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Svaerholt madárhegye.* 

Norvég utam naplójából. 

I r ta : HERMÁN OTTÓ. 

Tromső szigetén 1888. július 20-án befejez
tem működésemet és következett utáninak leg
fontosabb része: Svaerholt madárhegyének meg
látogatása. Minthogy azoknak a természetvizs
gálóknak legnagyobb része — még Brehm Alfré
det sem véve k i — a k ik a hegyről irtak, csak 
a hajóról szemlélte a természet e valóságos 
csodáját, én el voltam tökélve, hogy kiszállok 
és megmászom, bármibe kerüljön is a vál
lalat. 

A dolog nem volt könnyű, mert a hamburgi 
hajóval menve s kiszállva, nyolcz napig kellett 
volna a hegyen vesztegelni, míg ismét hajó 
akadt s ez sok volt, mert — Vardőbe és haza is 
kellett j u t n i ; társam — d r . Lencll Adolf — 
már teljesen kiköltekezett; Tromsőben kellett 
maradnia. 

De azok a remek norvégek, különösen Foslie 
M . conservator nem nyugodtak, a míg nem ta
láltak módot, hogy a madárhegyet megmászhas-
sam, Vardőbe juthassak s még se kelljen 24 órá
nál tovább a hegyen tartózkodnom. A tervet arra 
alapították, hogy hetenkint jöt t egy-egy tourista 
hajó, mely az északi fokot meglátogatva, a ma-

* Ez a leírás nagyban és egészben ebben az alak
ban megjelent ugyan «Az északi madárhegyek tájáról" 
czímű könyvemben, a melyet 1893-ban a k. m. Ter
mészettudományi Társulat adott ki, ott azonban elfoj
tottam némely subjectiv részletet, a mely itt adva van. 
Őszintén megvallva, a kiadásra külföldi barátaink ösz
tökélése birt reá, kik magyar leíró irodalmunk e részét 
megismerni kívánják. H . 0. 

Aquila. II. 

T e r ^ogc lbc rg Sttucríjolt.* 

2(us meinem nonuegifdjen Xagebudje. 

Bon Dtto §erman. 

2lm 20. J u l i 1888 6eenbigte idj mein SBirfen 
auf ber Jnfel Tromfü unb es begann ber roidjligfte 
Theil meiner Steife: ber Befud) beo Bogelberges 
Soaerbolt. £)a ber größte Thei l jener 9íaturfor= 

fdjer, — aud) Sttfreb Brelnn nidjt ausgenommen, — 

bie über biefeu Bogetberg fdjrieben, biefeo loabre 

SBunber ber 9íatur nur oom Sdjiffe au§ beobadjte= 

ten, fo mar idj fdjon im oorbinein entfdjíoffen ju 

íanben unb ben Berg 311 begeben, «foft's mos foft». 

Tie Sadbe mar feinesfafis (eidjt, ba mau mit 

bem oon Hamburg austaufenben Boftfdjiffe retfenb 

unb bei (Soaerfjoít ausfteigenb ad)t Tage am Berge 

oermeilen müßte, bis uäiulid) bas näajfte ©ajiff 

foiuiut; bas mar mir 311 oiei, meil idj nad) Barbö 

unb aud) nad) ,£)aufe mußte; mein ©efäljrte— T r . 

91bolf Senbí — mar finanziell aud) fdjon erfdjöpft 

unb mußte batjer in Tromfö bleiben. 

2lber bie braoen Díorioeger, befonbers (Soufer; 

oator 3)i. $ostie, [jattén feine 9?uf)e, bis fie enblidj 

eine ©eiegeufjeit fanben, baß id) beu Berg erfteige, 

nad) Barbö gelange, unb bodj nidjt über 24 ©tun= 

ben auf ©oaerhoit oermeilen muffe, girren B l a n 

grünbeten fie barauf, baß aflmbdientlid) ein Tou= 

rifteiifdjiff 311 fommen pflegte,roeldjes bas 9iorb=(Sap 

* S)iefe Sefájreibung erfájien im ©rojjen unb ©an* 

jen in meinem Slßerfe: «Az északi madárhegyek tájáról*, 

roetajeá »on ber f. u. 3iatur()iftorifájen ©efeUiájaft fjerauŝ  

gegeben i»uvbe, ba id) jebodj barin niete fubjettiue 

SDlomente unterbrüdte, gebe iá) f)ier bie SBefdjreibung in 

»ollem SBortlaute. Slufridjtig gefagt, beruog midj jur 

Verausgabe bas drängen unferer auslanbijdjen greunbe, 

íueldje bie ungarifäje befdjreibenbe Literatur fennen ler

nen roiinfdjen. D. 
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dárhegyig ment. Ilii a kapitány rábírható s a 
touristák beleegyeznek, hogy a hajóra fölvétes
sem s a hajó Svaerholtnál a partra kitegyen, 
akkor 24 órám van, a midőn azután az érkező 
hamburgi hajóra szállva, folytathatom utamat 
\ ardő felé. 

Ju l ius á l -én a tourista hajó k i is kötött a 
tromsöi révben s nem telt belé egy fél óra, már 
jött is Foslie, messziről kiáltva: «all right!» 
A hajó a pompás «Sirius», kapitánya Axel Juell 
vol t : a touristák nagyobb része angol, ameri
kai ; akadt franczia, olasz, német, spanyol s egy 
jókora társaság osztr. siléziai. Ezek mind nagy 
készséggel beleegyeztek a fölvételbe s a madár
hegynél való kikötésbe. 

Es most szóljon a napló, Hammerfestnél 
kezdve a leírást, mely város arról nevezetes, 
hogy az egész világon a városok közt legéjsza-
kibb a fekvése, t. i . : 70° 40 ' 11" é. sz. 

Hammerfest, 1S88. július 21. 

Pont 11 órakor d. e. a «Sirius» felvonta a vas
macskát s tovább haladtunk — immár föczé-
lom — Svaerholt felé. 

Az éjszaki fok felé derült ég mellett, de észak
keleti széljárással a következő hőmérsékletek 
mutatkoztak a sík tengeren d. u . 2 órakor. 

Nap melege + 13 - 5° C. 

Árnyékban a szélnek kitéve + S'í>° C. 

A napon ugyanígy + 9° C. 

D . u . 5 órakor napon -f- 8 - 5 ° C. 

Egészen éjszaknak a Jegestenger nehéz köde 
látszik, felső szélén felhősen csipkézve; a tiszta 
égbolt csak innen kezdődik. A tenger gyönyö
rűen sötét aczél-kék, hullámzata könnyedén 
fehér-tarajos ; egyedül Larus canus mutatkozik, 
de ez is ritkán s a Jegestenger felé tartva. A 
hegységnek a tengerre kirúgó sziklafokai már 
mutatják a híres «Nordcap» jellegét. 

Min t természetvizsgálónak soha teljes életem
ben nem volt olyan napom mint a mai . Elgyö-

oerüíjrenb, bis uun 3Sogei6erge oorbrang. áBenn es 
namítdj bor Kapitän bcioilligt unb bie iEouriften 
erlauben, baji id) auf bas ©djiff aufgenommen 
roerbe um bei Soaeröotí aufs 8anb gefegt ju 
werben, fo getoinne idj 24 2 tunbeu unb faun non 
Soaerholt aus, bas antangenbe hamburger Spoft-
fdjiff benübenb, meine Steife nádi SJarbö fortfefeen. 

Sím 21. gufi ging bas Xouriftcnjcbin im 
.s>afeu oon íromföpünttlidj oor Sinter: es oerging 
feine balbe Stunbe, tum Aoslie, fdjon oon toeiten 
rufenb : «all right!» T a s ©djiff mar ber prädjttge 
Kämpfer «Si r ius» , fein Kapitän Slrcl :,\uell; bie 
louriftcn roaren gröfjtentbeiís Gsnglänber unb 
Slinerifaner: es fainen aud) granjofen, Italiener, 
SJeutfdje, Spanier unb eine jiemtidje ©efeUfdjaft 
öftorr. Sdjlefier oor. Slllo biefe roaren gerne bereit 
midi aufzunehmen unb am Bogelberge aus Sanb 
ju fefeen. 

Unb jet.U möge bas Tagebuch folgen u. 5. 0011 
^ammerfeft an beginnenb, roeldje 2tabt baburch 
berühmt ift, bafi fie auf ber ganzen SBelt bie uürb-
lidjfte Sage hat, b. h. 70° 4 0 " 11" n. B r . 

fcammerfeft, 1888, am 21. ^ul t . 
Bunft 11 Uhr Bonn , lichtete ber «Sirius» bie 

Sinter unb roir bampften meinem igauptjiete — 
beut Bogelberge Snaerholt ju. 

