
A SZIGORÚ TÉL ÉS A MADÁRVILÁG. 
Irta: D B . D O B N I N G H E N B I K . 

A z 1940. év folyamán egész Európában tapasztalni lehetett, hogy 
az 1939/40, évi igen szigorú tél az állat- és növényvilágban sok kárt 
okozott. Én csupán azokra a saját megfigyeléseimre szorítkozom, 
amelyekre Budapesten és közvetlen környékén volt alkalmam, és 
csupán azokat a fajokat (alfajokat) említem meg, amelyeknél valami 
feltűnő jelenséget vettem észre. A nagyon hideg, nagyon havas és 
hozzá szeles tél időjárását magyar nyelven nem akarom részletezni, 
mert az.olvasó megtalálhatja a bővebb adatokat a Természettudo
mányi Közlöny 1940-es évfolyamának időjárási beszámolóiban. 
A z i lyen hosszantartó, messze vidékekre kiterjedő s így az elmene-
külést is megnehezítő, kivételesen kedvezőtlen időjárás szükségképen 
megrontotta az állandó és kóborló madarak, sőt egyes téli vendégek 
létfeltételeit, némely területen pedig egész állományukat kipusztít
hatta. Miben nyilvánult meg ez a hatása, arra szolgálok itt néhány 
adattal. 

Meggyvágó. Az egész télen át látható volt a parkokban, sőt az utcákon 
is, ahol Ceítis-fák vannak, melyeknek ebben az évben bő volt a termésük. 
A meggyvágó Budapesten állandó és kóborló madár, részben átvonuló is. 
Úgy tetszik, alig szenvedett veszteséget. 

Zöldike. Január első felében még láttam néhány zöldikét a parkokban: 
később már nem került elém. Ennek a fajnak a tagjai valószínűleg nagy
részben elvonulnak az ősz végén. 1940. év folyamán a budapesti parkok
ban kevesebb pár fészkelt, mint más években. 

Tengelic. Nem ritka fészkelő madár. Telente nemcsak a nagyobb 
parkokban, de a csendesebb utcákon is láthatók voltak kisebb csapatai, 
amint a platánok termésgolyóit csipegették. Ezúttal csak február 7-én 
láttam egyetlen példányt egy kertben, azután nem került elém őszig, 
amikor a budai oldalon, egy gazos térségen 3—4 darabot pillantottam meg. 
A közeli Csömör faluban — pedig itt egyébként télen-nyáron gyakori volt — 
sem láttam a nyáron és az ősszel egyetlen példányt sem. Ezt a fajt bizo
nyára az éhség tizedelte meg, mert a szabad mezőkön a kórok magvait, 
a rendes táplálékát, elfedte a nagy hó. 

Kenderike. Itt a temetőkben is költ s télen kóborol. Ugyanaz a sors 
érte, mint a tengelicet. 1940-ben Budapesten csak október 4-én láttam 
két darabot a budai oldalon. A Kerepesi temetőben az erős fagy a tűlevelű
eket, a borostyánt s az egyéb, télen is zöld növényeket erősen megrongálta 
vagy éppen elpusztította. így a kenderike itt elvesztette kedvelt fészkelő 
alkalmatosságait. Lehet, hogy ez a körülmény és téli megritkulása együtt 
okozták, hogy 1940. évben az utóbb említett temetőből egészen hiányzott. 

Erdei pinty. A parkokban közönséges fészkelő madár; egyes példányai 
áttelelnek. Jóllehet nagy hidegek jártak előtte és magas hó feküdt, február 
2-án mégis láttam egy hímet a Kerepesi-temetőben. Bár 1940-ben kevesebb 
volt a fészkelő párok száma, e faj vesztesége valószínűleg nem volt jelen
tősebb. 



Házi és mezei veréb. A városi parkokban nem vettem észre, hogy 
e fajok állománya csökkent volna, Csömörön azonban kevesebb pár költött, 
mint máskor. 

