült vele s ott elfo
gyasztotta. A z evés után megint letelepedett egyik megszokott pihenő 
helyére s i t t töltötte a délelőtt hátralevő részét. Néha leszállt a földre 
i n n i s többször láttam fürödni is. Délben a nap égető sugarai elől 
a fák lombjai alá menekült s i t t is maradt a második etetésig, melyben 
3—4 órakor volt része. A délután többi részét szintén fohászkodással, 
röpkedéssel, pihenéssel töltötte el. 

H a a napnak bármely szakában közeledtem feléje, akár etetés 
előtt vagy után, mind ig hal lat ta kérő szavát s addig el nem hall
gatott, míg látott engem. Igen könnyen rá is szedhettem, ha hús 
helyett egy hasonló színű száraz falevelet mutat tam feléje, minden 
kételkedés nélkül a kezemre szállt. 

Életmódja mindennap a megszokott mederben folyt. Talán csak 
annyiban változott meg később, hogy egy kicsit elvadult s ha húst 



mutat tam neki, nem mert mindjárt a kezemre szállni, hanem előbb 
a tetőre vagy más, hozzám közelebb levő ülőhelyre szállt. E z onnét 
volt , hogy többször elkergették a ház elől, mert éles hangjával, 
kellemetlenné vált. 

Minden előtte ismeretlen dologtól nagyon félt. Ra j t am kívül 
csak bátyámat ismerte, ak i pár napig enni adott neki . 

Szeptember elején egy tágas ketrecbe zártam egy hím Falco 
tinnunculussal. Első napokban állandóan nekirepült a hálónak és 
összetörte a farktollainak végét. A vörös vércsével elég jól megfért. 
Eleinte, ha közel kerültek egymáshoz, mindketten hangos kiabálást 
hallattak, de megtámadni egyik sem merte a másikat. Szeptember 
7-én magammal hoztam Budapestre és i t t egy tágas és világos pince
helyiségben helyeztem el őket. Itt , az ablakok áthatolhatatlanságát 
csak nehezen tudta megszokni s annyiszor nekirepült az ablaknak, 
hogy a csőre felső kávájából mintegy két mm-nyi darab letört, viasz
hártyáját pedig összevérezte és fölhorzsolta úgy, hogy ez le is esett. 
Hozzám továbbra is csak olyan szelíd maradt, mint amilyen vol t . 
H a lementem a pincébe, melyben tartózkodott, azonnal hangos 
kiabálásba kezdett és vállamra vagy fejemre repült. Amíg ott tartóz
kodtam folyton kiabált, miközben fejét előre nyújtotta, farkát kissé 
szétterjesztette és szárnyát lelógatta. Etetéskor addig evett, amíg 
húst kapott. Egyízben k i akar tam próbálni, hogy mennyit tud enni. 
5 deka májat adtam neki , melyet mind megevett és nagy begyet 
növesztett. Azonban még ezután sem elégelte meg, hanem tovább kért. 
A hús megárthatott neki , mert egy idő múlva kezdte a húsdarabokat 
kiöklendezni. De amint kihányt egy darabot, azt azonnal újra megette. 

Egészben véve nagyon kellemetlen madár vol t . Folytonos kiabá
lásával tűrhetetlenné vált. Értelmi képességei sokkal kisebbek vol tak 
a vörös vércséénél, ezt abból láthatjuk, hogy csak nehezen tudta 
az ablak- és a drótháló áthatolhatatlanságát megszokni, továbbá 
minden piros virágszirmot és száraz falevelet húsnak nézett. Ezekke l 
ellentétben be kel l val lani , hogy nagyon szelíd maradt mindvégig 
hozzám. 

H O R S T E N D E S B A U M F A L K E N ( F A L C O S U B B U T E O ) . 
V o n A N T O N von VICZIÁN. 

(Mit eine Photographie.) 