©egeit bas 3lorb=6ap ergaben fiel) auf offenem 
SDleere, bei flarem Rímmel bie folgenben Sempera^ 
turen : 

SiacbmiitagS 2 U h r : 

Sonnenmärine + 13"5° C 
3 m Schatten beut SBinbe 

ausgefegt + 8-5° C. 
Sin ber Sonne Dem äßinbe 

ausgefegt + 9 ° C. 

9iad)mittagS 5 U h r : 

Soiineiiroárnte + 8 - 5 ° C. 

©anj gegen Síorben hübet ben féorijont bie 
fdjroere Siebelbauf bes Eismeeres, ber obere Sftanb 
ift roolfenartig auSgejacft: non ba an beginnt erft 
ber flare Gimmel. T a s Sieer ift rounberfdjön bun= 
fet=ftaf)[blan, bie SBeHen mit leichtem, roeifjem 
Ramm ; nur Larus canus jeigt fidj, aber aud) biefe 
feiten unb betn Eismeere jufteuernb. S i e ins SDceer 
auslaiifenbeu ^elfenbänfe bes ©ebirgeS tragen 
fdjon ben Gbarafter bes berühmten «9iorb=Gap». 

Slls Siaturforfcber erlebte id) nod) nie einen fol= 
djen Tag, roie es ber heutige mar. .ycb ergöfcte mid) oft 
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nyörködtem én sokszor és lelkem mélyéből az 
anyatermészet fönséges jelenségein — százszor 
és ezerszer menekültem keblére embertársaim 
elől. Hogy a kettőt: az embert és természetet 
összhangban talál jam, hogy igazán, szívből-
lélekből, teljesen gyönyörködjem mind a ket
tőben ; hogy kivesszen belőlem — meddig ? — 
egy rettenetes gyanú, kétség, melyet embertár
saim nagy tömege ellen táplálnom k e l l : a szív-
telenség gyanúja : hogy természetet, embertár
saimat magammal is összhangban lássam, ezért 
kellett nekem a Jegestenger tájaira mennem és 
áldom sorsomat, hogy elmehettem; örülök aka
ratom erejének, mely per tot d iscr imina rerum 
ide hozott; ide, Svaerholt világhírű madárhe
gyéhez ! 

To l l am elakad, ma csak annyit írhatok ide : 
elértem Svaerholt madárbegyét, kezet fogtam 
A x e l Juel le l , a «Sirius» hajó kapitányával és 
átléptem küszöbét Kraaból igaz norvég ember
nek. Többet írnom lehetetlen — pihenni ke l l , 
ám inkább l e lk i nyugalomra van szükségem 

No, de előbb lássuk az utat. 
A hajón sok amer ika i , siléziai ember; az 

előbbiek között sok nő is volt s legtöbbje vagy 
rajzolt, vagy fotografált. A siléziaiak eleven, 
mindenki t megszólító emberek; egyébként is az 
egész társaságot nagy elevenség, vidámság, kü
lönösen pedig féktelen kíváncsiság tüntette k i 
s így természetes, hogy folytonos működésem 
legott feltűnt és állandó érdeklődés tárgya 
volt, különösen a midőn, nagy hirtelenül, meg
állható vázlatot készítettem a Fuglő közi északi 
napról. 

A z ellátás igen fényes volt s vettem észre, 
hogy a felszolgáló személyzet rendkívül figyel
mes irántam. A z érdeklődőknek szívesen meg
mutattam mindazt, a m i nálam volt s így igen 
hamar hírem terjedt a hajón, melynek tisztjei is 
mindenképen kitüntettek — nem tudtam mire 
venni . 

Az éjszaki fok mellett nem haladtunk el (mely 
mindössze egy padszerü szikla s hasonlít a 
többihez, mely e tájat jellemzi), hanem keletre 
térve a Magerő Sundon mentünk át ; becsoma
goltam dolgaimat s azon voltam, hogy a hajó 
irodájában a jegyet megfizessem; ezt a kapitány 
észrevette, hozzám jött s azt mondta, hogy nem 
tartozom semmivel , mert természetvizsgáló azon 

u n b mit ganger Seele an b e n erhabenen ©rfdjeinun= 
gen ber ilfiitteruntur; bunbert= unb taujeubmal 
flüchtete id) cor meinen SDßitmenfdjen in ihren 
Schoß. Unb bamit idj beibe: ben Üíenjdien unb 
bie Statur im ©inííang ftnbe, bamií idj mid) mit 
§er j unb Seele, n o II unb gang an beiben jit 
ergeben nermöge, bamit idj einen fdjredlidjen Ber= 
badjt, roeldjen idj gegen bie größte SDtenge meiner 
•Btitmenfdjen fühlen muß, aus meiner Seele oer= 
banne, ben Berbacht ber féerjíofigfeit; bamit ich bie 
Statur, meine äJtitmenfcben mit mir felbft in ®in= 
H a n g jelje, barum mußte idj bis in bie arftifdje 
3one roanbern. Unb tdj baute es meinem Sdjidfale, 
baß idj bies tljun tonnte: idj freue mich meiner 
SBiHensfraft, roeldje mid) per tot d iscr imina r e r u m 
bieder brachte, ber, nun roeltbcrühmten Bogelberge 
Soaerfjolt! 

•Steine Jyeber berfagt ben Tienft, nur fooiel fann 
id) noaj nieberfdjreiben : idj erreidjte beu Bogelberg 
Sroaerholl, fdjüttelte bie §anb 2lrel yuelts, beo 
Kapitäns oom Sdjiffe «Sirius» unb überfdjritt bie 
Sdjroelle beo b r a u e n Storroegers J R r a a b o l . SJleljr 3x1 
fdjreiben ijt mir nidjt möglidj — idj muß ri i í j 'en; 
id) benötljige mehr ber Seelenrube . . . 

Tod) oorerft bas Büb ber Steife. 
3iuf beut Sdjiffe reiften oieie Tourtften, barunter 

niete Slmerifaner unb Sdjlefier; unter beu erftereu 
roareu aud) oieie Tanten ; bie ineiften jeidjne't'en 
oortrefflidj, oieie photograpbierten. T i e Sdjlefier 
finb munter, gefprädiig; überhaupt roirb bie gange 
©efellfdjaft burdj große Sclnjaftigfeit, SJcunterfjeit, 
befonbers aber burdj eine grenjentofe 3teugierbe 
djarafteriftert unb fo erregte ben mein Treiben 
allgemeines Sluffehen; id) rourbe nun ©egenftanbe 
beo allgemeinen lyittereffes, befonbero aló ich mit 
großer Sdmelligfett eine Sfijje ber 5Dtitternadjt= 
fonne bei {juglö enttoarf. 

T i e Berpflegung mar febr gut unb ich nafjut eo 
roahr, baß bie Tienerfdjaft gegen mid) febr aufmerf= 
f a n t ift. Seiten, bie ftdj intereffierten, geigte idj 21(leä, 
roas tdj tjatte unb fo oerbreitete ftdj mein Stuf febr 
balb auf bem Sdjiffe, beffen Dfftjiere mich auf jebe 
Sßeife auszeichneten — ich mußte nicht redjt roarüm. 

21m Storbpol (im ©äugen eine oorfpriitgenbe 
f V e l f e u b a i t f unb jenen äbnlidj, roeldje bie ©egenb 
djarafterifieren) fuljren roir nidjt oorbei; fonbern 
bao Schiff fteuerte nadj Dften burdj beu SJtagerö 
Sunb ; idj oerparfte meine Sachen unb toottte im 
Schiffsbureau bie gahrfarte begabten; btes nahm 
ber Kapitän roahr, fant gu mir unb fagte, baß idj 
nid) ts fdjulbe, D a be r Di a t u r f o r f dj e r a 11 f 
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a hajón, a melyen őparancsol, mindenkor szí
vesen látott vendég 11 

Én t i l takozva mondtam, hogy hiszen én itt 
merőben idegen vagyok, magyar vagyok ; sem 
az országban, sem hajóin semmi külön igényem 
nem lehet; mire a kapitány azt felelte, hogy a 
magyart még szivesebben látja, mert sokban 
egyezik a norvéggel. Megköszöntem ezt a való
ban meglepő föllépést, igazán meg vol tam 
hatva. 

Ekkor hozzám jöt t egy siléziai úr s azt kér
dezte tőlem, nem én írtam-e a magyar halászat 
könyvét ? (nevemet leolvasta vázlatkönyvem
ről). Az t mondtam: igen, én. Lekapta a ka-
lapját, rázta a kezemet, szerencséről, boldog
ságról beszélt s hogy ö ismeri a könyvet a l ip 
csei illusztrált lapból; ez mind, akár a 
futótűz terjedett; egy másik úr előállott s el
mondta , hogy ismeri képviselői működésemet, 
körülfogtak csakhogy agyon nem nyomtak. . . . 

E közben a hajó szépség tekintetében leál
dozó vidéken haladt, éjszakon folyton a Jeges
tenger ködpadja kisérte. 