Citromsármány. Közönséges fészkelőmadár a budai hegyekben, de 
télen is ritkán jön be a városba. Nekem úgy rémlett, hogy 1940-ben a 
Svábhegyen kevesebb pár települt meg, mint régebben. 

Nádisármány. Ma már Budapesten alig van olyan hely, ahol rendesen 
fészkelhetne. Csak azért említem ezt a fajt, mert január 24-én 3—4 példá
nyát láttam a Margitsziget alsó csúcsán, ahol azelőtt sohasem került elém. 
Azért azt hiszem, hogy a szigorú télnek sok nádisármány áldozatul esett. 

Búbos pacsirta. Rendes körülmények közt gyakori a város külső 
részeiben. Ezért szembeszökő volt számbeli megfogyatkozása 1940-ben. 
Természetes is, hogy az élelmüket a földön kereső és nagyobbrészt itt 
áttelelő madaraknak, amilyen ez a „pipiske" is, kellett a legtöbbet szenved
niük. 

Széncinege. Nem vettem a városban észre, hogy állománya megfogyat
kozott volna. Bizonyára a találékonysága és az etetés segítettek rajta. 

Sárgafejű királyka. Budapesten és Csömörön is valószínűleg csak 
átvonuló, alkalomadtán talán téli vendég. Én rendesen csak októberben 
és novemberben, kivételesen decemberben, majd márciusban és áprilisban 
láttam bokros helyeken, azután parkokban, kertekben. 1939 december 
11-én még találkoztam eggyel a budapesti Népligetben, de azóta 1940 
végéig egyet sem láttam Budapesten és Csömörön sem, ahol pedig más 
évek őszén mindig mutatkoztak. Csömörön október 18-án elém került 
ugyan egy királyka, de ez tűzfejű volt. Ezt az elmaradását csak a kegyetlen 
télnek tulajdoníthatom, amely bizonyára ott is dühöngött, ahol a nálunk 
átvonuló sárgafejűek a leghidegebb hónapokat eltölteni szokták. 

Fenyőrigó. A fenyőrigók a tél szigora ellenére jelentkeztek januárban 
mint áttelelők, itt maradván tavaszig, egyesek közülök április hónap első 
napjaiig. Főképen Celtis-bogyókkal táplálkoztak. 

Feketerigó. Ez az igen közönséges városi madár jól kibírta a telet. 
Celtis-bogyó volt elég a számára s ezenfelül az etetés is segített neki. 

Zöld küllő. Ez a küllő rendesen költött itt a nagyobb parkokban, 
a Népligetben is. Télen a fészkelő területén tartózkodott. Január 22-én, 
az első, nagy havazás után, még láttam egyet, amint egy fenyő tövében 
a havat csőrével ellapátolni igyekezett. Azóta nem találkoztam vele sem 
Budapesten, sem itt a környéken. A zöld küllő főképen hangyákat fogyaszt, 
leginkább a földön tartózkodik, a zord időjárás elől azonban már nem 
tudott kitérni, mert rossz repülő. Ezért nagy Ínségbe jutott. Azt hiszem, 
a legtöbb elhullott, s egyes vidékek egész fészkelő-állománya kipusztult. 
Bizonyára a szürke küllő is így járt, de ez itt a környéken egyébként sem 
gyakori s így e részben megfigyelésekre nem támaszkodhatom. 

Középeurópai nagy fakopáncs. A parkokban is elég gyakori, állandó 
madár. Kevesebbet szenvedett, mert a tűlevelűek tobozai kisegítették. 
Január 25-én a déli órákban aM a l gitszigeten jártam. Nagy hó volt, de a 
hideg mérsékelt és sütött a nap. Három nagy fakopáncs vígan dobolt itt. 
Talán az idő átmeneti enyhülése adta az alkalmat rá, hogy megkönnyebbü
lésüknek, jó közérzetüknek a dobolással kifejezést adjanak. 

Tőkés réce. Némelyik télen sokat lehetett belőle látni a Dunán: 1940-
ben csak néhány példány mutatkozott, de ezek kitartottak tavaszig. 

