
Vogelarten sehr háufig am K o p f besonders lebhafte Párbungen und 
auffallende Federbildungen, aber bei den Landvögeln, sowohl Boden-
als auch Baumvögeln sehen wir wenigstens ebenso háufig auch 
andere Teile des Körpers ebenso farbenbunt und formenschön aus-
geschmückt wie den K o p f . Hie r sind sehr oft gerade die Schwanz-
und Flügelfedern, ferner auch die K e h i - und Weichenfedern besonders 
stark und eigenartig gebildet. Rücken, Bürzel, K r o p f und Bauch 
sind bei solchen Vögeln sehr oft ungemein farbenpráchtig und bunt. 
A l l e diese Teile sind bei den Schwimmvögeln weniger bzw. garnicht 
besonders gekennzeichnet ; bei ihnen konzentriert sich i m allgemeinen 
alles auf den K o p f , und zwar, je ausgesprochener der betr. Vogel 
ein Wasser- und Schwimmvögel ist, desto stárker, sodass schliesslich 
bei den vollkommensten Schwimm- und Wasservögeln den Pinguinen, 
wie M T J R F H Y i n seinem jüngsten Werk „Ocean-Birds of South-
Amer i ca" , 1936, mit Recht sagt, es schwer ist, einen Pinguin in 
seiner A r t zu erkennen, wenn man seinen K o p f nicht sieht. 

A S Z E G E D I FEHÉRTÓ MADÁRVILÁGA. 
írta : D B . B E B E T Z K P É T E B . 

1 táblával és 3 szövegképpel. 

A z utóbbi években nemcsak szakkörökben, de a napi sajtóban, 
a rádióban is mind több és több szó esik a szegedi Fehértóról madár
ritkaságai révén. E szikes értékes ornithológiai területnek madártani 
hire nem egészen új keletű. A 80—90-es évek madártani hírei között 
gyakor ta történik hivatkozás Szegedre, főleg ritkább vízimadarak elő
fordulása révén, ami csak a Fehértóval lehet szorosabb vonatkozásban. 
50 éven keresztül hiányzott a szakszerű megfigyelés s e r i t k a érdekes-
ségű nagyszerű madárvonulási hely lassan feledésbe ment. Min t vadász
területet mindenkor intenzíven kihasználták, anélkül azonban, hogy 
madárvilágára bárki is felfigyelt volna. 

Szegedtől északnyugati irányban 9 k m távolságra lévő, 6 k m 
hosszú és közel 4 k m széles szikes kb . 3000 hold terjedelmű. A z 
utóbbi években lényeges változáson ment keresztül a terület. K L E 
B E L S B E R G gróf kezdeményezésére 960 holdat mesterséges halastónak 
hasítottak k i , mely m a már Tisza vizével töltött édesvizű vízfelület, 
részben megváltozott növény- és madárvilággal. A z ősi állapotban 
megmaradt szikes, úgynevezett vadszikes rész a folytonos és túl
hajtott legeltetéssel kapcsolatos víztelenítési törekvések miatt régi 
állapotához viszonyítva m a siralmas helyzetben van . Néha még 
a tavaszi és őszi vonulások idején sem gyűlhetik meg benne a csapadék
víz, hacsak a Tisza magas vízállása a fehértó-algyői zsilip felhúzásának 
útját nem állja. És a tónak még ebben a leszegényedett állapotában 
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is annyi értékes és érdekes madártani esemény érdemes a feljegyzésre, 
amelynek folytán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a szegedi Fehértó 
madártani szempontból még ma is csonka hazánk egyik legértékesebb 
területei közé tartozik. 

50 év után újra szemügyre véve a Fehértó madárvüágát, számol
nunk ke l l azzal a körülménnyel, hogy a halastó állandóan biztosított 
édes vize újabb fajok megtelepedésére és előfordulására, tehát faj-
gazdagodásra nyújtott lehetőséget, másrészt azonban annak a fan
tasztikus madártömegeknek ma már nyomát sem leljük, amelyet 
az 50 év előtti két nagy Fehértó-vadász : L A K A T O S és Z S Ó T É R emlí
tenek feljegyzéseikben. A z 50 év előtti fajokat m a is sorra meg
leljük, de azonkívül egész légióját azoknak a madaraknak, amelyeket 
a régi kutatók egyáltalán nem említenek. Ennek okát abban is 
látom, hogy az említettek inkább vadászok, mint ornithológusok 
vol tak, k i k a kisebb madarak lövésével nem igen törődtek ; p l . i lyen 
új fajoknak ke l l tekintenünk a halastavak búvárait és bukórécéit, 
melyek a sekély sós víznek ismeretlen madarai vol tak. Viszont 
eltűnt a régi tónak nagyszámú szerkő, csér és dankasirály fészkelő 
állománya részben a halvédelemmel kapcsolatos pusztításuk, részben 
a hamar kiszáradó tófenék miatt . 

