
Nemcsak különféle bogyókkal és más terméssel táplálkoznak, hanem szedik 
a tyúkhúrt, Stéllaria média, a füvet, a thujafák leveleit és tavasszal a fűz
és nyárfák barkáit is. Azonkívül rovarokat is fogdosnak : Phoridák, Apho
dius prodromus BBAHM, Aphodius contaminatus HERBST, Dorytomus lon
gimanus FORST., hangyák és a csigákat sem vetik meg : Theba carthusi-
ana MULL. , Ghondrula tridens M U L L . 1932 őszétől 1933 tavaszáig a Loranthus 
europaeus JACQ. bogyói, a Sophora japonica L . és Celtis fák termése volt a fő-
táplálékuk. Csak az 1932/33. évi invázióból derült k i , hogy mily nagy szerepe 
van az olvasófa, Sophora japonica termésének a csonttollúak táplálékában 
hazánkban, melyet zöldessárga húsáért kedvelnek, babalakú nagy magvai 
emésztetlenül távoznak a bélből. Az említetteken kívül még a következő 
terméseket fogyasztották : Parthenocissus, Juniperus, Crataegus, Elaeagnus, 
Rosa, Ligustrum, Prunus és Symphoricarpus. A csonttollúak táplákékában \ r 

Németországban nagy szerepet játszó Sorbus aucuparia bogyói jeleri v i z s 
gálatoknál nem kerültek elő, ami ennek a fának csonkamagyarországi elter
jedésével magyarázható. A dolgozat végén 5 példány begy- és gyomortar
talmának súlya, a megvizsgált példányokból előkerült maximumok. 

APRÖ KÖZLEMÉNYEK. 
Calandrella b. brachydactyla (Leisl.) költ a Hortobágyon. 1933 május 

havában feleségem és CHARTEBIS G. a rövidujjú pacsirta két fészkét találta 
a Hortobágyon. Az egyikben 3, a másikban 4 tojás volt. Gilbert H. A. 

Keletporoszországi Pandion haliaétus Zala megyében. 1933 szeptember 
7-én a sárosfői halastavaknál egy halászsas került csapóvasba, mely a 
rossitteni madárvárta B . 22.877. sz. gyűrűjét viselte. Pelyhes fióka korá
ban jelölték a mohrungeni kerületben (Neuschwalge-Revier), Keletporosz
országban 1931 július 4-én. VILLÁGHY IMBE uradalmi erdőmérnök közlése 
szerint, k i az adatot kezemre adta, a sárosfői halastavaknál minden őszi
tavaszi vonulásnál megjelennek ezek a madarak és kárt tesznek a nemes 
halállományban, ezért pusztítják őket. Király Iván. 

Nagyszámú Strix u. uralensis Pall. Marburg környékén. 1933 november 
1- től december végéig 44 uráli bagolyt küldtek be Marburgba a környék
ről, köztük 6 sötét kávébarnaszínű példányt. Reiser Otmár. 

Strix u. uralensis Pall. és Aquila clanga Pall. Heves megyében. 1933 
október 30-án Gyöngyöshalász mellett világosbarna alapszínű uráli bagoly
tojót, november 5-én Sarud mellett fiatalabbkorú nagy békászó sast lőt
tek. — (A Nimród Vadászújság nov. 20. sz. szerint Makkoshotykán, Sáros
patak mellett is lőttek uráli baglyot.) Dr. Gresehik Jenő. 

Stercorarius parasiticus L . a Balatonon. 1933 október 17-én Tihany 
mellett fiatalkorú ékfarkú halfarkas hímet lőttek. Szárnya 315, farka 133, 
csüd 44, csőr 30"4 mm. Súlya a gyomrában talált 1-268 g halmaradvány 
levonásával 358-732 g. Heréi sárgásszínűek. A baloldali here legnagyobb 
hossza, szélessége és vastagsága 3 - 4 x 2 x l ' 6 , a jobb here méretei: 4-9 X 
2- 7 X 1*7 mm. Szívének súlya 5-500 g, a relatív szívsúly a testsúly %0-ében 

, 15-33%0. Májának súlya 12-978 g, relatív májsúly 36-17%0. Belül sárga 
zúzájának súlya 5-260 g, relatív súlya 14-66 % 0 . (Ékfarkú halfarkast a 
Hortobágyi halastavon is lőttek 1933 szeptember 28-án. „Nimród" október 
20. sz.) Dr. Greschik Jenő. 