Félholdas (balkáni kacagó) gerle. Mintegy két évvel ezelőtt Budapest 
szomszédságában Mátyásföldön is megtelepedett. Úgy tetszik, itt is a lakó-



házak közelében élő, állandó vagy legfeljebb kóborló madár. A tavasszal 
Mátyásföldön a szokott számban találtam, talán még több is volt belőle. 
Rátaláltam közvetlenül Budapest határánál Rákosszentmihályon és egy 
kirándulás alkalmával Komáromban mind a jobb-, mind a balparti részen.1 

A „Magyar Vadász újság" egyik közleménye (Kocsán Géza: „Adatok a 
balkáni gerléhez". 40. évf. 1940. X . 5. 252. old.) szerint Budapesten szintén 
költött az új Szent János-kórház parkjában. Ennek a fajnak tehát nem 
sokat ártott az ádáz tél. 

Dankasirály. Ebben az évben is áttelelt, nagyszámban. Aligha szen
vedett nagy veszteségeket, de szívesen vette, hogy a közönség a hidakról 
eteti. 

Fogoly. A földet járó madár létére a foglyot érte a legnagyobb pusztulás. 
Számtalan éhen veszett, másokat úgy betemetett a hó, hogy megfulladtak 
stb. Egyes területekről egészen kiveszett. A 145.900/1940. sz. földművelés
ügyi miniszteri rendelet 1940. évre mindenütt eltiltotta a vadászatát. 

Fácán. Még ott is kevesebb veszteséget szenvedett a fogolynál, ahol 
nem gondozzák, mert sokat tartózkodik fákon. 

Utolsónak a seregélyt kell megemlítenem, mert bár itt nem szokott 
áttelelni, ezen a tavaszon szokatlan, csoportos látogatásával vonta magára 
a budapestiek figyelmét. Március 14-től 29-ig minden este 5—7 óra közt 
kisebb-nagyobb, olykor azonban — például 2Í-én — óriási csapat keringő
zött, „úszott" a VII I . ker. Scitovszky-tér fölött és a környékén a besöté-
tedésig, amikor valószínűleg a házak tetejére telepedtek a seregélyek 
éjtszakázni. Erről másutt (Dorning H . : „Seregélyek különös viselkedése". 
A természet. 36. évf. 1940., 109—110. old.) már bővebben írtam. 

A varjiíféléknek, így az itt nagyszámban kitelelő csókáknak, úgy 
tetszik keveset ártott a tél. 

D E R H A R T E W I N T E R U N D D I E V O G E L W E L T . 
V o n D K . H E I N R I C H D O R N I N G . 

Der sehr harte Winter von 1939/1940 hatte in ganz Európa schád-
liche Auswirkungen, die wáhrend des Jahres 1940 sowohl im Tier- als im 
Pflanzenleben zu Tage traten. Ich will mich auf meine eigenen Beobach
tungen beschránken, die ich in Budapest und der náchsten Umgebung 
machen konnte und nur auf einzelne Vogelarten bezw. Subspecies, bei 
welchen ich etwas Auffáliges feststellen konnte. 

In Ungarn war der Dezember 1939 kait, und arm an Niederschlágen. 
A m 20-ten trat der starke Frost ein; bereits am 29-ten mass man in Buda
pest — 12-8 C°. Es konnte ein Temperáturmittelwert von +0-8C 0 verzeichnet 
werden, mit einer Abweichung von —0-7° gegenüber des durchschnittlichen 