Korlátozva lévén értekezésemnek terjedelme, nem célom e helyen 
aprólékosan kiterjeszkedni az egyes fajok részletes ismertetésére, 
mindössze az előforduló fajok felsorolására szorítkozom s legfeljebb 
fehértói előfordulásuk sajátosságára mutatok reá néhány madárnál. 

A tó madárvilágát általában négy nagyobb csoportra oszthatom. 
A z első csoportba tartozik az édesvizű halastó madárvilága, 

mely semmiben sem különbözik a többi hasonló jellegű tó madár
faunájától. 

A második csoportba venném a bokrosok, erdő, mező, rét madár
világát, amely szintén nem jellemző madársága a szikes tónak s e 
fajban folyton növekvő csoport a telep körüli fásítással, a tó szegélyét 
lassanként benövő füzesekkel áll szoros vonatkozásban. 

A harmadik része a fehértói madaraknak tulajdonképen semmi 
köze a területhez. Ezeket a vonulás vagy kóborlás folyamán vélet
lenül a tó felett találta a puskalövés (például kék vércs£,ugartyúk stb.) 

A z e l s ő c s o p o r t beli madarak közül k i ke l l emelnem azokat 
a madarakat, melyeket a mélyebb víz, illetve a kedvező táplálkozási 
lehetőségek csábíthattak a tó területére. Megemlékezem az 1936. 
augusztus 20-án lőtt rózsás gödényről, mely könnyű sebéből gyógyulva 
a budapesti Állatkertben van . 1937. november 29-én három énekes 
hattyú éjtszakázott. A halastó vendégeiként ke l l elkönyvelnünk a téli, 
ritkább kacsafajokat, a hegyi és jegeskacsát, az egyikben előfordult 
kékcsőrű récét a gyakor i kis és közép búvárrécét, a bütykös ásóludat, 
mely 1935 és 1936 telén volt vendég, mégpedig 1935-ben 18-as csapat
ban és a sark i búvárt, továbbá az ezüstsirályt (1933 V I I I . 13.) és 
a háromujjú csüllőt (1935 X I . 22.). Minden valószínűség szerint 
mint kedvező táplálkozási területet keresték fel a tavat a halfarkasok, 
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amelyből eddig 4 került kézre : 3 ékfarkú halfarkas (1936 aug. 11., 
1938 szept. 25., 1937 július 16.) és egy nyílfarkú halfarkas (1935 
aug. 29.). A z említett danka-sirályon kívül, mely az őszi vonulásban 
sok 100-as tömegben gyülekezik, a kis sirály rendszeres tavaszi és 
őszi vendég. A nagy sirályok közül főleg ősszel megjelenik a hering
sirály, néha 5—6 is mutatkozik, rendszerint barna színezetű fiataljai, 
öreg feketehátú példány sem r i tka . Ezüstsirály déli alfaja és fiataljai 
is rendszeres vendégek. A szürke sirálynak (L. canus) egy nagyobb 
(15—20) csapata 1935 telén volt hosszasabban téli vendég. 

A csérek, mint főleg halevő madarak, szintén a halastó madarai
hoz számíthatók. Magyarország ismert cséréi mind előkerültek. 
Minden évben nagyobb számban a kis- és küszvágó csér, míg a kacagó 
csért 3 egymást követő évben lehetett begyűjteni (1935, 1936, 1937) 
1911. évi utolsó előfordulása óta. A z eddig hazánkban csak két 
kitömött példánnyal képviselt lócsér 1937 V I . 19-én került lövésre, 
amidőn 6 i lyen madár volt heteken keresztül vendége a halastónak. 
1938 V I I . 3—6-ig ismét megfigyelhető volt e fajból egy példány. 
A fészkelő búbos és feketenyakú vöcsök mellett a vörösnyakú vöcsök 
is előkerül a vonulás idején. A törpe vöcsök kis csapatai ősszel
tavasszal rendszeres vendégei a halas tónak. 