Egészen keletre tértünk. Az omlásokon csak itt-
ott mutatkozik még halavány zöld lehellet, merő 
dűlő hegy, hosszan elnyúló, repedezett óriási 
kopárt, melyet a folyton háborgó, sötétszinü 
tenger hulláma ostromol, a hullámok fölött az 
A l c a torda röpült és könnyed szárnycsapással 
lengett egy-egy heringsirály, min t a Svaertholt-
klubben köszöntése. 

A Porsangertjord előtt elhaladva, messze k i 
szökött a tengerbe a madárhegy — feketén, sem
mi t sem mutatva — akár a m i Gellérthegyünk 
messziről látva. Igen , mert madaras oldala, 
vagyis homloka merően az éjszaki világtáj felé 
esik, a Jegestengerre néz. 

De a mint keletről közeledtünk, hogy a hegy 
homlokát élben láthattuk, e homlokról mintha 
nagypelyhű hóförgeteg kavargott volna elé — 
hófehér pontok rajzása volt ez. 

A homlok egy roppant szakadék, meztelen, 
vizszines palarétegei ezernyi ezer párkányt 
alkotnak s milliónyi madár ül e párkányzat 
rengetegén, min t a zsinórra fűzött gyöngy. E k k o r 
dördült el a hajó négy kölyök-ágyúja, a hajó 
ellenőre rakétákat röpített a szakadékba — legott 

f e i n e m © d j i f f e i m m e r e i n i o ü I f o m m e = 
ner © a fi f e i ! 

3<fj proteftierte unb fagte id) bin bod) ein 
Aiember, ein Ungar, unb fo borf ich rooljl roeber 
im Sanbe, nod) auf bem ©djiffe befonbereSlnfprüdje 
erbeben: ber Kapitän erroieberte, bafj ihm befonbers 
ber Ungar lieb fei: ba biefer mit bem Siorroeger 
oiete gemeinfante 3üge beftfct. 

2sd) banfte für biefes roirilid) überrafd)enbe Stuf* 
treten; e§ ging mir febr nabe. 

9iuu tarn ein fdjíefifdjer £>err 311 mir unb fragte 

mid), ob id) bas Sud) über bie ungarifdje gifdjerei 

gcfdjrieben habe? (meinen Siameu las er oon meinem 

©fi.üenbud)). 3CÍ) bejahte es. T a rif; er ben .vnit 

0 0 m Kopfe, fdjüttelte mir bie .fiiaub, rebete oon 

©lud unb Irénbe unb baf; er bas Budj aus ber 

«Seipjiger 2fffuftrierten ßeitungs feitue; bas Stiles 

oerbreitete fidj roie geuer unb ein anberer £e r r 

ftellte fid) oor unb erjäblte, baf; er mein ÜEßirfen als 

3ieid)stagabgeorbneter fenne — id) mürbe 11111,3111 

gelt, beinahe erbrüdt . . . . 

£>as ©djiff fuhr inbeffen an ftets unanfefjnlidje= 

reu, unroirttidjeren ©eftaben babin, oon Dcorben 

her unoerroanbt oon ber arftifdjen Siehelbanf be= 

gleitet. 

9Bir manbten uns ganj und) Dften. 

S i e Berge geigen nur bie unb ba einen bla\y-

grünen £auä), lauter jerfallenbe Berge, ein riefiges, 

roeitgeftredtes, riffiges gelfengeftabe, einig oon ben 

tofenben, bunfeífarbigen SBetten bes SJieereS be= 

ftünut — über bie SBeltenfamme fdiofj bie A l c a 

torda babin unb einige §eringsmboen fdjroebten 

mit leichten (ylügelfd)lägen in ben Süften: ein ©ruf; 

oon Soaerboltflubben. 

Bor bem Sßorfangerfjotb bahiufteuernb, ftief; ber 

Bogelherg roeit ins SJieer hinein — aus ber gerne 

fdjroarj unb uuanfebnlicb, oon weiten betrachtet 

lebhaft an unferen Blodsberg erinnernb; jebod) 

nur baruin unanfebníidj, meil ber non Bügeln be 

fe|te Slbfttu;;, birefte gegen Horben gerichtet in bas 

GiStueer binausftarrt. 

91ÍS mir uns nun 0011 Dften her näherten unb 

bas Sßrofil bes Slbftur^eS erblichen, tarn es uns oor, 

als ob ein groftflodigcs ©djneegeftöber aus bem 

tiefen ©runb hernonoirbelte — ein ©djroarm 

fchneeroeifier fünfte. 

®ie fronte beS Bogelborges ift ein riefiger Slb 

fttn'3, auf beffen magereclyten ©djieferfdjidjten, roeldje 

taufenb unb abermals taufenbe ©efimfe hüben, 

aufgefdjnürten Sßerlen gleidj 2 M i o n e n oon Bögeln 

friert, ©s trachten bie oier Kanonen bes ©djiffeS, 

ber Kontrollor fdjof) SHafeten in bie Kluft — 
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madárfátyol borította el az eget s a száz és ezer
ny i ezrek torkából kitörő sirálykiáltás egyetlen 
bőgéssé olvadt össze. . . . 

Fegyveremet vállra kaptam s felmentem a 
hajó hídjára, oda állottam a kapitány elé s így 
szóltam: 

— Kapitány úr! Fogadja szívből fakadó kö
szönetemet — nem a pénzért, mely a zsebem
ben marad, az arra való, hogy kiadjam s van 
elég, hogy helyt á l l jak; de azért a szóért, hogy 
a természetvizsgáló, a magyar pedig különösen, 
szívesen látott vendége. 

Ez t nem felejtem el soha, el fogom mondani 
hazámban, a hol van szavam ! 

A kapitány kezet fogott velem s azt mondta, 
hogy megtiszteltem hajóját, mely mindenkor 
nyi tva áll azok számára, kik a természet tüne
ményeit nagy fáradozással vizsgálják. 

Er re a vendégek oly «hurraht» kiáltottak, a 
melyből kiérzett, hogy a jelenet hatott. 

A kapitány megnyomta a bőgő billentyűjét, 
mire az öblözetből k i indul t Kraaból úr csónakja 
s a Jegestenger hullámtaraján tánczolva elérte a 
hajó lépcsőzetét. 

És most következett a végső jelenet. A kapi
tány elkísért a lépcsőig, átadott a végtelenül 
jóságos képű agg norvégnek; a hajó két első 
matróza levitte podgyászomat s ekkor száz 
kéz nyúlt felém — a mikor a csónak elszaba
dult a «Sirius» oldalától s én a hajó felé for
dulva, megemeltem kalapomat, kendők lobog
tak felém s oly «hip hip hurrah» hangzott felém, 
hogy meghallottam. 

A ladik egy a tengerbe hosszan benyúló, szi
lárd mólón kötött k i . A teljesen védett völgy -
öblözetben, melyet egy pompásan kifejlődött 
régi tengerszin kősánczszerűen zár el, áll Kraa 
ból úr csinos, emeletes háza, sok melléképület 
tel, halászkunyhóval, istálókkal, műhelyekkel, 
juhakol la l s rengeteg rudas zsidó-utczával, a 
melyen a stokfis szárad. 

A tulajdonosnak öreg bátyja, majd öcscse 
és fia elénk jött, m i n d pompás, szálas, nyájas 
és csöndes norvég ember, míg a ház asszonya, 
az első talpas tenyeres asszony, amelyet e tája
kon láttam, leányaival és sógorasszonyával a 
küszöbön várt be. 

Aagard consul ajánló levele hivatalos hangon 

ein Bogelfdjleier bebcdte ben Símmel unb ber 
aus taujcnb unb abermals taufenb Keblen aus= 
geftoßene SDtöoenruf uerfcbmolj in ein einjiges 
Brüllen. 

s3íit bem ©eroefjr auf ber Schulter ging id) auf 
bie Eommanbobrüde, ftefíte mid) oor ben Kapitän 
unb jprnd): 

— igen Kapitän ! Smpfangen fte meinen innig; 
ften Tauf , nidjt um bes ©elbes roilíen, roeídjes in 
meiner Tafdje blieb, es ift \\\m oerj-efjren unb id) 
fjabe genug bauen — fonberu um ttjres ÜBorteS 
nullen, baß S i e ben íiaturforfdjcr unb befonbers 
ben Ungarn gerne feben. T a s oergeffe id) nie, id) 
roerbe es in meinem Baterlanbe erjärjlen, roo mein 
SBort ©efjör finbet! 

Ter Kapitän ergriff meine &anb unb.oerftcherte, 
baß idj fein Sdjiff beeljrt fjabe, roeídjes immer bereit 
ftebt für 3ene, roeldje bie ©rfdjeinungen ber Statur 
mit Eingebung beobachten. 