1 1940. szeptember 8-án. szép napos időben jártam Komáromban. A bal
part i részen a múzeum tetején láttam ós hallottam szólani, de másfelé, így a 
parkban is. Az t mondták nekem, hogy már a cseh uralom idején itt volt , 
s annyira szaporodott, hogy Játmás hangja miatt lőtték is. A jobbparti részen 
a Szent István-téren egy akácfán láttam. Itt is hallatta szavát. Ezen az utóbbi 
helyen Kleiner mái' néhány évvel ezelőtt ráakadt. 
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Mittelwertes. Der Január 1940 brachte eine absonderliche Kálte. In Buda
pest war die mittlere Monatstemperatur —7 C° mit einer Abweichung von 
—6-6 C°, das Minimum — 201 C c . In der zweiten Hálfte des Monats trat 
im ganzen Lande reicher Schneefall ein, oft bei starkem Winde und einer 
Temperatur von — 10°. Budapest wurde überschüttet mit Schnee, und 
die Menge des Niederschlages erreichte im Január hier 59 mm (etwa gleich 
einer Schneedecke von ebensoviel cm). Der Überschuss war hier -4-22 mm, 
60% des Üblichen, doch waren auch Gebiete im Lande, wo sich der Prozent-
satz bis auf 155% erhöhte. Sehr kait und überreich an Schnee war der 
Február, in Budapest mit einer Mitteltemperatur von —4-8° (Abweichung 
—5-8°), und einem Minimum von —18-1°. Der Niederschlag belief sich auf 
66 mm, mit einem Überschuss von +32 mm. Der Márz blieb noch immer 
kait — in Budapest +2-6° Mittelwert, —3-7° Abweichung — aber der 
Niederschlag hier bloss 10 mm. Es muss noch bemerkt werden, das anfangs 
Február in Budapest und auch anderswo im Lande auch Glatteis verur-
sachender Regen fiel, der den auf den Feldern liegenden und durch die 
stürmischen Winde mancherorts zusammengewehten Schnee mit ziemlich 
dicker Eiskruste überzog. A u f der Donau war schon am 4-ten Január viel 
Treibeis: am 13-ten blieb es stehen. Einzelne, kleine, offene Steilen aus
genommen war der ganze Strom eisbedeckt und blieb auch bis Mitte Márz. 
Mit dem Tauwetter trat Hochwasser ein und verursachte vielerorts Über-
schwemmungen. 

Es ist klar, dass eine langdauernde, sich auf weite Gebiete erstreckende 
und derart das Ausweichen sehr erschwerende, abnorm ungünstigeWitterung 
die Lebensmöglichkeiten der Stand- und Strichvögel, wohl auch einzelner 
Wintergáste, sehr beeintráchtigen musste, manche Populationen sogar 
ganz vernichtete. Hiezu möchte ich einige Beitráge aufführen. 

Coccothraustes coccothraustes coccothraustes L . War im ganzen Winter 
in den Parks, sogar auf den Strassen zu sehen, wo Celtis-Báume sind, die 
in diesem Jahre viel Beeren trugen. Der Kirschkernbeisser, der hier Stand-, 
und Strichvögel, auch Durchzügler ist, scheint kaum etwas gelitten zu 
habén. 

Chloris chloris chloris L . In der ersten Hálfte des Januars sah ich noch 
einzelne in den Parks, spáter keine. Es scheint jedoch, dass der grosse Teil 
der hier brütenden im Spátherbste wegzieht. 1940 waren in den Buda-
pester Parks weniger Brutpaare als gewöhnlich. 

Carduelis carduelis carduelis L . Dieser nicht seltene Brutvogel war 
sonst im Winter nicht nur in den grösseren Parks, sondern auch auf ruhi-
geren Strassen zu sehen, wenn dort die kleinen Flüge die kugeligen Frucht-
stánde der Platánén plündern konnten. Im ganzen sah ich ein einziges 
Stück in einem Garten am 7-ten Február, seither keines mehr bis zum 
Herbste, als ich auf der Ofner Seite, an einer mit Unkraut bewachsener 
Stelle, 3—4 Stück vorfand. Auch in Csömör, einem nahen Dorfe, wo der 
Stieglitz sonst im Sommer und Winter háufig war, kam mir in ganzen 
Sommer und Herbste kein einziger vor die Augen. Es scheint, dass diese 
Art , die auf den Feldern auf Unkrautsamen angewiesen ist, hauptsáchlich 
durch den Hunger dezimiert wurde. 

