
A D A T O K A BÉKÁSZÓ S A S O K BIOLÓGIÁJÁHOZ. 
I r ta : dobói D O B A Y LÁSZLÓ, Dicsőszentmárton. 

Erdély területén a nagyobbtermetű ragadozó madarak közül az 
ölyvet és a barna kányát kivéve, leggyakrabban a békászó sasokkal 
találkozunk. 

Mindkettő vonulási idejét pontosan betartó vándormadár. Ked
vező időjárás mellett már március legvégső, még inkább április első 
napjaiban érkezik hozzánk, mikor is a vízválasztó hegyhátak hosz-
szában kisebb, 6—8 darabból álló laza társaságokat láthatunk kelet
északkelet irányában felvonulni. E társaságokban clangák és poma-
rinák vegyesen vannak, tehát közösen és egyazon időben vonul a két 
faj. Hűvös, esős időjárás mellett aztán szeptember végén, kitartó 
meleg őszi időben pedig október hó első hetében észrevétlenül átadják 
helyeiket a völgyekbe özönlő Buteoknak, s mire az első lagopusok 
jelentkeznek, már hírük-hamvuk sincs. Télire mindkét faj elvonul s 
még kivételesen sem marad telelésre vissza egyetlen példány sem. 

Ügy a clanga, mint a pomarina rendesen visszajön a megszokott 
területre s amíg a körülmények ezt lehetetlenné nem teszik, birtokba 
veszi a régi erdőt s ha módjában van, magát a régi fészket is. Dacára, 
hogy mindkét faj békés természetű, a közelben más fajabelit nem 
tűr meg. 

Vándorútjaikban az együvé tartozó párok együtt érkeznek és 
együtt is vonulnak el. Az ivarok közt fennálló frigy, úgy látszik, egész 
életre szól. Ezt teljes joggal állíthatom, mert több párnak szedtem el 
tojásait éveken át ugyanazon erdőn s a tojások méretre, alakra és 
színeződésre teljesen hasonlók voltak, ami csak akkor lehetséges s 
csak azzal magyarázható, hogy egyazon $ -tói származtak. . 

Lakhelyemen egy pomarina-pár 15 éven át szolgáltatta be tojá
sait s minden bizonnyal ezt tenné most is, ha 1932-ben mindkét ivart 
le nem lőtték volna. Ez egyetlen eset is eléggé igazolja azt a szívós
ságot, mellyel megszokott területeikhez ragaszkodnak. 

Clanga és pomarina a szabad természetnek annyira egymáshoz 
hasonló gyermekei úgy morfológiailag, mint szokásaikat illetőleg, 
hogy a két fajnak külön-külön való ismertetése fölöttébb nehéz, fel
adat, s emellett sohasem lehet annyira körülírt, hogy-valamelyes 
kétséget ne hagyna maga után. Százszázalékosan fennáll ez a bizony
talanság akkor, mikor kint a természetben találkozunk velük s érzé
keink megbízhatóságára vagyunk utalva. . • • 

A clanga rendszerint valamivel nagyobb, mint a pomarina s 
ültében jelentékenyen testesebbnek, zömökebbnek látszik. Általános 
színeződése minden viszonylatban sötétebb ; a vakondtúráson pihenő, 
vagy a fölöttünk köröző madár csaknem egyszínű feketének látszik, 
ellenben, ha az alattunk elhúzó madarat felülről nyert megvilágítás
ban látjuk, az összes evezők és kormány tollak fekete keretéből élesen 
villan elő a felső farkfedők világosabb színeződéser-míg az egész hát 



és a szárnyak fedőtollai sötétbarnán tűnnek elő. A köröző madár 
elsőrendű evezőit sohasem feszíti szét annyira, mint a pomarina s 
néha nagy távolságokat röpül át úszva, majd csaknem szárnycsapás 
nélkül. Inkább a földön szeret pihenni, különösen a mesgyék begye
pesedett hangyabolyain, vagy a kaszálók füvében. 