A nagy kárókatona 1—2 példányban minden évben jelentkezik. 
A búvárok közül a sarki búvár gyakori téli vendég, az északi búvár 
egy esetben fordult elő 1934 okt . 

A daru tavasszal és ősszel kisebb számban rendes vendég, bár 
1937 tavaszán 97 darab legelészett a Fehértó körüli árpavetésen. 
Csodálatos, hogy a gólya elkerüli a szikes vizet, bár békában és 
vadhalban némelykor bővelkedik. Véletlenül sem lehet látni gólyát 
az ősrészen, vagy a halastóban, noha a környező tanyákban gyakori 
fészkelő. 

A gémek közül a szürkegém nagyobb távolságban (20—30 km) 
lévő telepeiről szép számban látogatja a halastavat, míg a vörös-, 
üstökösgém és a bakcsó leginkább csak vonulás idejében és kis szám
ban mutatkozik. A bölömbika valószínű fészkelő, mert több évben 
egész nyáron hal lat ta szavát. A törpegém fészkel. A nagy kócsag 
a tavaszi vonulásban 2—3-as kis csapatban pár órára megpihen. 
A u g . szept.-ben 1—1 kóborló példánya feltünedezik. 

A kis kócsag igen r i t k a madár. Első ízben 1937 májusában 
észleltem 2 darabját, 1937 év őszén azonban — ha szabad ezzel a 
nemes madárral szemben ezt a kifejezést használnom — valóságos 
invázió vol t . A t iszaparti kubikokban is találták 60—80-as csapatát. 
1938 szept. elején párdarabból álló csapatai ismét jelentkeztek. 

A r é t , e r d ő madárvilágával kapcsolatban meg ke l l említenem 
a hósármányolt többszázas csapatainak évről-évre való novemberi 
megjelenését. A kenderikékkel együtt a széki sás elszóródott magvát 
eszik. (Itt említem meg, hogy a hósármány igen kedves ka l i t ka 
madár. E g y sebesült és gyógyult példány egész tavaszon és nyáron 
hal lat ta igen kellemes csengő, a p inty veréséhez hasonló messze-



hangzó szavát ; énekével csak esti 10 órától hajnali 2 óráig szünetel.) 
A sárgacsőrű kenderikéből 1936—37 telén szintén nagyobb mennyiség 
vol t . 1937 októberében is került egy példány lövésre. Ahogyan 
a telep fásítása és a halastó szegély növényzete gyarapodik, úgy 
szaporodik az apró énekes madárság is (cinegék, füzikék, poszáták, 
rozsdafark stb.). 

A v é l e t l e n ü l o d a t é v e d t madarak mellett megkell emlé
keznem olyanokról, melyek csak bizonyos a lka lmakkor keresik fel a t a 
vat , például nagyobb halpusztulás, halvész idején, vagy olyan eszten
dőkben, amidőn a vadkacsáknak járványos elhullása fordul elő ( tarka 
varjú, holló). A kakuk gyakran settenkedik a nádi rigók fészke körül. 

Hozzátartozik a Fehértó madárvilágának ismerteléséhez a 
ragadozók előfordulásának megemlítése is. M i n t mindenütt, ahol 
vízimadarak nagyobb mennyiségben gyűlnek össze, nyomukban 
megjelennek a vámszedők is. Legjellemzőbb t a v i ragadozók a réti
héják, melyeknek leggyakoribb képviselője a barna rétihéja. Ennek 
egyes párjai néha költenek is. E z t a héját ősszel felváltja a téli 
vagy kékes rétihéja, mely telente igen közönséges ragadozója a Fehér
tónak. Esténként tucatjával vonulnak nyugovóra a sásas-nádas 
részekbe. A fakó rétihéja csak egyes példányokban és ritkábban 
kerül elő, míg a hamvas rétihéja teljesen hiányzik erről a területről. 

Vörös kánya a Fehértavon ismeretlen, míg barna kányát mind
össze két esetben volt alkalmam megfigyelni. A halászsas néha 
többedmagával a késő tavaszi és kora őszi időben hosszasabban 
időzik a neki igen kedvező területen. A rétisas is közönségesnek 
mondható és néha kettesévei-hármasával egész hónapokat tölt el 
a tó területén, érzékeny károkat okozva a halgazdaságnak. 