Carduelis cannabina cannabina L . Den hier, auch in den Friedhöfen, 
so im Kerepeser-Friedhofe brütenden und im Winter auf den Feldern 
herumstreichenden Bluthánfling traf dasselbe Los. Ich sah in Budapest 
bis zum 4-ten Október, als ich auf der Ofner Seite zwei Stück begegnete, 
keines dieser Art . Im Kerepeser-Friedhofe hat der starke Frost auch die 



Nadelhölzer, den Efeu, und andere wintergrüne Pflanzen stark beschádigt 
oder gar vernichtet. Hiedurch wurden dem Bluthánflinge aueh die beliebten 
Nistmöglichkeiten entzogen. Dies mag neben den winterlichen Verlusten 
auch dazu beigetragen habén, dass diese Art im Jahre 1940 im genannten 
Friedhöfe gánzlich fehlte. 

Fringilla coelebs coelebs L . Gewöhnlicher Brutvogel in den Parks. 
Einzelne pflegen zu überwintern. Selbst nach stárker Kálte, bei hohem 
Schnee, traf ich am 2-ten Február ein rf im Kerepeser-Friedhofe. Im Sommer 
1940 waren die Brutpaare spárlicher, doch der Ausfall scheint nicht 
erheblich gewesen zu sein. 

Passer domesticus domesticus L . und Passer montanus montanus L . 
In der Stadt selbst, beziehungsweise in den grösseren Parks konnte ich 
bei den Sperlingen kaum einen Rückgang an ihrer Zahl feststellen. Im 
genannten Dorfe Csömör brüteten jedoch weniger Paare als sonst. 

Emberiza citrinella citrinella L . Gewöhnlicher Brutvogel auf den 
Bergen der Ofner Seite, kommt jedoch auch im Winter selten in die Stadt. 
Es scheint mir, als wenn sich auf dem Schwabenberge 1940 weniger Brut
paare angesiedelt hatten. 

Emberiza schoeniclus subsp. Der Rohrammer hat in Budapest keine 
richtige Nistmöglichkeit mehr. Ich nenne diese Art hier nur deshalb, weil 
ich am 24-ten Január 3—4 Stück an dem unteren Ende der Margareten-
Insel in Budapest antraf, wo ich diese Art noch nie sah. Es ist anzunehmen, 
dass dem harten Winter auch viele Rohrammern zum Opfer fielen. 

Galerida eristata eristata L . Dieser Ruderalvogel ist auch in den 
áusseren Teilen der Stadt ziemlich háufig. Die Verminderung ihrer Zahl 
1940 war sehr auffallend. Es ist auch leicht verstándlich, dass solche Boden-
vögel, die zum grössten Teil hier überwintern, am meisten zu leiden hatten. 

Parus major major L . Ich konnte bei dieser Art— wenigstens was 
die Stadt anbelangt - keinen besonderen Ausfall feststellen. Wahr
scheinlich spielt ihre Findigkeit und das Füttern hiebei die Hauptrolle. 

Regulus regulus regulus L . Das Wintergoldhánchen ist in Budapest 
und auch in Csömör wahrscheinlich nur Durchzügler, ab und zu viel
leicht Wintergast. Ich habe es regelmássig nur im Október—November, 
ausnahmsweise im Dezember, dann im Márz—April in den Gebüschen, 
in Parks und Gárten gesehen. Am 11-ten Dezember 1939 fand ich ein 
Exemplar noch in der Volksau (Népliget) in Budapest, seither aber bis 
Ende 1940 keines, auch in Csömör nicht, wo im Herbste anderer Jahre 
stets welche zu sehen waren. In diesem Dorfe zeigte sich am 18-ten Október 
blos ein Regulus ignicapillus ignicapillus Temm. Ich kann dieses auffálige 
Ausbleiben nur mit dem harten Winter in Zusammenhang bringen, der 
auch dort wüten musste, wo die hier durchziehenden die káltesten Monate 
zu verbringen pflegen. 

Turdus pilaris L . Trotz des harten Winters stellten sich die Wachol-
derdrosseln auch in diesem Jahre als Wintergáste im Január ein und 
blieben bis zum Frühjahre, einige bis in die ersten Apriltage hier. Die 
Celtis-Báume botén ihnen Nahrung. 