T i e ©äffe bes «Sir ius» riefen einfoIcb.es «£ur= 

rafj», aus roeldjem idj roafjrnebmen tonnte, baß 

bie Scene iure SBirfung nidjt oerfeljlte. T e r Kapi= 

tön ließ bas S i g n a l ertönen, toorauf aus ber Bucht 

bas Boot bes igerrn Kraabol in See ftadj unb auf 

ben aSelíen bes ©ismeeres tanjenb bie Stiege bes 

Schiffes erreicfjte. Unb jet3t folgte bie lebte Scene. 

T e r Kapitän begleitete mid) bis an bie Stiege unb 

übergab mid) bem alten SRorroegermif bem iiueublidj 

gutmütigen ©efiebte; bie sroei erften SJiatrofen bes 

Sdjiffes trugen mein ©epäd Ijinunter, es rourben 

mir fjitnbert igänbe entgegengeftredt unb als bas 

Boot oon ber Seite beö «Sir ius» abftieß unb id), 

beut Sdjiffe jugeroenbet, meinen £>ut lüftete, ffat= 

terten bie meißelt Tüdjer unb es ertönte ein «£ip= 

§ ip ^»urrab», baß felbft idj es íjőrte. 
T a S Boot lanbete an einem feften, roeit ins äJieer 

fjineinragenben 3 M o : in ber oollftäubig gefchüfcten 
Budjt, roeldje oon einer prächtig entroidelten, alten 
Terraffe roaUarttg abgefdjloffen ift; auf bent Bhnte 
oor ber Terraffe ftebt bas tjübfdje, ftodljofje £>auS 

bes ^er rn Kraabol, mit Dielen SRebengebäiiben, 

einer gifdierljütte, Stauungen, SBerfftätten, Sdjaf= 

ftalle unb mit foloffalen §jelbem, auf roeldjen ber 

Stodfifd) getrodnet roirb. 

@S famen ber ältere, ber jüngere Bruber unb 

ber Sobn bes Befttjers entgegen, alle prächtig ge= 

roachfene, freunblidje, aber fdjroeigfame Storroeger; 

bie Hausfrau, bas erfte ftarfe SBeib, roelches idj in 

biefer ©egenb fatj, toartete uns mit ifjren Töchtern 

unb ber Schroägerin an ber Sdjroelle bes ©ingam 

geo. T e r Empfehlungsbrief bes GonfulS Slagarb 
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volt tartva, tehát különös hatást nem tehe
tett ; és ezek a kedves, jóságos emberek, kik
nek szeméből kisugárzik a romlat lan lélek, mégis 
oly szívesen fogadtak, akár egy családbelit, noha 
szó a szóval nem simult össze, hanem összeüt
között. 

A z arktieus természet minden mozzanatában 
határozott, kérlelhetetlen a ha ta lom; nem moso
lyog, nem téveszt — elöli a dologtalanság, a léha
ság csiráját, nem nevel fattyúhajtást: ezt mondja 
itt a szikla , rajta a növevény, fölötte a levegőt 
járó madár és az emberi szemnek minden p i l 
lantása, :iy. arcznak minden vonása. Fölséges 
valami ez ! 

Beköszönésem után egy fél órával — esti 
8-kor, a ház fiaival, az öreg Kraaból öcscsével 
és egy önkéntesen hozzánk szegődött halász
gyerekkel (lapp) már a madárhegy keleti oldalát 
másztam meg, melyen a törpenyír teljesen a 
földhöz van tapadva, hogy ágazatán átbocsássa 
a lapp serkefüvet - - Pedicularis lapponica — 
egyéb szerény virágokkal együtt. 

Már ezen az úton tűnt fel nekem a holló, 
mely a táj állatéletéhez képest nagy számmal 
mutatkozott, épen vedlésben lévő roppant ronda 
madarak voltak s 5—ß mind ig látható volt. A 
sirályok egy része—úgy S—10,000 — annak az 
öbölnek, a melyet u kiszökő Klubben és egy vele 
párjasan futó hegy alkot, a tengerre rugó déli 
fokának palatáblázatait lepte el, nagy része mint 
va lami kirepesztett, a forgó-széltől elragadott 
párnatollazat kavargott a tenger színe fölött. 

A hegyoldalba, kacskaringós, roppantul köves 
ösvényen jól felhaladva, lankásabb, mohával és a 
kúszó nyír szőnyegével borított talajra jutottunk 
s úgy körülbelül a hegy derekának hosszában 
haladtunk a tenger irányában, vagyis a hegynek 
egyik homloka felé, mely északkeletnek néz s 
csakhamar láttam a hegyhomlok felső élét, 
odább egy párkányszerű kidiiledést, mely mintha 
nyerget alkotott volna ; erre a, kidülledésre kel
lett jutnunk, hogy a homlok fészektelepét meg
láthassuk. Minél inkább közeledtünk, annál 
jobban látszott a hegyhomlok éle, mely fölé 
minden pil lanatban lebegő sirályok röppentek, 
mintha valami a földből kitörő szélroham föl-
fölkapdosta volna őket. 

Néha, min t csak a kilőtt nyíl, előtört alulról 
egy-két A l k a , hogy a tenger felé félkört vágva, 

mar in amtíidjen lerne gehalten, tonnte babér non 
feiner befortberen BMrfung fein unb bod) empfingen 
mid) biefe freunblidieu, liebonsmürbigen iiícnfdien, 
aus béren Singen bie unoerborbene Seele ausftrahlt, 
mit oollfommcnftcr ©aftfreunöfajaft, ja als ,yami= 
lienglieb — obroobl unfere Spradje fo feljr oer= 
fdjieben mar. 

T ie arftifdje SRatur ift in jebem ihrer ^tigc eine 
gewaltige, unerhittlidje ÜDlaäjt; fie lächelt nidjt, fie 
uerführt uns nicht, oertilgt ben .Heim ber Trägheit 
unb Seidjtfertigfeit; fie bulbei feine Baftarbe. 3euge 
bieoon ift ber A O I S fanunt feinem ©eroääjfen, ber 
barübet fdjroebenbe Bogel — ein jeber Bl i t f bes 
•Btenfdjenauges, ein jeber 3ug beo ©efidjtes. 

S5aS ift etwas Erhabenes! 
Diadj einer halben Stunbe beftieg idj fdjon mit 

ben Söhnen beS vnutfes, mit bem Brubcr bes alten 
Äraabol unb mit einem Aifcborfnaben (ein Sappe) 
bie öftlidje Seite bes Bogelherges, uro bie 3roerg= 
hirfe bem Boben ooHfommen angefdjmiegt ift, um 
bann burdj irjre 9tanfen bas lapplänbifdje Saufe 
traut — Pedicularis lapponica — nebft anberen 
befdjeibenen Blumen burdj 311 [äffen. 

Sdjon auf biefem 2Bege fiel mir ber Eftabe auf, 
welcher fid) im Berbältnifi jur hiefigeu gauna in 
grofjcr 3'ihl seigre, ©erabe im SDfcaufern roaren es 
alifdteuliche ©eftalten unb 5—ß Stüde roaren be= 
ftänbig 511 feheu. ©in Theil ber -äJtöoen — fo gegen 
8—10,000 — bebeefte bie Sdjiefergefimfe ber ins 
Eismeer hinauSragenben füblidjen Einfaffung jener 
Buchtung, roeldjebie burdj ben abftürsenben Klubben 
unb einem parallel laufenben Berg gebilbet roirb. 
(Sin großer Tbei l ber SDtöoen fdjroärmte über bem 
SDleere, bas iDurdjeinanber glich bem oom SBirbcP 
roinbe ergriffenen geberflaume. 

Stuf oielfadj gerounbenem, überaus fteinigem 
Bfabe fteigenb, erreichten roir einen ebeneren, mit 
9J!ooS unb 3roergbirfen teppichartig bebeeften Boben 
unb gingen beiläufig ber l ' iittc ber .\Sobe bes Bcr= 
ges entlang bem SJieere 311, bas beifit nach einem 
Slbfturjc bes Berges, welcher gegen ítorboft liegt; 
balb erblidtc id) bie obere Monte bes Slbfturjcs unb 
etwas weiter ben erferartigen Borfpruug, welcher 
einen Sattel bitbete; auf biefen Borfpruug mußten 
roir gelangen, um bie Sicftcolonie ber grofjen Sßanb 
feheu 311 föunen. 3c mehr roir uns näherten, befto 
beffer war bie Kante ber gelsroanb 311 feheu, über 
roeldje in jebem Slugenblirfe fdjiúebenbe ÜDtöoen 
emporflogen, als hätte fie ein aus bem Erbinneren 
bcroorbredicuber ÜHSinbftofj jettweife beroorgeftofjen. 
•äJlandjmal fdjroirrten, wie ausgefdjoffene Pfeile 
einige A l c a torda oon unten beroor um über bem 
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ismét az él fölé jusson. E z és a már hallható 
zsivaj volt a tünet bevezetése. 