A pár nagyon bensőséges életet él. Mielőtt kotlásra kerülne a 
sor, az ivarok folyton egymás nyomában vannak, a hím minden 
valamirevaló prédát társához visz, az meg kényeskedő gügyögéssel 
s kissé leengedett szárnyainak rázogatásával fogadja. H a egyik föl
repül, nyomban követi a másik s rendszerint ellentétes csigavonalban 
emelkednek a magasba, miközben a hím gyönyörű produkciókkal 
mulattatja társát. Fölébe emelkedik segy ponton bevonva szárnyait, 
mély íveléssel zuhan az alatta úszó tojó felé s mikor már azt hinnők, 
hogy összegabalyodnak, szárnyait hirtelen kibontva, egy kecses for
dulóval s ikl ik el szorosan, kityegő társa mellett, hogy néhány erős 
szárnycsapással újból a magasba törjön. E repülési mutatványa 
nagyon hasonló a barna rétihéja hímjének produkcióihoz, csakhogy 
nem olyan nagyméretűek, nem olyan hangosak és nem mindennaposak, 
hanem csendben, méltósággal véghezvitt teljesítmények, mint ahogy 
az sasokhoz i l l ik . 

A pomarina rendszerint valamivel kisebb a clangánál, de a 
nagyságbeli eltérés egymaga, k i n t a s z a b a d b a n , sok esetben 
nem lehet döntő fontosságú tényező a faj meghatározásánál. A raga
dozó madarak tojói m i n d i g termetesebbek, erősebbek, mint az 
illető faj híméi. 

Lőtt példányok méretei alapján pozitív adataim vannak, hogy 
jelentékenyen nagyobbméretű pomarina-tojók fordulnak elő, mint 
clanga-hímek. H a tehát a két faj méretei annyira egybefolynak, 
akkor a nagyság látott, megfigyelt példányoknál sok esetben a deter-
minálásnál figyelmen kívül hagyandó. Fölismerésében biztosabb 
támpontot nyújt színezete. Evezői és farktollai feketék, tollazatának 
többi része kifakult barnásszürke, legtöbb esetben porszürke. Ugyanaz 
a szín, mint a búbos pacsirtánál, vagy mint a májusban nagy csopor
tokban csatangoló, még ivaréretlen, fiatal, pajzsos cankóknál. 

Röpte valamivel gyorsabb ütemű, mint a clangáé, szárnyaival 
gyakrabban ver, azokat elég gyakran sólyom módjára bevonva, 
gyorsan sikl ik alá pihenő társához. A köröző madár sohasem téveszt
hető össze az ölyvvel. Szárnyai relatíve hosszabbak, első evezőit pedig 
annyira szétfeszíti, hogy azok jelentékeny távolságról is külön-külön 
jól kivehetők, ha pedig a madarat egyenlő magasságban látjuk akár 
tőlünk távozóban, akár felénk szállóban, tisztán és jól kivehetjük, 
hogy első 4—5 evezője fölfelé hajlik. A Buteonál a szárnycsuklókban 
alól 1—1 tenyérnyi sötét folt van, míg a többi rész jóval világosabb. 
A pomarinánál az egész röpkép e g y s z í n ű sötét kávésbarna, közel
ről legfölebb az evezők és a fark tűnnek föl valamivel sötétebbnek. 

A z ivarok nagyon ragaszkodnak egymáshoz ; ritkán repülnek el 
egymás mellett — különösen a költési időben — hogy valami gyenge, 



gyügyögő, trillázó hangon ne becéznék egymást. H a a fészek már 
kész, de még üres, gyakran ülnek a közelben, egy-egy vén fa kiválasz
tot t ágán szorosan egymás mellett, min t a gerlék, sőt egy ízben 
Homoród-Remetén láttam, amint bizalmaskodásukban a hím szoro
san hozzásimuló társának nyakto l la i közt babrált csőrével. 

A megtiprást minden esetben nyílt helyen álló, magasabb bokor 
tetején észleltem. A ? kőiben átható hangon visít, a d1 pedig állandó 
szárnylebegtetéssel igyekszik az egyensúlyt biztosítani. E z t követőleg 
az ivarok mindig szárnyrakelnek, s gyönyörű repülési mutatványok 
közben tűnnek el a magasban. 