Vékonycsőrű fenyvesszajkó a Borsodi Bükkben. Míg Németország 
egész területét elözönlötte a vékonycsőrű fenyvesszajkó 1933 őszén, addig 
hazánkból csak egy adat érkezett hozzánk előfordulásáról. Nevezetesen 
1933 november 18-án a borsodmegyei Űjhután 1 tojót lőttek, melyet VÁSÁR
HELYI ISTVÁN a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott. Szárnyhossza 175 mm. 
Gyomra üres. Súlya 160-240 g. — 1933 december 31-én is lőttek a zala
megyei Pölöskén fenyvesszajkó tojót, amely azonban Nucifraga caryoca
tactes caryocatactes (L.)-nek bizonyult. Gyomrában tölgymakk és erdei 
egér maradványai. Súlya 150 g. Dr. Greschik Jenő. 

Csonttollúak 1933 őszén. Az 1931—32 és az 1932—33-i nagyarányú 
inváziók után 1933 őszén a csonttollúakat kevés helyen észlelték : december 
1-én Babóton, Sopron m. ; december 2-án Székesfehérváron, 3 darab 
(RADETZKY DEZSŐ jelentése) ; december 8-án és 17-én Budapesten. 

Dr. Szalóky-Navratil Dezső. 

Fehér búbos pacsirta. 1933 október 22-én Hollómajor (Tényőfalu 
mellett, Győr megye) közelében NIZSALOVSZKY ISTVÁN gyógyszerész egy 
fehér búbos pacsirtát lőtt a Pannonhalmi Tanárképző Főiskola madártani 
gyűjteménye számára. A lőtt példányon a homlok sárgás árnyalatú és a 
farok néhány kormány tollának belső zászlaja világosbarnaszínű, egyéb
ként teljesen fehér. Gál Geláz. 

Adatok a sarlósfecske (Apus apus (L.) előfordulásához. A sarlósfecs
kével, először mint fészkelővel, az Alföldön találkoztam. Pusztapón (Szol
nok m.) 1924—25—26. években június végétől július végéig minden este 
alkonyatkor egy 50—60 darabból álló csapat vonult nagy vijjogással 
délről északra. A vonulás napról-napra, egy-két esős nap kivételével, pon
tosan alkonyatkor történt. Ez a jelenség érthetetlen volt előttem addig, 
míg meg nem tudtam, hogy a fecskék a megfigyelési helytől északra fekvő 
Tijra partjának egy meredek lőszfalán fészkelnek. Fészkelő telepüket sajnos, 
három év alatt nem tekinthettem meg, ellenben 1926 június 26-án egy 
fészek fiókát kaptam onnét, amit alkoholban meg is őriztem. 

A második, szintén alföldi fészkelést 1929. év júniusán Jászberényben 
figyelhettem meg. Itt a szentkúti-téri róm. kath. templom tornyában fész
kelt két pár. Innét származik két tojó, két hím, három fióka ús egy záp
tojás, mint bizonyító példányok. A madarak itttartózkodását, költés időben 
már 1926-ban Koller Ernő tanár is megfigyelte. 

Harmadik adatom a Bükkből való. 1929 június 1-től ez év (1933) 
augusztus elejéig a Hámori-tó fölött naponta a kora reggeli órákban 8—10 
darabot láttam. 1930., 31., 32., 33. években május elején jelentek meg s 
augusztus elején vonultak el. A tó fölött napról-napra reggel 5-től 7 óráig 
köröztek s a Zsófia kilátó torony mögött tűntek el. Bár fészküket sokat 
kerestem, megtalálnom még sem sikerült. Csak a kilátó torony felső emele
téről kaptam 1932 május 11-én egy hidegtől elgémberedett példányt. 
Ez tojó volt s benne egy kifejlett tojást is találtam. Ez a madár állítólag 
szórványosan az egész Bükkben költ faoduban, kisebb-nagyobb csopor
tokban. Sajnos, sem biztos fészkét, sem tojást vagy fiókát nem sikerült 
szereznem. A májustól augusztusig való itttartózkodása mindenesetre az 
itt fészkelését látszik bizonyítani, hozzám. Űgylátszik ellenségei közé tar
tozik a vándorsólyom (Falco peregrinus Tunst.) is mert egynek maradvá
nyait 1933 május 14-én egy fészeknél egyet pedig 1933 július 13-án egy 
család koppasztó helyén találtam. Vásárhelyi István. 