A vándorsólymok a kora tavasz-időben nyomába szegődnek 
a vonulóknak és nyomon követik a kacsatömegeket. K o r a őszön 
inkább a f iatal jai jelennek meg. A törpe sólyom télen, a kaba a 
fecskegyülekezések idején vadászgat a nádasok felett. A z előbbi 
hósármányokra és kenderikékre, míg ez utóbbi a fecskékre és seregé
lyekre, valamint a partfutókra. Galambász héja nagy ritkán fordul 
meg, a karva ly , egerész-, gatyásölyv és a rétibagoly közönséges téli 
vendég. A k u v i k a szomszédos tanyai házak padlásairól kirándulva 
hallatja szavát őszi és tavaszi estéken. 

A Fehértó igazi arcát a s á r j á r ó m a d a r a k (Limicolae) 
adják. Úgy tömegüknél, mint rendszeres előfordulásuk révén leg
jellemzőbbek a cankók és a partfutók. A cankóknak mind a hat faja 
előfordul tekintélyes számban, a költésben azonban csak egy faj : 
a vöröslábú cankó vesz részt. E madárnak a fészkelése 60—80 pár
ban minden tavaszon kimutatható. 

H a nyári időre marad vissza va lamennyi víz a tóban, a cankók 
minden egyes fajának nagy számával találkozunk még a fészkelési 
idő alatt is. Nehéz elképzelni, hogy e madarak i t ten fészkeléssel ne 
kísérletezzenek, bár az ivarszerveken végzett vizsgálataim erre 
nézve negatív eredményeket szolgáltattak. A t a v i cankót eg3'ie 



ritkuló és kiveszőfélben lévő madárnak emlegetik. A Fehértavon 
rendszeresen előforduló madár, melyből néha 60—80-as csapatokat 
lehet megfigyelni. E z év tavaszán napokon keresztül vonultak tova 
kisebb csapatai. Érdekes a réticankó szeszélyes előfordulása. Néha 
ezerszámra dominál még nyáron is, máskor elvétve találkozunk 
kisebb csapatával. A z erdei cankó a halastó mélyebb, sással benőtt 
partjait kedvel i és 4—5 darab e helyeken mindig található. 
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Vöröslábú'cankó fészke. I93S V 31. Rolleif lex. 
Nest des Rotschenkels. 

Nevezetes esemény a terekcankónak fehértavi (egyszersmind 
második hazai) előfordulása (1936 őszi vonulásban). 

A pajzsos cankóknak március-áprilisban ezres tömegei vonulnak 
keresztül. Biz tos fészkelését k imuta tnom nem sikerült, bár nyári 
i t t időzéséből feltehető néhány pár fészkelése. Ezerszámra vonulnak 
keresztül és néha hosszasabban időznek a partfutók. Csapataik 
füstszerűen kavarognak seregélymódjára a tó felett. Tavasszal 
sorrendben így érkeznek : havasi, apró, sarlós, majd a Temminck i i . 
Általában legnagyobb mennyiségben a havasi partfutó vonul át. 
Még május végén is találjuk szépen kiszínezett csapatait. A z apró 
partfutó soha nincs nagy mennyiségben, a sarlós és Temminck i i 
néha kevesebb, máskor sok-sokezres mennyiségben található. A z 
őszi vonulásban a sorrend megváltozik és legelsőbben, már július 



második felében újra találkozunk a Temmincki i -kel , ezeket követik 
a sarlós partfutók és augusztus második felében már i t t vannak 
a havasi partfutók is és ezekből enyhébb teleken még december 
elején is találhatunk csapatokat. A nagyon ritkának tartott i z landi 
partfutó három éven keresztül fellelhető volt (1934, 1935, 1936) 
pár példányban és begyüjthető is volt minden évben egy-egy. 

A nagy goda néha sokezres mennyiségben vonul át tavasszal és 
ősszel. Valószínű, hogy egy-egy párja fészkel is. Ritkán előforduló 
fajrokona, a kis goda 5 év alatt 3 ízben került lövésre. 

Értékes előfordulás a sárjáró (Limicola falcinellus Pont.) 
1935 május 19-iés 1935 augusztusi megkerülése. Összesen 17 darabot 
gyűjtöttem be ebből a r i t ka fajból, melyből az utolsót 40 év előtt 
lőtték a Fertő-tavon. 