P ihenni rendesen magánosan álló magasabb bokor vagy törpébb 
fácska tetején szokott, nyáron boglyákon és kereszteken. Jelenté
kenyen óvatosabb, mint a clanga, csupán fészke tájéka az, ahol arról 
csaknem teljesen megfeledkezik. 

Tápláléka mindkét fajnak csaknem azonos és tisztán állati. 
Növényi anyagokat nem fogyasztanak. A legnagyobb emlős, melynek 
maradványait clangában találtam, hörcsög vol t , a legterjedelmesebb 
madár pedig egy d Anas querquedula. E z utóbbi feltétlen sebzett 
vagy beteg példány kellett legyen, mert a békászó sasokat, minden 
talpraesettségük mellett sem tar tom képeseknek arra, hogy repülési 
tehetségük teljes birtokában lévő madarakat elcsíphessenek. E z t 
igazolja azon körülmény is, hogy míg a sasok a kiöntések szélvizeiben 
gém módjára, ácsorogva várják a jó szerencsét, tőlük 25—30 lépésre 
egész kacsatársaságok járnak élelmük után anélkül, hogy a legkisebb 
félelmet vagy csak óvatosságot is árulnák el . 

Mezei tücskök, nagy szöcskék, lótetű, cserebogarak, ganajtúrók 
{Copris és Geotrupes), csibor (Hydrophilus) és merüly (Dytiscus), 
mezei gyík (Lacerta agilis), v i z i sikló (Tropidonotus natr ix) és pockok 
képezik mindennapi élelmüket. Több, mint valószínű, hogy élelem
szerző útjain felfedezett fias madárfészkeket sem hagyja érintetlen, 
i t t azonban legfölebb a mezei pacsirta, a sordély és a rozs
dás csaláncsuk jöhetnek számításba. Legkedvesebb táplálékát mégis 
csak a békák képezik, az egyetlen H y l a arboreát kivéoe, melyet rész
ben tartózkodási helyei tesznek elérhetetlenné, részben pedig az a 
körülmény, hogy ha a Cal tha palustris levelein pihen, nagyszerű 
védőszíne még az éles sasszem elől is megvédi. 

Legkiadósabban a R a n a temporariát, ridibundát és esculentát 
pusztítja, va lamive l kisebb %-ban a Bufo vir idis t és cinereust, a 
Bombina tor igneust csak szórványosan. Ezeket rendesen magasabb 
bokor, boglya, távíróoszlop vagy fa tetejéről, vagy a kiöntések, tavak, 
tócsák széleiben gázolva lesi, lábaival elkapja, szárazra v isz i s anélkül 
hogy széttépné, a maguk egészében nye l i el . 

Már maga előbbiekben röviden vázolt életmódja is érthetővé 
teszi, hogy mindkét faj o lyan erdőkben telepszik meg, melyek kultúr-
területektől vannak körülvéve, lehetőleg vízben gazdagok, szom
szédságukban pedig mélyfekvésű, nedves kaszálók (itt rétségek !) s 
posványos, mocsaras helyek terülnek el . 



Különösen áll ez a clangára. A pomarina vállalkozóbb szellemű, 
naponta nagyobb kirándulásokra is hajlandó, ha nincs a közelben 
olyan terület, hol biztonságban érezze családi tűzhelyét. Megelégszik 
azzal is, ha a lépcsőzetesen lejtő hegyoldalakban néhány 15—20 m 2 

területű pocsogó van, amelyekben kora tavasszal naphosszat elva
dászgat. 

A z erdőségekben mindig azt a részt választják k i , amelyik a 
legcsöndesebb, emberi zaklatásnak legkevésbbé van kitéve, melyet 
egymásba fonódó koronájú vén fák alkotnak, lehetőleg sűrű aljerdő
vel s melyet patak szel át. 

A békászó sasok rendes fészkelő területeikre évről-évre vissza
térnek mindaddig, amíg azok, túlzottaknak éppen nem mondható 
igényeiket kielégíteni képesek. H a azonban ezeket a szálasokat túl
ságosan kigyérítik, vagy éppen kivágják, vagy az aljerdő kitermelésé
vel túlságosan áttekinthetővé válik a szálas, akkor kénytelenek 
áttelepedni. 