Turdus merula merula L . Dieser sehr háufige Stadtvogel hatte den 
Winter ziemlich gut vertragén und hatte schon an den Celtis-Beeren immer 
Nahrung. Auch die Fütterung half zum Durchhaltén. 

Picus viridis viridis L . Der Grünspecht brütete hier auch in den 
grösseren Parks, so in der Volksau (Népliget), und überwinterte dortselbst. 
Nach dem grossen Schneefall sah ich am 22-ten Január noch einen, als 



er am Fusse einer Kiefer den tiefen Schnee mit dem Schnabel aufzuschaufeln 
trachtete. Seither begegnete ich keinem mehr, hier nicht und auch in der 
Umgebung von Budapest nicht. Dieser hauptsáchlich auf Ameisen einge-
stellte Erdspecht, der als schlechter Fiieger den Unbillen der Witterung 
nicht mehr ausweichen konnte, hatte harte Not zu leiden. Wahrscheinlich 
fanden die meisten den Tod, ganze Populationen wurden aufgerieben. 
Ich glaube, dass es dem Grauspechte ahnlich erging, doch ist diese Ar t 
hier in der Umgebung immer spárlich vertreten, und mir fehlen deshalb 
die Beobachtungen. 

Dryobates major pinetorum, Brehm. E in ziemlich háufiger Stand vogel 
auch in den Parks. E r leidete weniger, da ihm die Zapfen der Nadelbáume 
aushalfen. A m 25-ten Január fand ich in den Mittagsstunden bei hohem 
Schnee, mássiger Kálte und Sonnenschein sogar drei Stück, die auf der 
Margareten-Insel lustig trommelten. Die vorübergehende Milderung des 
Wetters möchte sie zu dieser, ihre Erleichterung und ihr Wohlbefinden 
verratenden Betátigung angespornt habén. 

Anas platyrhyncha platyrhyncha L . Die Stockente war in manchem 
Winter zahlreich auf der Donau zu sehen. 1940 zeigten sich nur einige 
Stück, die jedoch bis zum Frühling durchhielten. 

Streptopelia decaocto decaocto Friv. Die Balkanlachtaube hatte sich 
vor etwa 2 Jahren auch in der Náhe von Budapest, in Mátyásföld ange-
siedelt. Sie scheint auch hier Stand-, höchstens Strichvögel zu sein, die in 
der Náhe der Wohnháuser lebt. Ich fand sie im Frühjahre in Mátyás
föld in der gewohnten Zahl, eher noch vermehrt, traf sie auch unmittelbar 
an der Grenze von Budapest, in Rákosszentmihály, dann auch wáhrend 
eines Ausfluges in der Stadt Komárom. Nach der Mitteilung einer Jagd-
zeitung („Magyar Vadásziijság". X L . * I g . 1940. p. 252.) soll diese Lachtaube 
selbst in Budapest, auf der Ofner Seite, im Park des St. Johann-Spitals 
gebrütet habén.1 Diese Ar t hat somit durch den absonderlichen Winter 
keine besondere Beeintráchtigung erlitten. 

Larus ridibundus ridibundus L . Diese Ar t überwinterte auch diesmal 
zahlreich an der Donau. Sie schien keine grösseren Verluste erlitten zu 
habén, nahm aber auch gerne die Fütterung an, die das Publikum von den 
Brücken aus besorgte. 

Perdix perdix perdix L . Als Bodenvögel habén die Rebhühner die 
grössten Verluste zu verzeichnen. Zahllose verhungerten, oder wurden 
eingeschneit und erstickten usw. Ganze Populationen gingen zugrunde. 
Ihre Jagd musste für des Jahr 1940 ganz verboten werden. 

Phasianus colchicus L . Die Fasane erlitten auch dort, wo sie nicht 
besonders gehegt werden, weniger Verluste, da sie mehr Baum vögel sind. 