A harmadik és negyedik hazai laposcsőrű víztaposó a szegedi 
Fehértavon került meg 1937. és 1938. év tavaszi vonulásaiban. 

A fenyérfutó csak az őszi vonulásban vol t észlelhető kettesével
hármasával. A kőforgató az utóbbi években rendszeresen megjelent 
nemcsak őszön, de 1938 tavaszán is, amidőn két nászruhás — külön
böző időben előforduló — példányból az egyik begyűjtésre is került 
(1938 V . 22.). 

A csigaforgatóból 5 év alatt mindössze két ízben tudtam egyes 
példányt megfigyelni. 

A lilék közül a széki lile minden évben szép számmal költ és nevel 
fiókákat. A nagy örvös lile minden őszi és tavaszi mozgalom rendes 
kísérője, a kis örvös lile csak kisebb csapatokban, de évről-évre elő
fordul. A z ujjas li le is rendszeres tavaszi és őszi vonulónak mondható, 
bár egyes tavaszokon egészen elmarad, máskor tömegekben vonul át. 
Ősszel kisebb csapatai elmaradhatatlanok a Fehértavon és még késő 
novemberben is egylábúskodnak a hideg vízpartokon. 1937 tavaszán 
nagyszámú díszruhás csapata vonult át a tó felett. 

A z aranypettyes li le megfordulása is hasonló, de ebből számban 
jóval kevesebb mutatkozik. Előfordult csapata december 31-én is . 

Rendszeresen előforduló és kevés párban (6—8—15) költő 
madara a Fehértónak a gulipán és a gólyatöcs. Sajnos, ezeknek 
a szép, exotikus külsejű és ma már kiveszőfélben levő fajoknak a 
fészkelése évről-évre tönkremegy. Megfelelő védelem hiányában 
az öreg madarakat is pusztítják. Megmentésük érdekében az utóbbi 
idők kedvező kilátásokat nyújtanak. 

A legvégére hagytam szándékosan a Fehértónak legjellemzőbb 
madarait : a pólingokat. Ezek között a kis pólingok megjelenése, 
i t teni életformája, talán nemcsak hazánkban, de Közép-Európában 
is egyedülálló. Március második felétől május közepéig tart gyüle
kezésük. Számuk néha meghaladja a tízezret. Május második felétől 
fogy a számuk és júniusban az utolsó csapat is i t thagy bennünket. 
Ittlétük alatt sajátos életformát mutatnak. A vadludakhoz hason
lóan a hajnali órákban nagy magasságban húznak k i északkelet felé 



a tónak zöldülést alig mutató sasos szigeteiről és csak este 6—7 óra 
között húznak be a tóra a nagy pólingtól eltérően rendezetlen csapa
tokban. Meleg tavaszi napokon délben inni is felkeresik a tavat . 
E s t i behúzásuk alkalmával csalmadarakkal egy este 50—60 darab is 
lőhető belőlük. Megfigyelésem szerint a kis póling tápterületűi nem 
használja fel a szikes tavat , mindössze éjszakázik ott. Érdekes és 
immár 6 éven keresztül végzett megfigyelésem szerint a kis póling 
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Gulipán tojások. 1937 V . 27. 
Gelege des Sábelschnabels. 

a Fehértavon őszi vonulás ideje alatt sohasem volt kimutatható. 
Biz tosra vehető, hogy e madár hazánk megkerülésével tér vissza 
valamely úton téli szállásába. 

A nagy póling inkább őszi vonulásában özönli el a tavat. Tavasszal 
hamar elvonul, bár egész nyáron meg lehet f igyelni kisebb csapatait 
és gyanúba vehető költési kísérlete is. Egyes példányokat, illetve 
párban lévő madarakat a nyári hónapok alatt is megfigyelhetni, 
amint a tónak mindig ugyanazon a helyére beszállanak. 

A vékonycsőrű póling csak 1935 őszén került begyűjtésre 2 pél
dányban. A k k o r nagyobb csapatát is sikerült megfigyelnem. Sem 
azelőtt, sem azóta nem találkoztam a vékonycsőrű pólinggal. 