Megérkezésük után első gondjuk a régi fészek kitatarozása. 
A fészkes fa az esetek 90%-ában patakok partján vagy tisztások 
szélén van, nagy gondja lévén a madaraknak arra, hogy a fészekre 
feltűnés nélkül tudjanak beszállani, s ha a szükség úgy kívánja, 
onnan könnyen, észrevétlenül el is tudjanak tűnni. Leginkább szereti 
a tölgyféléket, nemcsak hatalmas méreteik miatt, hanem, mert gaz
dagon elágazó koronájuk bőségesen kínál alkalmat fészkük meg
építéséhez. Azután következik a bükkfa és a magasabb régiókban 
a fenyők. 

H a lomberdőkben, nevezetesen tölgyesekben a fészkes fa, a tél 
folyamán vágásba kerül, ott hagyják a fészket, s az újat az erdő más 
pontján építik meg. A z erdők fokozatos kihasználása folytán meg
történhetik, hogy a következő télen már ez a rész is vágás alá érik, 
a korábbi fészek pedig a felsarjadt aljerdő alacsony vol ta miatt még 
mindig nem használható, épít tehát egy harmadikat is. így aztán 
néhány éven belül annyi fészek áll rendelkezésre, hogy nem kel l újat 
építenie. Mert a békászó sasok maguk építenek. A z ellenkezőt bizo
nyító irodalmi adatok kivétel nélkül mind tévesek, mert hiányzik 
belőlük a lelkiismeretes megfigyelés folytonossága és következetessége. 

A z épített fészkek közül, mint említettem 2, esetleg 3 is hasz
nálaton kívül marad, de csak az építő sasok részéről, lakójuk azért 
mindig akad. Héjjá, barna kánya, gyérebben ölyv és kaba veszik 
bir tokba az előző évi fészkeket s azokat többé-kevésbbé k i is javít
gatják úgy, hogy azok a következő évekre is használható állapotban 
maradnak. Miko r aztán a felsarjadt alj erdő újból megfelelő védelmet 
nyújt, a régi fészkeket, a téli új vágások figyelembevételével újból 
igénybe veszik. 

Amennyiben tehát egy sasfészekben előző évben, mondjuk héjjá 
nevelte fel kicsinyeit, nem állíthatjuk, hogy a sas foglalta el a héjjá 
fészkét, mert ennek a fészeknek eredeti építője mégis csak a clanga 



volt , vagy a pomarina. E z t természetesen csak az tudhatja, ak i ezek
nek a fészkeknek eredetét és lakóit huzamosabb időn át évről-évre 
megfigyeli. 

A békászó sasok fészke mindig a fa törzsének többszörös elága
zásában épül, horizontális oldalágon, a törzstől cca 4 m távol, egyetlen 
esetben találtam pomarinánál. Relatív magassága nagyon változó ; 
emberektől nem zavart területeken, sima törzsű bükkfákon 8—14 m 
magasan épül, tölgyfákon azonban, nagy előrelátással, abban a 
magasságban helyezi el, hol a felsarjadt aljerdő bokrainak (Corylus, 
Carpinus, Crataegus) csúcsa, kivált, ha kilombosodnak, azt teljesen 
eltakarja ; ez a magasság 4—6 m között változik. A z alépítmény 
mindig 2—3 cm átmérőjű száraz ágakból áll, melynek közeit földi 
mohával, zuzmókkal, száraz falevelekkel és gyepdarabokkal tömi k i 
jól-rosszul. A z emelkedő fészekfalakba mind vékonyabb és vékonyabb 
ágakat épít be úgy, hogy a tojóágyat magát már csak vékony tollszár-
vastagságú ágacskák aljazzák. Maga a tojóágy száraz falomb, néha 
kisebb szőrcsomó, mohaszálak, gyökérrészek és mindig nagyon 
szegényes. Mélyedése alig van s valóban csodálni lehet, hogy a fész
kéről hirtelen elszálló madár nyomán a tojások alá nem gurulnak. 
Ennek magyarázatát abban látom, hogy a tojások soha sincsenek a 
tojóágy közepén, hanem mindig kissé oldalvást, néha 10—12 cm-re 
egymástól, s többé-kevésbbé be vannak ágyazva a fészek tulajdon-
képeni bélésébe. A fészek ritkán kerek, legtöbb esetben ellipszis
alakú s hosszabb átmérője egybeesik azzal az iránnyal, melyben a 
madarak fészkükre beszállani, i l letve onnan elszállani szoktak. E z t 
pedig minden esetben a fészket hordó ágak elhelyezkedése szabja meg. 