A kidüledésre érve, szédületes, kápráztató lát
vány bontakozott k i szemeim előtt. Egy irtóztató, 
merőleges és részben átdülő szakadék sziklafala, 
melynek palakő rétegzete ezerszeresen felülről 
leftjlé hasogatva, keresztbe ezernyi ezer pár-
kányzatot alkotott, szennyes fehérre meszelve a 
madártömeg hullajtásától, vált láthatóvá nagy 
hirtelenül. A kidüledésről meredek omlás veze
tett a mélységbe, mely a tenger szinét megközelí
tette, de előbb táblásán rakott, össze-vissza sza
kadozott lábat lökött k i a tenger felé, melynek 
haragvó hulláma szünet nélkül tajtékot túrt a 
láb élein. 

Azok a párkányzatok rakva voltak a gyönyörű 
formájú heringsirály százezreivel s a hol a 
párkányzat ós repedés, vagy egy kis omlás csak 
megengedte, szennyes fészek állott, legtöbbjé
ben egy, ritkán két pelyhes vagy tokos sirályfiú. 
A m i közel volt, az így látszott; de a távolban, a 
sziklafalazat túlsó oldalán, továbbá a láb pár-
kányzatain a sorosan ülő sirályok hónál is 
fehérebb feje, melle csak to jás , majd csak 
gyöngy nagyságúnak látszott, s a min t a pár
kányzatok majd sort, majd lépcsőt alkottak, úgy 
tűnt fel a távolabbi rész, min tha egy szeszélyes 
kéz felfűzött gyöngysorokkal akgatta volna teli-
des tele, lefelé mind apróbbakkal, legalul csak 
pontszerűekkel, melyek a tengerbe sarkalló láb
nak a nedvességtől fekete kőségéről szinte föl-
csillámlottak. 

Abban az űrben, melyet a düledék és a sarok-
szerüeu beszögellő sziklafal alkotott, káprázatos 
nyüzsgés folyt ; mert ezernyi ezer sirály mint 
óriási raj folytonosan kavargott benne ; csatla
kozott pedig ehez oly zsivaj, mely leírhatatlan. 

A közelben ülő, repülő madarak rikácsolva-
nyávogó szava, természetesen érvényre jutott, 
de csak oly zsibongáson át, mely a távoliak egy
beolvadozó hangjától ereclett. 

E z a zsivaj leginkább arra emlékeztetett, a 
melyet a népes iskola gyerekserege szokott 
csapni ; csakhogy itt a torkok megszámlálhatat
l an ezreiből dűlt a lárma. Lehaladtam egy kissé 

DJÍecrc einen .vmlbfreis 311 jiefjen, bann roieber 
über bie Kante ni gelangen. Tiefes, unb bor fdjon 
börboro Varat roar bio Einleitung beo großen 
SdjaufpieleS. 

2tm Borfprung angelangt, enttoidelte fidj eine 
fdjroinbeterregenbe, blenbenbe Erfdjeinung oor 
meinen älugen. 

E i n jätjer, fenfredjter, tbcilo überfjäitgeriber 316= 
fturj, eine geffenroanb, beren Sdjieferfdbidjten 
taufenbfadj oon oben nad) unten jerflüftet taufenb 
unb taufenb in bie Quere jiefjenbe ©efimfe bifbeten, 
oon ben Erjfrementen ber Bögelf djaaren fdjmu^ig 
tooiß getüudü, lag plönlicb cor meinen 3tugen.Boin 
Borfprung führte ein fteiler, felfiger ätbftieg in bie 
Tiefe, roeldje baö Ditoeau beo Weöres beinahe ér= 
reichte; beu $uß bitbete jebod) eine toeit ins SJleer 
Ijerausgcftoßene, jertlüftete A-clfenbarnfabc, an 
roeldjer bie unauffjörlidj lierauftürineuben 3Jteere§= 
roogen fdjäumenb jerfdjeHten. 

T i e Quergefimfe ber jjelfenroanb umreit oonfmn= 
berttaufenben ber jierlidien .s>eringsntöoeit bebedt, 
unb 100 es nur bao ©efimfe, eine Sitfce ober ein Eleiner 
Borfprung gemattete, ftanben fdjmufcige Scefter, bie 
meiften einleiten jtoei flaumige ober fdjon mit Kielen 
bebedte Sunge entfjaltenb. S o präfentirte ftdj bas, 
toao in ber 3täfje mar; in ber ^ente, auf ber gegen; 
über [iegenben Seite bes ©efelfes jebod), fo aud) auf 
beu ©efiiufen ber Barrifabe, fdjimmerten bie fdjnee= 
meifien Köpfe unb Brüfte ber bidjt fitjenben ÜJcöoen 
nur in ©röfje eines Eies, ober gar einer Berle unb 
fo roie bie ©efimfe balb eine Steide, balb eine Stufe 
bitbeten, madjte es ben Einbrud, als hätte eine 
launifdje §anb biefe Reifen mit Berlenfdjnfiren 
beliiingt, je ferner, mit befto fleiueren, i n ber Tiefe 
gar nur mit punftartigen, roelcfje befonbero oon 
beu naffen, fdjroargen ^elstrümntcrn ber Barrifabe 
febarf fjeroorleudjteten. 

3jn jenem igoljlraum, beffen 5Küd'toaub ber 3lb= 
fturj, bie Settenioanb ber erferartig oorfpringenben 
Sat te l bilbeten, enttoidelte fid) ein unbefdjreiblidjes 
Turdieinanber. Sölittionen oon Bögeln roirbelten 
bariunen, gleidj einem riefigen Sdnoarme. T e r ßärm 
mar unbefdjreiblidj. 

T e r fdjriűe, freifdjenöe 3iuf ber in ber 9íát)e 
fi|enben unb fliegcuben Bogel biircbbrad) bas itnar= 
tifulirte Stimmeudiaos, roehijes oon beu entfernte; 
ren Bogelmaffen fjerrübrte. 

Tiefes Sännen tjatte bie größte Ätjnlidifeit mit 
jenem, roelajes bie Kiuberfdjaar einer oolfreidjen 
Schule hcroorbringt; nur erfdjoH hier ber Samt 
aus unääfjlbaren Taufeuben ber Kehlen. 

3cb ging ein menig auf bem 3lbftiege nad) ab= 
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a düledék omlásán, oly ösvényfélén, a melyet a 
tojásszedők tapostak a kövek közeiben, kisze
meltem egy csoportot, hol vagy 10 sirály együtt 
ült s közéje lőttem; de az eredményt nem bír
tam látni, mert egy új jelenet kápráztatta sze
memet : a lövésre ezernyi ezer sirály szárnyra 
kapott, oly sűrű tömegben, hogy az égbolt nem 
látszott tőle s minthogy felriasztva valamennyi 
ugyanazt a hangot adta, ez összeolvadt va lami 
üvöltéssé, mely semmihez sem hasonlítható; 
ebbe belesüvöltött a sirálynak szava és néha 
úgy tetszett, min tha gyermekhang kiáltott volna 
közbe. A másik csővel belelőttem a kavargó tö
megbe s a velem jöt t emberek a két lövés után 
31 sirályt szedtek fel. 

Azután még kiszemelve lőttem négy sirályt s 
nehogy az embereket fárasszam — mert vasár
nap is volt, melyet a norvég ember szentül 
megtart — Eraaból úr házához tértem, hol a 
ház előtti padon mindjárt vagy hat sirálynak le 
is húztam a bőrét, még pedig az egész háznép 
nagy csodálkozása közben, mert igen sebesen 
dolgoztam. 

Házi gazdám azután bevezetett a csinos szo
bába, hol az asztal igen ékesen meg volt terítve 
és kitűnően megvendégelt ha l la l , tejjel, vajjal, 
kolbásszal és sajttal, az i ta l igen j ó thea volt. 
Azután egy igen szép forraló alatt meggyújtot
ták a petróleumot s a két öreg úrral összeülve 
iddogáltuk a toddyt, a norvég puncsot. Úgy 
éjféltájban nyugalomra tértem ; de sokáig került 
az álom, mind ig úgy hallottam a sirályok lár
máját, mint egy éjjeli v igalom után a zene szo
kott a fejben zsibongani. 

Július "23. Másnap reggel gazdáim korán a 
munkához láttak, mert kikötőt építenek s épen 
a mólóján dolgozuak; a kávé készen várt; én 
pár darabka kenyeret tettem zsebre s magam 
indul tam el a sirálytanyához, előbb azonban 
vagy egy óra hosszat bogarásztam. 