Rövid áttekintés formájában igyekeztem képet adni a Fehértó 
legjellemzőbb madarairól. A z egyes fajok részletesebb tárgyalására 



nem térhettem k i , bár sok érdeklődésre tarthatnak számot az egyes 
fajok fehértói életformáinak a kialakulása, megnyilvánulása. E szikes, 
sós biotop éppen a tenger vizéhez szokott sárjáróknak nyújt a fárad
ságos vonulásban erőt pótló és gyűjtő állomást. I lyenkor e madarak 
— néha napokig is i t t időzve — egészen másként viselkednek, mint 
a költő területükön, hova megérkezve, azonnal párra szakadoznak 
és a költés munkájához látnak. 

A fenti körülményekre nagyobb munka keretében lehetne 
kitérnem. 

A z őszi és tavaszi jellegzetes madármozgalomhoz hozzá tartozik 
a vadlibák megjelenése, mely a fajok előfordulásában és azoknak 
számszerűségében meglehetős változatosságot mutat . Tavasszal 
gyors átvonuló állomás a Fehértó, húzásokról beszélni sem lehet. 

Ősszel a nyári ludak kis csapatainak megjelenése mutat ja a l iba
mozgalom kezdetét. E z a faj 1932-ben még költő madara volt a tónak 
és a háború előtti időben nagyobb számmal költött is, ma már mint 
átvonuló is csekély számban figyelhető meg. A vetési ludak szeptember 
végén, október elején érkeznek, nyomukban a l i l ikek is itt vannak. 
1936 őszén feltűnő nagy számban vol tak a mezei ludak (A. arvensis) 
és ekkor több neglectus is lövetett. K i s l i l ik csapat ritkábban fordul 
elő, bár egyes példányai a nagy l i l ikek között felfedezhetők. 1935 telén 
volt nagyobb számmal. 

A libák száma mindenkor sokezerre rúg, de néha valósággal 
ellepik a tavat , úgyhogy a tó körüli gazdák földjei sokat szenvednek 
i lyen időben. Általában megfigyelhető, hogy tömeges érkezésre 
akkor lehet számítani, ha az időjárás a libákat Hortobágy felől lejebb 
szorítja. Tömeges tartózkodásuk azonban nem szokott 5—6 napnál 
tovább tar tani . 

Összefoglalásként megemlítem, hogy a szegedi Fehértó terü
letéről eddig 188 fajt figyeltem meg és ebből 150 fajt gyűjtöttem be 
a szegedi múzeumban letétben lévő fehértói gyűjteményem számára. 
A 150 fajt 375 madár képviseli. 

Pár szóval a költő madarakról is meg ke l l emlékeznem és mint
hogy a biztosan kimutatot t költő madarak száma elenyészően csekély 
(mindössze 26), azért ezeket névszerint felsorolom : bibic, gólyatöcs, 
gulipán, küszvágócsér, széki lile, böjti réce, barátréce, kendermagos 
réce, tőkés réce, szárcsa, búbos vöcsök, feketenyakú vöcsök, vízi
tyúk, pettyes vízicsibe, törpe gém, vöröslábú cankó, foltos nádi 
poszáta, nádi sármány, sárga billegető, barázdabillegető, mezei 
pacsirta, búbos pacsirta, hantmadár, nádi rigó, dankasirály, barna 
rétihéja. 

Rövid adatszerű beszámolómból is kitűnik, hogy a szegedi 
Fehértó, mely a Fertő után a legnagyobb egységes kiterjedésű, a 
Tisza-folyó vonulatában s így madárvonulás szempontjából is igen 
kedvező helyen lévő szikes tó a magyar madártan szempontjából 
nagy jelentőséggel bír. E terület az eddigi észszerűtlen vadászati és 



gazdasági kizsarolása miat t a ma i napig tudományosan feldolgoz
ható nem volt . A korlátlan legeltetés, a kapzsi víztelenítési láz 
minden tudományos munkát meghiúsított. 

A z utolsó órában mégis talán sikerült megmenteni a Fehértavat. 
Szeged város törvényhatósága már kivette e területet a községi 
vadászterületből és kimondotta , hogy a tavat lassanként védett 
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Nádi rigó fészkénél. 1938 V I I . 3. 
Drosselrohrsánger beim Nest . 

területté építi k i , melyhez első lépés a területnek fészkelési időben 
való őriztetése, a legeltetés korlátozása, esetleg teljes megszüntetése 
és a területnek víz alatt való tartása. 