Magának a fészeknek külső magassága átlagban 30 cm, de ked
vező helyen épült és évek során át, tehát nem felváltva használt s 
folyton kitatarozott fészkek néha tekintélyes építménnyé emelked
nek s megütik a 70—75 cm-t is. 

Érdekes, hogy az i lyen valóságos fejedelmi rezidenciákká kiépí
tett fészkekben e sasok — különösen a clanga — más állatokkal való
ságos synoicosisban él. Leggyakoribb eset, hogy a mezei veréb tolak
szik fel albérlőnek, vol t rá eset, hogy 3 család lakott egyazon sasfé
szekben s a madarak ott pletykáltak a déli verőfényben a fészek 
oldalából kiálló ágvégeken, s ez legkevésbbé sem zavarta az ülő sast, 
melynek farkvége a fészek peremén túlért. Nagyon gyakori a Mus-
cardinus avellanarius vendégszereplése is, va lamivel ritkább az 
E l iomys quercinusé. Ezek éjjeli állatok lévén, büntetlenül bitorolják 
lakásukat. 

E g y esetben a sas fészke mellett 120 cm távolságban egy Loran -
thus-bokorban Lanius exc. excubitor nevelte fel 6 fiát o lyan viszony
latban, hogy az ülő madarak egymást folyton láthatták. 

A fészek építésének, i l letve kijavításának munkája rendesen 
április 10—15 körül kezdődik s mindössze 5—6 napot vesz igénybe. 

Maga a munka csak a legkorábbi hajnali órákra szorítkozik, 
mikor még erdő és mező csendesek s a madarak feltűnés nélkül hord-



hatják össze a szükséges építőanyagot. Napközben pihennek, élelem 
után járnak, koronként megjelennek a fészek fölött s ott köröket írva 
le, olyan magasra emelkednek, hogy végtére is eltűnnek a kutató 
szem elől. 

Madaraink fészkelése a tavasznak arra a szakára esik, mikor 
erdeink fái még sötéten merednek az égre, legjobb esetben a rügy-
bomlás idejére. Fészkük elég hatalmas alkotás, hiszen átmérőjük a 
75—90 cm-t is elélri s éppen azért eléggé feltűnő jelenség, különösen, 
ha a fészek a horizont fölött látszik. Fölülről nézve is i lyen kel l legyen, 
hiszen akkor az erdő alja már zöld a sok Crocus, Scil la , Galanthus, 
Asarum, Anemona, Ery thorn ium, Corydalis és más virágoktól, de az 
apró cserjék is már zöldek. A madarak tehát iparkodnak fészkük fel
tűnő voltát lehetőleg enyhíteni, amit úgy remélnek elérni, hogy a 
fészek tetejét a tojóággyal együtt zöld gal lyakkal , kirakják. E zöld 
feldíszítésben ott találjuka fűzféléket, különösen a Salix caprea barkás 
ágait, a nyárfák gyantát izzadó ágacskáit, a kecskerágó (Evonymus) 
üdezöld friss hajtásait, melyeket az utak mellől szed össze, mint a 
gyermekek furulya- és sípkészítésének elhányt maradványait. 

E z a szokása közös a fekete kánya, a héjjá, az egerésző és darázs
ölyvekével, melyek többé-kevésbbé szintén kirakják zöld gal lyakkal 
fészkeik peremét. Ebben a felgallyazásban a feltűnő nagy fészkek 
elrejtésére vonatkozó igyekezetét látom s távolról sem azt, mintha 
a madarak ezzel a fészkeiken visszamaradó s megszagosodott hulla
dékokon jelentkező s kellemetlenkedő legyeket és más rovarokat 
iparkodnának távoltartani. H a ez volna az indító ok, fokozottabb 
mértékben meg kellene legyen akkor, amikor a fészekben már fiatalok 
vannak, i lyenkor azonban már nyoma sincs a zöld gallybélésnek. 