Bewohnt Felder und Wiesen, in derén Náhe Baumalleen sind, ausser
dem kleinere Wálder. Im Jahre 1931 fand ich einen Horst bei Tápiószele 
(Kom. Pest) in einem verlassenen Elsternest auf einer Akazie 7—8 m hoch, 
die mit anderen Báumen an der Grenze eines Grundstückes stand. U m 
den 18. Juni wurden die 3 Eier abgelegt, von denen nach 4 Wochen nur 
2 Junge erbrütet wurden. Leider konnte ich nicht feststellen ob nur das 
S brütete. Als ich durch einen Knaben den Horst bestiegen liess, flog 



der Altvogel erst dann von den Eiern, als der Junge sich dem Horst auf 
1-—2 m náherte. Der Palke begann zu kreisen und stiess ein lautes „gik-
gik-gik" hervor, worauf auch der andere erschien und nun kreisten beidé 
unter fortwáhrendem Schreien, solange wir uns beim Horst auf hielten. 
Mehrmals beobachtete ich, dass der Falke zum Horste zurückkehrend 
nicht erst auf einen in der Náhe befindlichen Ast fusste, sondern selbst 
aus grösserer Entfernung direkt in den Horst flog. Nach dem die Jungen 
die Eischale verlassen hatten, ánderte sich das Betragen der Altén. Wenn 
ich jetzt in die Náhe des Horstes kam, konnte ich schon von weitem be
obachten, dass sie in der Náhe des Horstes auf einem Baum, gewöhnlich 
auf einem trockenen Ast desselben sassen. Ich konnte fast bis unter den 
betreffenden Baum gelangen, ehe sie abflogen. Jetzt stiessen sie auch 
nicht mehr so oft nach dem Menschen wie früher, liessen aber fortwáhrend 
ihr „gik-gik-gik" hören. Das eine Junge wurde 1 % Wochen alt dem Horste 
entnommen um es zuhause aufzuziehen Das im Horst gebliebene Junge 
flog im Altér von 5 Wochen aus dem Horst, blieb jedoch standig in dessen 
Náhe, entfernte sich nie weiter, als 300 m. Bis Anfang September blieb 
die Pamilie beisammen, spáter beobachtete ich nur das Junge alléin, 
das sich noch immer in der genannten Baumreihe aufhielt. Unter dem 
Horst fand ich einmal einen Flügel von Hirundo rustica, ein anderesmal 
Schádel von Lanius minor und Coturnix coturnix. 

Das ausgehobene Junge wurde mit zerhackter Rind- und Schweins-
leber und zerhackten Vögeln gefüttert. Bei meiner Annáherung bettelte 
es schon von weiten um Futter und konnte 5 Wochen alt schon gut fliegen. 
Durch Fasten brachte ich ihn bald dahin, dass er mir bei der Fütterung 
auf die Hand geflogen kam, die Nahrung ergriff und auf einen sicheren 
Ort trug. Jeden Morgen zog er Kreise um Haus und Garten und setzte 
sich dann auf einen trockenen Ast oder auf das Hausdache mit lautem 
„gik-gik-gik". Manchmal kam er zur Erde um zu trinken und zu baden. 

P A S S E R MONTANTJS B O E T T I C H E R I S U B S P . N O V A . 
V o n W l . S. STACHANOW, Moskau . 

E ingeg . 28. Dezember 1932. 

Die Feldsperlinge, die das Jakutenland bewohnen, bilden eine beson-
dere geographische Form. 

Diagnose : Passer montanus boetticheri subsp. nova ist im Gefieder viel 
dunkler gefárbt, als die Nominativform. E r unterscheidet sich von Passer 
montanus montanus Linné1 durch eine viel dunklere Fárbung der Oberseite 
und besonders der Kappe. 

1 Die italienischen Feldsperlinge (Terra typ ica : Passer montanus Linné 
1758. Nord-Ital ien) unterscheiden sich wenn auch sehr wenig v o m Passer 
montanus L . aus Zentral-Russland, was vielleicht ein Grund für eine Abson-
derung, wenigstens als „natio" sein könnte. Gegenwartig wage i ch es noch 
nicht zu tun, besonders da das mi r zur Verfügung stehende Matériái keines-
wegs ausreichend genug ist, die zentral-russischen Feldsperlinge v o n den 
italienischen abzutrennen. Deswegen behalte ich vorláufig für alle europái-
schen und teilweise für die sibirischen Feldsperlinge die Benennung der 
typischen F o r m bei. Wl. 8. Stachanow. 