Remény van ezek után arra is, hogy csonkahazánknak m a már 
kevés számú hasonló területei, melyek a madártan szempontjából 
nagy jelentőséggel bírnak, a szegedi példa után mint pusztuló termé
szeti emlékek szintén védelem alá fognak kerülni. 



D I E V O G E L W E L T D E S FEHÉRSEES B E I S Z E G E D . 
Von D B . P. B E B E T Z K . 

Mit 1 Tafel und 3 Textabbildungen. 

Verfasser gibt eine Übersicht der heutigen Vogelwelt des Fehérsees, 
der 9 km nordwestlich von Szeged auf Natronboden etwa 3000 Joch um-
fasst. 960 Joch sind zu einem künstlichen Fischteich umgestaltet, der 
von der Theiss Süsswasser erhált. Das übrige, eigentliche Natrongebiet 
wird stark beweidet und leidet unter Entwásserungsversuchen. Gleichwohl 
ist der See auch heute noch vogelkundlich eines der interessantesten Gebiete 
des Landes. Besonders reich ist der See an Limicolen. Von den Wasser-
laufern kommen alle 6 Arten vor, obzwar nur der Rotschenkel in 60—80 
Paaren brütet. Der in Ungarn heute für selten gehaltene Teichwasser-
láufer ist hier eine regelmassige Erscheinung wáhrend der Zugzeit, den 
man zuweilen in Scharen bis zu 60—80 Stück beobachten kann. Sogar 
Terekia cinerea kam hier im Herbst 1936 vor. Philomachus pugnax im 
Márz-April zu tausenden, sicheres Brüten jedoch bis jetzt nicht festgestellt. 
Wáhrend der Zugzeit ist der Alpenstrandláufer sehr háufig, bis Ende Mai 
sind Gesellschaften zu beobachten. Im Frühling kommen die Strand -
láufer in folgender Reihenfolge an : Alpen-, Zwerg-, Bogenschnábliger-, 
Temminck-Strandláufer. Der Zwergstrandláufer kommt nie in grösserer 
Menge vor, testacea u. temminckii in wechselnder Anzahl, oft sehr háufig. 
Auf dem Herbstzug erscheint zuerst temminckii (schon in der 2. Hálfte 
Juli),dann folgen testacea und in der 2. Hálfte August alpina, der in gelinden 
Wintern noch Anfang Dez. anzutreffen ist. Der für Ungarn seltene canutus 
kam hier in den Jahren 1934 — 1936 in einigen Exemplaren vor. Limosa 
limosa ist auf dem Durchzug sehr háufig, möglicherweise brüten auch 
einzelne Paare hier. Von L . lapponica wurden in 5 Jahren nur 3 St. erlegt. 
Vom seltenen Sumpfláufer konnte er im Mai u. August 1935 17 Stück 
sammeln. Phalaropus fulicarius wurde im Frühling 1937 u. 1938 in 2 
Exemplaren erlegt. Von Crocethia alba wurden im Herbst 2—3 Exemplare 
beobachtet. Arenaria interpres kam in den letzteren Jahren im Frühling 
und Herbst regelmássig vor. Haematopus ostralegus wurde vom Verf. 
nur zweimal (je 1 Ex.) beobachtet. Charadrius alexandrinus ist ein regel
mássiger Brutvogel, hiaticula, dubius curonicus, squatarola nur in der 
Zugzeit; apricarius ist seltener. In einigen Paaren (6—8 — 15) brüten 
Recurvirostra u. Himantopus, derén Gelege fast alljáhrlich zugrunde gehen. 

Die bemerkenswertesten Vögel des Fehérsees sind die Brachvögel, be
sonders das Erscheinen und Verhalten des Regenbrachvogels (Numenius 
phaeopus) hier dürfte nicht nur in Ungarn sondern in ganz Mitteleuropa 
einzig dastehen. Von der 2. Hálfte des Márz bis Mitte Mai dauert ihre 
Ansammlung, ihre Zahl erreicht dann manchmal über Zehntausend. 
A b 2. Hálfte Mai verringert sich ihre Zahl und im Juni verlásst den See 
auch die letzte Schar. Wáhrend ihres Hierseins bégében sie sich von den 
mit Riedgras bewachsenen Inseln des Sees frühmorgens, ahnlich den 
Wildgánsen in grösser Höhe fliegend, in nordöstlicher Richtung wahr
scheinlich auf die Wiesen des Überschwemmungsgebietes der Theiss auf 
Nahrungssuche und kehren um 6—7 Uhr abends, im Gegensatz zum 
grossen Brachvögel in ungeordneten Scharen, zum See zurück. Dieser 
wird alsó von ihnen nur als Schlafstátte, nicht als Nahrungsraum benutzt. 
A n heissen Tagén im Frühling kommen sie mittags zur Tránke auf den 