A n letzter Stelle muss ich auch den Star (Sturnus vulgáris vulgáris L . ) 
erwáhnen, der zwar hier nicht zu überwintern pflegt, jedoch mit seiner 
besonderen Gebahrung im Frühling auch die Aufmerksamkeit der Stadt-
bewohner auf sich lenkte. Einen einzigen sah ich schon am 27-ten Február, 
noch bei grossem Schnee auf der Ofner Seite, am Teiche von Lágymányos, 
zwischen mehreren Wacholderdrosseln. Vom 14-ten bis zum 29-ten Márz 
erschienen dann jeden Abend zwischen 5 — 7 Uhr grosse Flüge in der Stadt. 
Am 21 -ten schátzte ich die Zahl der über den Scitovszky-Platz, Josefs-
Ring und Baross-Gasse kreisenden, wirbelnden Vögel auf wenigstens 

1 Die Balkanlachtaube hat sich seither auch auf der Pester Seite, in 
den Stadtbezirken X . und X I V . als Brutvogel eingestellt. H . D . 



1500 wáhrend andere ihre Zahl mit mehreren tausenden angaben. Sie 
flogen sehr lange herum, verloren sich erst in der Dunkelheit. Ich muss 
annehmen, dass sie auf den Dáchern der Háuser übernachteten. Obwohl 
der Star seit etwa 10 Jahren auch in den Parks der Pester Seite als Brut
vogel erschien. konnte man bisher über den Ringstrassen nie einen sehen, 
geschweige denn das Herumkreisen wolkenáhnlicher Schaaren beobachten. 
Ich glaube die Ursache darin erblicken zu können, dass die Winterstürme, 
dann das Hochwasser dic Rohrbestánde beinahe überall derart beschádigten, 
dass diese kein Nachtlager darbieten konnten, dass Wetter war auch noch 
sehr kühl, und so wurden die Stare weiter Gebiete dazu veranlasst, die 
Stadt als Nachtquartier aufzusuchen. Das lange Herumkreisen scheint 
eine Art des geselligen Spieles, des Auskostens der Flugmöglichkeit zu 
sein, eine triebhafte Betátigung der Lebensenergie, wie das sich auch bei 
einigen Rassen der Haustaube zeigt. 

Den Rabenvögeln, sö den hier zahlreich überwinternden Dohlen, 
scheint der Winter keinen besonderen Schaden zugefügt zu habén. 

A L A N I U S C O L L U R I O FÉSZEKANYAGÁRÓL. 
Irta : D K . H O M O K I N A G Y ISTVÁNNÉ. 

1 fényképpel. 

1938-ban Kiskunfélegyháza belsőterületén talált öt tövisszúró
gébics fészkének építőanyagát vizsgáltam meg. 

Fészek Lelőhely 

I . Otemető. 2 m or
gona, 1 tojás . . 

I I . Otemető. % m or
gona. 5 tojás . 

I I I . Lövöldepark. I I 
m. bodza, kaná
lis m. 5 tojás . 

I V . Lövölde, 1 m, or
gona, 5 fióka . 

V . Temető, l í r a . 
orgona 2 tojás. 

A z öt fészek anyaga a következő volt: 

Csésze Falvas F i n o m csé Belső Külső 
Súly Fé. mag. mag. tagság sze falv. átmérő átmérő 

g m m m m m m m m m m m m 

61 69 41-5 10 4-5 71 108 

60 70 43!) 1 1-7 4-0 96-7 120-8 

25 49-4 32-2 14-8 9-7 87-3 116-5 

30 69-6 46-7 15-3 3-6 97-8 117-4 

40 65-6 41-1 6-3 (!) 6-3 84-8 84-8 

I . 
Finom csésze: to l l 74 drb. átlag 5—6 cm hosszú fehér to l l , moha 

0*5 g, száraz levél, gyökér 0 -2—0'8 m m vastag, agyagos homok 7 g, 
4 drb. művirág, szalma 0*7 m m vastagságú, birkagyapjú, lószőr, ősz 
női haj, tojáshéj, spárga (vastagsága 0'7) hossza 340 mm. F inom csésze 
összsúlya 29 g. Külső csésze: gyökér ág 11 mm, 96 drb. kendermagos 