K U R Z E M I T T E I L U N G E N . 
Calandrella b. brachydactyla (Leisl.) Brutvogel auí der Puszta Hor

tobágy. Im Mai 1933 fanden meine Frau und G. CHARTERIS 2 Gelege der 
kurzzehigen Lerche auf der Hortobágyer Puszta. Das eine Gelege enthielt 
3, das andere 4 Eier. H. A. Gilbert. 

Ostpreussischcr Pandion haliaétus im Komitate Zala. A m 7. I X . 1933 
wurde an den Fischteichen bei Sárosfő ein Fischadler mit Ring B . 22.877 
der Vogelwarte Rossitten im Schlageisen gefangen. Derselbe wurde am 
4. VI I . 1931 im Neuschwalge-Revier, Kreis Mohrungen, Ostpreussen als 
Nestjunges beringt. Ivan Király. 

Zahlreiches Auftreten von Strix u. uralensis Pal l . bei Marburg an der 
Drau. Von 1. X I . bis 31. X I I . 1933 wurden nach Marburg aus der Umge-
bung 44 Stück Habichtskánze eingeliefert, darunter 6 dunkel kaffeebraune. 

Otmar Reiser. 
Strix u. uralensis Pali . und Aquila clanga Pall . im Komitate Heves. 

A m 30. X . 1933 wurde bei Gyöngyöshalász ein Habichtskauzweibchen 
erlegt. Gefieder von hellbráunlicher Grundfarbe. A m 5. X I . 1933 wurde 
bei Sarud ein jüngeres Exemplar des Schelladlers geschossen. (Nach der 
ung. Jágerzeitung „Nimród" Nr. vom 20. X I . wurde ein Habiehtskauz 
auch in Makkoshotyka, bei Sárospatak, K o m . Zemplén, erlegt.) 

Dr. Eugen Greschik. 
Stercorarius parasiticus L . am Plattensee. A m 17. X . 1933 wurde bei 

Tihany ein cf der Schmarotzer-Raubmöwe im Jugendkleide erlegt. Flügel
lánge 315, Schwanz 133, Lauf 44, Schnabel 30 -4 mm. Gewicht nach Abzug 
der im Magén gefundenen 1-268 g schweren Fischreste 358-732 g. Hoden 
gelblich, l inker: 3 - 4 x 2 x P 6 , rechter 4 - 9 x 2 7 x l ' 7 mm. Herzgewicht 
5'500 g, relatives Herzgewicht 15-33%„. Lebergewicht 12-978 g, relatives 
Lebergewicht 36-17 % 0 . Gewicht des innen gélben Muskelmagens 5-260 g, 
relat. Gewicht 14-66 % 0 . (Ein anderes Exemplar wurde am 28. I X . 1933 
beim Hortobágyer Fischteiche erlegt. „Nimród" Nr . v. 20. X . ) 

Dr. Eugen Greschik. 
Nucifraga caryocatactes macrorhynehos Brehm im Borsoder Bükk-

gebirge. Wáhrend der sibirische Tannenháher im Herbst 1933 in Deutsch
land an zahlreichen Steilen beobachtet wurde, erhielt das Ung. National-
Museum nur ein Belegstück seines Vorkommens in Ungarn : ein 2 vom 
18. X I . 1933 aus Üjhuta. Flügellánge 175 mm, Gewicht 160-240 g, Magén 
leer. — E i n am 31. X I I . 1933 bei Pölöske im K o m . Zala erlegtes 2 erwies 
sich als N. c. caryocatactes (L.). Gewicht 150 g. Im Magén Eicheln und 
Resté einer Waldmaus. Dr. Eugen Greschik. 

Seidenschwanze im Herbst 1933. Nach den starken Invasionen der 
Jahre 1931—32 und 1932—33 wurden Seidenschwanze i m Herbst 1933 
nur an wenigen Orten beobachtet: 1. X I I . Babot, K o m . Sopron, 2. X I I . 
Székesfehérvár 3 St. (D. RADETZKY), 8 u. 17. X I I . Budapest. 

Dr. Desider Navratil v. Szalók. 
Weisse Haubenlerche. A m 22. X . 1933 wurde bei Hollómajor, K o m . 

Győr, eine weisse Haubenlerche erlegt und der Vogelsammlung der Hoch-
schule für Mittelschullehrer zu Pannonhalma übergeben. Stirn gelblich 
Innenfahne einiger Steuerfedern lichtbraun, sonst ganz weiss. 

Gelasius Gál. 