See. Im Herbst konnte er noch keinen Regenbrachvogel hier beobachten, 
sie nehmen einen anderen Weg in die Winterquartiere. Der grosse Brach
vögel ist im Gegensatz zur früheren Ar t im Herbst háufiger, im Frühjahr 
verlásst er rasch das Gebiet, einzelne Paare sind auch im Sommer hier, 
die vielleicht auch brüten. Numenius tenuirostris kam hier im Herbst 1935 
vor (2 E x . erlegt). 

Von selteneren Erscheinungen seien hier noch erwáhnt : Pelecanus 
onocrotalus 20. V I I I . 1936, Stercorarius longicaudus 29. V I I I . 1935, 
Oxyura leucocephala, Clangula hyemalis, Tadorna tadorna im Winter, 
Anser neglectus im Herbst (1936), Cygnus cygnus 3 E x . 29. X I . 1937, 
Rissa tridactyla 22. X I . 1935. Gelochelidon nilotica konnte seit 1911 
in den Jahren 1935 — 1937 wieder gesammelt werden. Hydroprogne tsche-
grava war im Juni 1937 in 6 St. am See (1 E x . erlegt), 3 - 6 . V I I . 1938 
wieder 1 E x . beobachtet. Silberreiher 2—3 St. kurz im Frühjahr, einzelne 
auch im Aug.-Sept. Seidenreiher ist selten, aber im Herbst 1937 war 
eine wahre Invasion, auch in den Kubikgruben am Theissufer war damals 
eine Schar von 60—80 St. Kraniche erscheinen zur Zugzeit in einigen Ex. , 
im Frühjahr 1937 weideten 97 St. auf den Gerstenáckern in der Náhe 
des Sees. Auffallenderweise besucht der in den Meierhöfen der Umgebung 
háufig horstende Hausstorch den natronhaltigen See und auch den Fisch-
teich nicht, obgleich er hier genügend Nahrung vorfánde. Carduelis flavi-
rostris besuchte das Gebiet im Winter 1936—37 in grösserer Anzahl. 
Schneeammern erscheinen im Nov. regelmássig in grossen Scharen. 

Bis jetzt sicher festgestellte Brutvogel: Hauben-, Schwarzhalssteiss
fuss-, Lachmöwe-, FluBseeschwalbe, Tafel-, Stock-, Schnatter-, Knáck-
ente, Seeregenpfeifer, Kiebitz, Sábelschnabel, Stelzenláufer, Rotschenkel, 
Tüpfelsumpfhuhn, Teich-, Blásshuhn, Zwergrohrdommel, Rohrweihe, 
Rohrammer, Weisse Bachstelze, Schafstelze, Feld-, Haubenlerche, Schilf-, 
Drosselrohrsánger, Steinschmátzer. Insgesamt 26 Arten. Beobachtet 
wurden vom Verfasserer 188 Arten, von denen er 150 sammelte und in 375 
Exemplaren prápariert dem Szegeder Museum übergab. Die Munizipial-
behörde der Stadt Szeged ist bemüht den Fehérsee allmáhlich zu einem 
Schutzgebiet zu gestalten um dieses vogelkundlich interessante Gebiet 
auch spáteren Generationen zu erhalten. 

Z U R K L A S S I F I K A T I O N 
D E R MÖWEN U N D LACHMÖWEN. 

D R . H A N S V. BOETTICHER. 

Die Möwen bilden nach meiner Ansicht eine Unterfamilie Larinae 
innerhalb der Fami l ie der Möwen, Laridae, zu denen ausser ihnen 
noch die Unterfamilien der Raubmöwen, Stercorariinae, Seeschwalben, 
Steminae und Scherenschnabel. Rynchopinae, gehören. Die Sterco
rariinae sind eine primitivere und altertümlichere Gruppé, aus der 
wahrscheinlich die Larinae ihren Ursprung genommen habén. Dagegen 
sind die Steminae eine progressivere Unterfamilie. die ihrerseits 