A legkorábbi tojás, melyet találtam : clangánál április 28, poma
rinánál április 23 ; a legkésőbbi fészekalj clangánál V . 10, pomarinánál 
V . 26 keletű. 

Mindkét békászó sas normális fészekaljában a tojások száma 2 ; 
pomarinánál elég gyakori az eset, hogy a ? csak egyetlen tojáson ül. 
H a az április 20 és május 10 között talált egyetlen tojás már költött, 
fias, akkor holt biztosra vehetjük, hogy az első tojás valamelyes 
módon tönkrement. E z esetben a madár egy régebbi fészkét keresi 
fel s abban költi k i második tojását. H a a rendes fészekalj tojásait 
elszedjük, a ? 3 héten belül újból tojik, de sohasem ugyanabba a 
fészekbe és kivétel nélkül mindig csak egyetlen tojást. 

Nagy helyet venne igénybe, ha az ezidőszerint gyüjteményem-
hen lévő 32 fészekalj tojásainak színeződését egyenként írnám le. 
Meg ke l l tehát elégednem azzal, ha mindkét fajnál a leggyakrabban 
előforduló, mondjuk „tipikus" (?) színeződést írom le. 

A l a k r a a tojások rendszerint igen hasasok, csaknem gömböly
dedek, rendes ovális alakúak, feltűnő ritkák. Alapszínük mészfehér, 
sok esetben agyagos sárga színben szennyesek. Pomarinánál a min
tázat, a foltozás rendszerint bőséges, hasonlíthatatlanul gazdagabb, 



min t a clangánál. A tojások foltozása rendszerint sárga-barna, néha 
több árnyalatban is, a korpasárgától az élénk gesztenye vörösig. 

Ezenkívül igen gyakoriak a hamvas, ibolyásszürke foltok, amelyek 
sohasem nagyterjedelműek, de számban néha túlnyomóak. A fol
tozás az egyik tojáson mindig a tompáján, a másikon pedig mindig 
a hegyes vég körül halmozódik fel. Egyet len egy fészekalj van gyűjte
ményemben, melynél kivételesen mindkét tojáson a hegyes vég körül 
tömörül össze az aludtvérvörös foltozás. A vörösbarna foltozás mindig 
a tojás felszínén van s sok esetben oly bőven van felrakva, hogy 
részben le is mosható, a hamvas foltok mindig mélyebb fekvésűek, 
ami nagyon jól érzékelhető o lyan példányoknál, melyek 2 színben 
foltozottak. 

M i n t unikumot ke l l , hogy megemlítsek egy 3-as pomarina fészek
aljat, amely fölöttébb érdekes nemcsak azért, mert 3-as, hanem 
mert egyik tojásának alapszíne egyenletes halvány rozsdabarna, 
tompáján 3—4 kisebb májbarna folt tal . E z a tojás úgy néz k i te l 
jesen, mint egy miniatűr Gypaétus-tojás. Ezenkívül mindhárom 
tojásnak a tompáján halmozódik az amúgyis gyér foltozás. 

A clanga tojásainak alapszíne fehér, sokszor szennyes felhő
zettel, foltozása feltűnően gyér ; vannak tojások, melyek első látásra 
egyszínű fehéreknek látszanak, behintésük annyira apró és szórvá-
ványos s színük sem annyira élénk. 

A tojás héjának szemcsézete mindkét fajnál meglehetősen 
durva, fénytelen, a pórusok jól kivehetők, sok esetben a tojás hosszá
ban egybefolyva, rövidebb-hosszabb barázdákat alkotnak, elég 
gyakran, kivált tompájuk körül kölesszem nagyságú mészdudorokkal. 
A tojás héja áttetsző világításban zöld. O lyan példányoknál, melyek 
régóta hevernek gyűjteményekben, a foltozás élénk vörössége csak
nem teljesen eltűnik, hogy egy fakó barna színnek adjon helyet s a 
héjak áttetsző zöldje is egyre halványodik. 