Nem mentem a hegyre, hanem az ennek tövé
ből kiszökő össze-vissza tört, lépcsőzetes kőlábon 
haladtam a hegy homloka felé. A járás fárasztó 
volt, de nem veszedelmes, mert a talp jól meg
tapadt a kő ripacsosságán. Elértem a hegyhom
loknak éjszakkelet felé néző falát, mely egy 
óriási félkarajt, palaköve pedig ezernyi ezer pár
kányt alkot s ez is rakva van fészekkel, sirály 
madárral. A z idő roszra fordult, metsző éjszak
keleti szél jöt t a .Jegestenger felől, felkorbácsolta 
a hullámokat, melyek irtózatos rohammal ütőd
tek a kiszökő sziklák sarkaiba, párkányzataiba. 

unirto, auf cinem Sßfabe, roeídjen nie Sierfammleí 
beuiinon, fudjte mir eine ©ruppe aus, mo etwa 10 
•Hamen beifammen fafjen, unb fdjofj: ben Erfolg 
fonute ich aber nidjt férjen, benn meine 3lugen mür
ben oon einer neuen 2ceue gcblenbct; taufenb unb 
abertaufenb Hiöoen erhoben fid) uom Sdjtifje auf; 
gefdjeudjt, fo bafj fie ben Gimmel oerfdjleierten; 
unb inbem fie alle benfelben Saut bes 2d)reden& 
oon fidj gaben, oerfdjmoíj berfelbe in ein unbefdireib 
lidjcs Brüden: baju tarn nodj ber 9iuf ber 9ceft= 
jungen, es fdjien, als hörte mau Rinbergefdjrei. 
•Kit bem jiociten Saufe fcljofj ich in bie mirbelube 
ÜDlenge unb meine Seilte bradjten nad) ben jioei 
©djüffen 31 9Jiöoeu jufammen. 

T a n n fdjofe idj auSgefudjt nod) oier Üiöoen, unb 
ba idj meine Begleiter fdjonen moßte, — es mar 
©ontttag, roeídjen ber -Jcorroeger fjeitig hält — 
lehrte id; nach bem £»aufe Kraabol'S jurüá, mo id) 

auf einer oor beut $aufe angebrachten Bant etma 

fed)S 9)iöoen abbalgte u. j . jur nicht geringen Ber= 

rounöerung beS £auSuolfes, ba id) fehr rafdj arbei= 

tete. T a n n führte mid) mein ©aftfreunb in bas 

hübfdje SBorjnjimmer, mo ber Tifd) fel)r nett gebedt 

mar unb beroitttjete midj ausgezeichnet mit gifdjen, 

Wald), Butter, SBurfl unb Häfe; utm ©etränfe 

biente guter Tbec. T a n n mürbe unter einem fehr 

fdjönem ©amoroar bas Sßetrofeum angejünbet, bie 

beiben alten Herren festen fid) in meiner Suibe, mir 

tranfen Tobbn, ben normegifd)en Sßunfdj. Segen 

lliitternacht begab idj mid) jur 9tu&e, ber ©djlaf 

floh mich aber lange; id) hörte nodj immer baS 

Sännen ber ÜDtöoen, gteidj ber SDcuftf nad) einer 

burdjgefdjroärmten 9iad)t. 

31m 23. 3 « I i - Ten nääjften Tag gingen meine 

©aftfreunbe friihjeitig jur Jlrbeit, ba fie einen 

.s>afen bauen unb gerabe ben SBeKenbredjer oerfers 

tigten; ber Kaffee roartete fdjon meiner, idj fteefte 

einige ©tüdajen Brob in bie Tafdje unb ging allein 

bem Bogelberge ju, nadjbem idj juuor eine ©tunbe 

lang Käfer unb Sßfianjen fammelte. 

Ten Berg erftieg idj oorerft nicht, fonbern ich 

ging auf beffen jerflüftetem, ftufenartigem gufje ber 

fronte beS Berges 511. Te r 2Bcg mar müheooll, aber 

nidjt gefährlich, ba bie ©ohle an ben rauben ©tei= 

neu feftfafj. $dj erreidjte bie norböftlidje SSanb 

bes Sergfturjes, roeldje einen riefigen fimlbfreis 

bilbete; ihre taufenb unb taufenb ©éfimfe ftrofcten 

von Sieflern unb SJiöoen.TaS Detter mürbe fdjledjt, 

es fam ein fdjneibenber 9corboft=3Binb uom ßis= 

meerebabcr.TieSBogen ftürmten mit fürchterlichem 

StnpraD bie Aelfenbarrifabe. 



A madárhegy lába. Ser gufj beá ÍSogelbergeá. 
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Egy sziklasarokba behúzódva, a falról vázla
tot készítettem, néhányszor lőttem, hogy a sirály-
hadat felriasszam s itt látszott meg e madár
képnek hatalmas volta, mert a lövés a sirályok
nak a l ig egy negyedrészét bírta röpülésre, sőt 
ülve maradtak a közvetlen közelben levők kö
zül is . A z Alkukat nem bírtam megkeríteni. 

Ugyanazon az úton, a melyen jöttem, vissza 
is vergődtem, de már bajosabban, mert a meg
eredt eső föláztatta a sirályguánót, mely a kő-
séget itt-ott vastag rétegben borította s az oly 
síkos lett, mint a szappan; testem minden izmát 
kellett megfeszíteni, hogy a szakadékokban és 
az óriási kőlépcsőkön baj ne érjen; de kivergőd
tem s pihenés nélkül hegynek indul tam, hogy a 
tegnapi részt felülről is lássam s megfigyeljem 
a kopár tető többi madarait is. 

A kopár részen a törpenyír nemcsak lela
pult, hanem láthatóan kereste a legkisebb mé
lyedés védelmét is, szíjjas ágait kövek mellett, 
kis árkocskákban bocsátotta szerte; a hol több 
volt a védelem, ott a törpenyír fölé emelke
dett a sárgavirágú lapp serkefü. A hantmadár 
vígan röpkedett fel a kövekről, hogy ismét kőre 
szálljon s pár anyán vi fia is mutatkozott már ; 
az Anthus pratensis mindenütt látható volt, leg
többje eledelt hordott fiainak. 

A szél erősbödött, vágott s daróczkabátomon 
jó l átjárt; de én sebesen hágtam fölfelé s így 
nem fáztam meg ; de megeredt az eső is s a 
Jegestenger felől tejfehér ködök terjedtek szét; 
ez már arkticus időjárás és kép volt. 

A tetőt meghágva, beláttam a Porsanger-
fjordba s azt is észrevettem, hogy a régi tenger -
szín padján túl — Kraaból házát véve innenső 
résznek— köves öböl vág be s ott sok sirály ka
varog. 

A homlok éle felé fordultam s a mint kellő 
távolságra jutottam, m i n d több és több sirály 
vágódott fel a mélységből az él fölé; küzdve a 
szél áramlása el len, végre néhány lépésnyi tá
volságból figyelhettem meg röptüket. A z , hogy 
ott jártam-keltem, legkevésbbé sem zavarta őket. 
Feltűnt, hogy a hollók nem keringtek a hegy 
fölött; de csakhamar kisült, hogy éppen fészek
rabláson voltak, ezek is m i n d gyakrabban az 
él fölé emelkedtek s minthogy a szél el len is 
küzdöttek, a prédát is lestek, nem vettek észre, 
i lyen módon négyet lőttem le, mely természe
tesen m i n d az iszonyú mélységbe zuhant. 

A hegy élét egészen megközelítve, Alkák kezd

ed) jog mid) in eine (Stfc, machte eine S í i j j c ber 
SBanb, fdjofj audj jeitmeife, um bie SJiöucn nufju= 
fdjeudjen; erft jelit entfaltete fid) bno S i l b in noller 
SJiiiditigfeit, ba ber Sdntf; an ungewohnter Stelle 
fradjte. llnb bennodj mar es fauin ein Viertel ber 
•Könen, meldte aufflogen, \a eS blieben fogat bie in 
nácbfter Sittbe fiten. T i e oorbeifd)ief;enben 21 Ifen 
fonnte idj nicht erbeuten, fie fielen ino SDteer. 

Stuf bemfelben ÜBege gelangte ich auch uirücf, 
aber jeht fdjon bebeutenb febmieriger, ba ber begin
nende Wegen ben SJiöueugunno, roeldjer bao ©eftein 
ftellenmeife in ftarlen Sd)id)ten bebeefte, aufioeid)te 
unb roie Seife fdjlüpfrig machte; idj mufjte 
meine fämmttidjen -äJtuSfeln anfpannen um in ben 
Klüften unb auf ben riefigen gfelfenftufen nicht 311 
oerunglücfen; ich arbeitete mich beroor unb ging 
ohne 3taft bem Berge ju, bamit idj bie geftrige 
Bartie aud) oon oben betrachten unb aud) bie auoe 
ren Bogel beö tarjten ©ipfels beobachten tonnte. 