A m i a két faj fészkelési adatait, a tojások méreteit és súlyát i l l e t i , 
annak könnyebb áttekintésére szolgáljon irányadóul az alábbi táblá
zatos kimutatás, melynek végén mindkét fajnál adva vannak a maxi 
mális és minimális méretek mellett az átlagosak is úgy, hogy kérdéses 
esetekben a faj hovátartozandósága teljes bizonyossággal megálla
pítható. 

Aquila pomarina pomarina Brehm. 

Szám H e l y i adatok Hossza Vastagsága 
Nr. Fundort Lange Breite 

Súlya 
Gewicht 

3. Székelyudvarhely 
1898. V . 1. 

4. Dicsőszentmárton 
1904. I V . 23. 

6. Székelyudvarhely 
1905. V . 7. 

63- 5 
62-1 
66-0 
65-0 
64- 8 
62-8 
64-5 

m m m m 
49- 8 
48-0 
54-2 
54-3 
54-5 
50- 5 
48-0 

g 
7- 15 
6-16 
8- 14 
8-12 
8-42 
6-69 
6-36 



Szám H e l y i adatok Hossza Vastagsága Súlya 
No Fundort Lángé Breite Gewicht 

m m m m g 
7. Szásznádas 63-5 50-1 7-95 

1905. I V . 29. 59-8 49-0 7-42 
14/3. Dicsőszentmárton 61-6 51-6 7-26 14/3. 

1906 I V . 29. 62-2 50-7 6-68 
1. Vámosgálfalva 64-0 48-6 7-76 

1906. V . 7. 64-0 48-3 8-45 
2. Dicsőszentmárton 67-0 54-1 8-72 

1906. V . 12. 65-2 54-0 7-60 
12. Dicsőszentmárton 68-0 55-6 9-00 

1908. I V . 28. '65-8 55-0 8-29 
11. Szászvesszős 65-0 50-2 7-80 

1908. V . 8. 62-0 47-3 6-76 
13/5. Diesőszentmárton 64-8 52-9 7-39 13/5. 

1908. V . 8. 63-6 52-0 7-56 
10. Szászcsávás 70-0 52-5 7-91 

1908. V . 6. 63-0 51-0 8-09 
12. Dicsőszentmárton 61-6 48-0 6-74 

1911. V . 26. 
18/2. Vámosudvarhely 65-2 53-0 8-65 

1912. V . 5. 64-5 50-1 7-36 
16. Magyarderzse 611 51-3 7-09 

1913. V . 14. 62-0 50-1 6-35 
17. Marosdécse 64-0 50-2 7-36 

1915. V . 19. 62-0 48.0 6-19 
18. Szent jakab 60-0 50-0 6-42 

1915. V . 20. 56-8 46-8 4-71 
14. Balavásár 1918.V. 20. 63-2 50-7 7-67 

19/m. Dicsőszentmárton 64-8 50-0 8-02 19/m. 
1923. V . 4. 63-0 51-0 7-87 

40. Dicsőszentmárton 63-0 51-0 7-55 
1924. V . 4. 62-2 50-0 6-93 

43. Dicsőszentmárton 63-0 49-9 7-92 
1925. V . 2. 64-0 48-8 6-72 

42. Dicsőszentmárton 62-8 49-6 7-40 
1925. I V . 28. 61-3 49-1 6-46 

38. Dicsőszentmárton 61-0 49-8 7-16 
1927. I V . 23. 62-0 49-6 7-48 

28. Dicsőszentmárton 64-3 50-5 7-60 
1931. V . 3. 611 48-0 6-46 

A pomarinánál maximum : 70-0 m m 55-6 m m 9-00 g 
minimum : 56-8 m m 46-8 m m 6-16 g 

(Durchschnitt) átlag : 63-0 m m 50-6 m m 7-37 g 

Aquila clanga Pall. 
l / c l . Sóvárad 69-7 52-5 11-42 l / c l . 

1908. I V . 28. 67-6 52-2 11-39 
3/cl. Bonyha 66-9 52-0 10-48 

1914. V . 3. 66-8 530 10-64 
50/cl. Dicsőszentmárton 66-6 55-0 11-94 50/cl. 

1926. V . 10. 65-0 55-6 12-46 
A clangánál maximum : 69-7 m m 55-6 m m 12-46 g 

minimum : 65-0 m m 52-0 m m 10-48 g 
(Durchschnitt) átlag : 671 m m 53-4 m m 11-38 g 



BEITRÁGE Z U R B I O L O G I E 
D E R S C H R E I - U N D S C H E L L A D L E R . 