Stuf ben fahlen I heilen fuebte bie ^ioergbirfe 
felbft in ber fleinften Bertiefung fiditbar Tocfung: 
ihre :Kanfen fcluniegten fid) ben Steinen au : IOO 
mehr Tedung mar, erhob fiel) bie Pedicularis lap-
ponica über bas ©eroebe ber gtoergbirfen. Saxicola 
cenanthe erhob fid) munter oon ben Steinen, um 
fich roieber auf Steine 511 fetten unb es jeigten fiel) 
fdjon einige flügge 3ungej Anthus pratensis 
geigte fich überall, tneift nod) gunge fütternb. 

Ter SBiub biies mefferfdjarf unb brang burdj 
meinen ßobenrod; id) ftieg rafd) aufmärte um bie 
Kälte 311 überminben; es begann 311 regnen unb 
oom Eismeere her jogen milchfarbige Sichel; ein 
B i l b ed)t arftifdjen SBetters. 

Stuf ber £öbe angelangt, überfal) id) ben ^orfan= 

gerfjorb unb nahm audj roabr, bafj jenfeitS ber 

alten Terraffe — bas £ a u s Kraabols als bieSfeitig 

genommen — eine felfige Bucht einfdjneibet, in 

roeldjer uiefe -Könen roimmetn. 

3dj manbte mid) ber Kante ber £auptmanb 311 

unb je näher id) taut, befto mehr -Könen ftie= 

gen aus ber Tiefe über bie Kante ber Kluft in 

bie £öbe ; ba fie mit ber Suftftröniung fämpfen 

mußten, tonnte id) ihren ging aus ber Entfernung 

einiger ©djritte beobadjten — meine ©egeumart 

ftörte fie nidjt im minbeften. SluffaUenbermeife 

fdjmebteu feine Stäben über bem Berge; e§ mürbe 

aber balb Kar, bafj fie eben bie -Keffer ptünberten; 

bann erhoben fid) aud) biefe immer jatjlreidjer über 

bie Kante, unb inbem fie nicht nur mit bem SBinbe 

fäiupften, fonbern aud) auf bie Beute Sldjt Ijaheit 

mußten, nahmen fie mid) nidjt mahr, unb id) tonnte 

auf biefe SBeife oier Stürf tjerabfdjiefjen, meldie 
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tek a mélységből felszállongani s félkört vágva 
a tenger fölött, úgy kerültek a begyhez, hogy kis 
darabon fölötte surrantak el . 

Legtöbbje lövésre jővén, azon voltam, hogy 
legalább egyet úgy lőjjek le, hogy a hegytetőre 
essék; de az első lövés mutatta, hogy ez ne
héz egy vállalkozás, mert a nagyon sebesröptű 
madár halálra találva ívben bukott le s lezu
hant a mélységbe. Kedvem jött, hogy utána 
nézek; ám a hegyhomlok élétől alig egy lépés
nyire egy keskeny és beláthatatlan mélységű rés 
tátongott, mely első jele a homlok egy teljes 
rétege lezuhanásának; a dolog mindenesetre 
szédítő volt s testem t i l takozni kezdett; valami 
bizsergést éreztem. Letettem a fegyvert és a 
tarisznyát, lehasaltam s átkúsztam a résen, el 
is értem a hegyhomlok élét le is tekintettem, de 
nem állhattam ki soká, mert valami zsibbadás 
fogta el testemet, mintha erővel vissza akart 
volna húzódni a rettentő örvény széléről, hova 
csak erős akaratom parancsolta. A z örvényben 
sirályok fellege kavargott, itt-ott egy fekete 
pont úszott e felhőben — a holló — néha fe
kete-fehér nyi lak suhogtak keresztül rajta, az 
Alkák. 

A tetőre visszahúzódva, rátaláltam a Plectro-
phanes nivalisra, mely kőről-kőre lépegetve csalo
gatott, szája tele volt eledellel, jele annak, hogy 
már fiai vannak. Lelőt tem; de kevés volt a kö
szönet benne, mert teljes vedlésben volt, tol la
zata ronda, keverve véres tokkal . 

Lekerültem a düledék felé, hogy a tegnapi 
úton s minél mélyebbre szálljak a szakadékba. 
Mindenképen pelyhes fiút akartam keríteni. 

E z az út nem volt könnyű, mert az eső telje
sen feláztatta a guanót s minden kő, párkány, 
olyan síkos volt, mintha híg szappannal leön
tötték volna. E z a sár szennyes fehér, vörössel 
elegyes. A láb i zmai ösztönszerűen és sokkal 
inkább feszültek, min t a legsimább jégen, a m i 
természetes i s , mert az elcsúszás egyértelmű 
volt a lezuhanással. 

A legalsóbb fészkek teljesen k i voltak fosztva, 

natürlich alle in bon fürcbtcvlidjon 2lbgrutib ítiiv.v 
ten. 21 (ő id) boni Slanbe bes SlbfturjeS nahe roar, 
begannen bio Sllfen aus bor Tiefe aufjufteígen; 
über bont SJleere einen ^albfreis jietjeub, feíjrten fie 
ftets jur Kuppe bes Borges gurud unb ftndjen eine 
furje Strede barüber bin. 

T a bie meiften auf Schufjbiftanä tauten, trachtete 
tdj, roenigftenS eine fo ju fdjiejjen, baf] biefelbe auf 
bie Kuppe falle; aber ber erfte Schuß jeigte bie 
Sdjroierigfeit bes ttnterneljmenS, ba bor äufjerft 
ídjncíí fliegenbe Böget, 51t Tobe getroffen, int Bogen 
herabfiel unb in bie Tiefe ftürjte. 

3<h befain Stift in ben 3tbgrunb 311 blid'en; aber 
faunt einen Schritt roeit oom Staube gönnte eine 
fcinuale unb unenbfidj tiefe Buerfpatte, ein Bor= 
laufer bes 2Ibfturjes einer gangen Sdjidjte ber 
.Öauptmaub. T i e Sadje roar (ebenfalls frhroinbek 
erregenb unb mein Körper, nur biefer, begann 51t 
proteftieren ; id) fütjtte in allen Tljeitenein geroiffeS 
Briffeln. ©eroehr unb ^ngbtafdje mürben abgefegt, 
unb ict) frodj, ftadj auf ben Boben fnngeftredt, über 
bie Spalte, erreichte bio Kante unb blidte aud) 
llinunter. ^cl) tonnte es aber nidjt tauge aushalten, 
ba mein Körper conouffioifdj 311 juden begann — als 
mollte er fid) mit ©emalt oom Sianbe bes fdjred= 
lidjcn SIbgrunbel jurüdjieljen, bis motjin benfetben 
nur mein ftarfer SBitte jtoang. $ n bem 21bgrunb 
brobbette eine SBolfe 0011 Sliüoeu, fjie unb bort 
fdjroebte ein fdjroarjer Bunft in biefer 2£o(fe, ber 

Stabe, manchmal fajoffen fchroarjroeifje ^pfeife bim 

burdi, bio Stilen. 

2ltS idj mich auf bie Kuppe jurüdjog, traf idj 

einen Schneefporner an, roelcher mid) oon S te in 

311 2teilt íodte unb böffen Sdjitabeí mit 2ituing 

oottgepfropt mar, ein 3etd)en beö Borhanbenfeina 

oon 3 u n 9 e n . 3>d) fdjoß ihn, aber feiber ofjne itjn 

brauchen 311 fönnen, ba berfetbe in ootlfter SJiattfern 

begriffen mar. 

9iuu ging ich 31111t Borfprung, um auf bem 

geftrigen Sßege möglidjft tief in bie Schlucht r)inab= 

jufteigeit. Um jeben Breis rootlte tdj ein ^ungeé im 

^launifteibe erbeuten. 

Tiefer SBeg roar aber nichts roeniger als ieid)t, 

ba ber Siegen beu ©ttano gänjlidj aufroeidjte, unb 

jeben Ste in , jebeS ©efimfe fo fdjlüpfrig machte, 

als mären fie mit aufgetöfter Seife begoffen. Tiefe 

Schichte ift oon fdjmu|ig=toeif3er $arbe, mit rotlj 

untermifdjt. SJieine SJiitsfetn fpannten fich unroiHfür= 

tidj unb oiet getoattiger, als auf bem gtatteften 

©ife, benn bas 2ltiSgteiteu mar mit bent igerabftürgen 

gleichbebeutenb. 

T i e unterften Siefter roaren gänjlich atisgepliin= 
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mert Kraaból első sorban ezekből szedi a tojá
sokat, a melyekkel kereskedik s a melyek na
gyon jó izüek; a tojásfehérje meglőve emlé
keztet a tejopálra, a széke majdnem sáfrány-
sziníi. 

A legalsóbb fészkek úgy 6 méternyi magas
ságban állottak, t. i . a még népesek. Előbb kö
vekkel hajigáltam a fészkekre, arra számítva, 
hogy vagy egy pelyhest eltalálok s az lezuhan ; 
de a hideg merevvé tette kezemet s az nem jó l 
szolgált. 