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

In Siebenbürgen erscheinen beidé Arten in losen, gemischten Gesell-
schaften von 6—8 Stück Ende Márz oder meist Anfang Apr i l und bleiben 
bis Ende September und Anfang Október. Sie suchen die altén Wálder 
und wenn möglich auch den altén Horst auf. Vor dem Brüten trágt das 
Schelladlermánnchen Beute dem Weibchen zu, welches diese mit zitternden, 
etwas hángenden Flügeln übernimmt. Be i dem Balzflug steigt des Mánn
chen hoch in die Luft, winkelt dann plötzlich die Flügel und stürzt sich 
in tiefem Bogén gegen das untén segelnde Weibchen, wie dies ahnlich bei 
der Rohrweihe zu beobachten ist. Die Paarung der Schreiadler beobachtete 
ich immer auf freistehenden höheren Stráuchern. Horst in 90% der Fálle 
an Bachufern oder am Rande von Blössen, meist auf Eichen, dann auf 
Buchen und in den höheren Lagen auf Nadelholz, fast immer in der Ver-
zweigung des Stammes, nur einen Horst des Schreiadlers fand ich auf einem 
horizontalen Aste, 4 m vom Stamme entfernt. Höhe verschieden, in ein-
samen, stillen Wáldern 8—14 m auf Buchen, auf Eichen steht er4—6m 
hoch, weil er in dieser Höhe von dem aufschiessenden TJnterholz (Corylus, 
Carpinus, Crataegus), besonders nach dem Laubausschlag gut verdeckt 
wird. Der Unterbau besteht aus 2—3 cm dicken trockenen Ásten, derén 
Zwischenráume mit Erdmoos, Flechten, trockenen Bláttern und Rasen-
stücken mehr-weniger ausgefüllt werden. Darauf folgen immer dünnere 
Zweige. Die sehr seichte Mulde enthált sehr spárlich trockenes Laub, 
manchmal Tierhaare, Moos, Wurzeln. Die beiden Eier fand ich nie in der 
Mitte der Mulde, sondern immer seitlich, manchmal 10—12 cm von einander 
entfernt und mehr-weniger in die Ausfütterung eingebettet. Der Horst ist 
meist ein lánglich runder Bau, sein Lángsdurchmesser stimmt mit der 
Richtung in der die Adler ein- und abfliegen überein. Die Höhe des Baues 
betrágt im Durchschnitt 30 cm, aber mehrjáhrige Horste erreichen auch 
70—75 cm Höhe. In solche Horste mieten sich — besonders bei clanga, 
öfters Feldsperlinge ein, mir ist ein Fa l i bekannt, wo 3 Familien dieser 
Sperlinge sich einnisteten, ohne den brütenden Adler zu stören. Schláfer 
schlagen auch ihr Heim in den Horsten auf. Einst fand ich in 1*2 m Ent-
femung vom Adlerhorst in einem Loranthusbusch ein Raubwürgernest 
mit 6 Jungen, die brütenden Vögel konnten einender beobachten. Bau 
und Ausbesserung des Horstes geschieht in den frühesten Morgenstunden. 
Den Horst suchen sie durch Auslegen frischer Zweige von Salix, Populus 
und Evonymus weniger auf faliig zu machen. Bei Gelegen des Schreiadlers 
mit nur 1 E i , ist das erste sicherlich zugrunde gegangen. Nachgelege ent-
halten immer nur 1 E i und zwar in einem anderen Horst als das erste 
Mai. Ich besitze ein Gelege des Schreiadlers mit 3 Eiern, von welchen das 
eine gleichmássig blass rostbraune Grundfarbe hat und am dicken Ende 
mit 3—4 kleineren leberbraunen Flecken versehen i s t ; es sieht einem 
Miniatur-Gypaétusei ganz ahnlich. Tabellen über Eiermasse im ung. Text. 