Végre is kiszemeltem két szomszéd fész
ket: az egyikben egy tokos, a másikban egy 
pelyhes fiú kuczorgott; oda lőt tem: a két po
ronty felfordult, de nem esett k i . Ekkor rop
pant erőfeszítéssel megmásztam egy párkányt 
s kővel próbálkoztam, de nem ment sehogysem. 
Ezalatt sok A l k a mutatkozott s vagy hét darab 
igen magasan és abban az irányban telepedett 
le, a melyben a két sirályfiú hevert. 

Bízva a Fückert-fegyver szűkfúrású Italcsö
vébe, czélba vettem az Alka-csoportot s lőttem ; 
eleinte nem láthattam az eredményt, mert a 
párkányzat egész felületéről egész sirályfelhő 
szabadult el s az ezerszeres mozgás minden 
egyeben uralkodott ; de pár másodpercz múlva 
a felhőből kiesett két A l k a s az egyik lezuha
nása közben a sirályfészket érte, melyben a 
tokos poronty halva hevert, ezt is magával so
dorta. A két Alkán kívül még három sirály is 
lekarikázott. 

Lábam ekkor már fájni kezdett s be is érhet
tem az eredménynyel; felszedtem tehát a pn dát, 
felakgattam a tarisznyára, a fegyvert a szíjjal a, 
mellen keresztbe s csővel lefelé akasztottam, 
mert az eső nem tréfált s kézzel-lábbal mászva 
kikapaszkodtam a szakadékból, éppen a mikor 
az eső szünetet tartott, indul tam lefelé. 

A kövesen feltűnt egy pacsirtaszerű madár, 
mely tipegve lépkedett s fejével, majd egész 
testével furcsán bólingatott; fájdalom finom 
madársörétem már nem volt s így fogolyseréttel 
kellett lőnöm, mely a madár fél farkát szakí
totta el, a melyet a vágó szél el is kapott. E z 
Alauda alpestris S vo l t ; ám ez is teljes ved-
lésben. 

A régi tengerszín sánczán áthaladva, a szom
széd hegy omlását, mely táblás kövekből állott, 
vizsgáltam, hol még öt Plectrophanes nival is t 
lőttem, mely a fehérlő kővel m i m i k r i viszony
ban áll, azután lementem a Porsanger felőli 

Dort, inbem Kraabol in erfter Steifje bier bie Gier 
fammelt, mit roeldjen er Paneel treibt unb roeldje 
fef)r roobjfdjmedenb finb; bas Eiroeifí erinnert in 
gefachtem ^uftanbe an ben Opal , ber Totter ift 
beinahe fafranfarbig. 

T ie tiefft [iegenben Síeftcr, roeldje nodj booólfort 
marén, ftanben in einer öülje oon beiläufig 6 DJttr. 
3uerftroarf idj mit Steinen nadj ben Jceftern, in ber 
Hoffnung, ein ,\uinjeo m treffen; bie Áöánbe oer= 
fagten aber, oon ber Kälte ftarr, balb ben Tienft. 

Enbíidj fudjte id) mir jroei beuadjbarte Siefter 
aus; in einem fjodte ein SungeS m i t Kielen bebecft, 
im anberen ein flaumiges; ber Sdjitfj fradjte; bie 
jungen fielen um, blieben aber im -Kefte liefen. 
3dj erftieg unter riefigen Stnftrengungen ein ©efimfe 
unb oerfucljte mit Steinroürfen gu helfen, roaS aber 
nicht gelang. Snjroifäjen erfdjienen oieie 2llfen unb 
ließen fich fieben S tüd febr hoch, aber in berfelben 
Sinie nieber, roo bie jroei jinnren SDiöoen lagen. 

SDieinem Aueclertgomcbre oertraiienb, nahm ich bie 
ÜUfengruppe aufs .Horn unb fdjoß; anfangs tonnte 
ich beu Erfolg nicht fehen, meil oon ber gangen 
Aliube eine UBolfe oon ÜDtöoen loa mürbe unb bie 
tauf enbfadjeBeroegung allesbeherrfdjte; nadj einigen 
Secunben fielen aber aus ber Sßolfe gmei Sllfen 
tjernieber unb ber eine ftreifte beim jgicrabftürgen 
bao Sieft, marin bao halbbefieberte SJiöoeujunge 
lag, unb riß audj biefeo mit fidj. 

älußer beu gmei 21 Ifen purgelten auch brei SDtöoen 
herab. T a meine A'üße fdjon gu fchniergeu begauneu 
unb ba idj mit bem Erfolge mfrieben mar, fainnielte 
ich meine Beute, hefeftigte fie au bie 3>agbtafdje, 
hängte bas ©emehr quer über bie Bruft, mit bem 
Saufe nach abroärtS, ba ber Siegen feinen Spaß oer--
ftanb unb arbeitete mich, auf allen Bierenfriedjenb, 
aus oer Sdjludjt tjeraus; gerabe im DJtoment, als 
ber Siegen aufhörte, erreichte id) bie &öhe unb ftieg 
nun nach ahmärto. 

SBätjrenb bes Slbftteges fiel mir ein Icrcbenälnt: 
lidjer Bogel auf, roeldjer fidj trippelnb hemegte unb 
halb mit beut Kopfe, balb mit bem gangen Sethe 
fonberbar roippte unb nidte; [eiber mußte idj mit 
ftarfem Sdjrot fdjießen, ber Bogel uerlor ben Ijal--
ben Sdnoaug. Es mar eine Utocoris alpestris ; aber 
leiber, aud) biefe in oollfter SJiaujer. 

^ n ber Tiefe angelaugt, übcrfdjritt idj bie 
Terraffe unb beobachtete beu 2lbfturg beo benadj= 
harten Berges, meldjer auo tafeltgem ©eftein be= 
ftaub, mo idj noch fünf Plectrophanes nivalis fdjoß, 
roeldje mit beut roeißtidjen Steine im 3Jcimifri=Ber= 
hältniß maren, bann ging id) in bie gegen beu 
Borfanger liegenbe Bucht, morin riefige Sdjicfcr= 
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öblözetbe, melyben óriási palasziklák bever
tek, sokszoros kilugzásokkal, melyek némely 
táblán mint va lami titokzatos rúnák néztek k i , 
megnéztem a tengerbe hömpölygött nagy sziklán 
az ott levő, mintegy 1000 sirály-fészekből álló 
telepet s azután a sánczon átkelve igazán «ha
lálra fáradva", padlás-szobámba tértem, honnan 
szíves házigazdám egy kis késői ebédre vitt le, 
mely pompás lazaczból, tejből és sajtból állott. 
A Kraaból-telep körül még a következő madarat 

lőttem le és határoztam meg : 

P i ca caudata 1 
Motac i l l a alba - 2 
Aegialites hiat icnla - I 

Egyéb madár, a mely esett: 

A l c a torda - — — 4 
E i s sa tridactyla — — — 40 
Corvus corax . . . — ... — 4 
Graculus eristatus 1 
U r i a g r y l l e . . . - 1 
Otocoris alpestris 1 
Plectrophanes nival is 6 
Saxicola cenanthe 2 

Összesen: 63 drb. 

A z idő 9-re já r t — este — s a hajó, mely 
Vardőbe volt viendő, 11 óra tájban szokott Svaer-
holtban kikötni; de hogy meg is pihenjek s elv
ből is, mely az, hogy a csomagolást nem ha
gyom az utolsó perezre, hanem jókor végzem, 
becsomagoltam. A l i g hogy elkészültem, pont 
10 órakor már itt volt a ma korábban érkezett 
hajó. 

A ház népe felgyülekezett; én fizetni akar
tam, mire az öreg norvég tiltakozó mozdulatot 
tett s megölelt; fia és öcscse felkapták ho lmi 
mat s néhány pi l lanat múlva már ott tánczolt 
a sajka az ugyancsak haragvó tenger hullámain. 
A ház felől kendők lobogtak felém s a norvég 
lobogó fel volt vonva. 

A hajónál k i kellett lesni a pillanatot, a mely
ben a hullám a sajkát felkapta s a hajó lép
csőjéig fölemelte, mert csak ekkor lehetett a 
lépcsőre j u t n i ; ez az ingás úgy 3 métert tehe
tett; de minden simán ment. 

Meleg kézszorítással búcsúztam el kisérőim-
től, elhelyezkedtem s elhatároztam, hogy kivá
rom az éjféli napot, mely szépnek Ígérkezett, 
mert az ég alja, éjféltájban pedig az egész bol-

feífen Ingen, oielfättig ausgelaugt roas an man: 
dien Tafeln roie 9iunenfd)rift ausfal). 3<$ be= 
fidjtigte bie auf ben iné SUleer gerollten Reifem 
ftütfcu etroa aus 1000 ÜJiöoeuneftern beftebenbe 
Golonie unb febrte bann, bie Terraffe über= 
fdireitenb, rotrflid) «tobttnübe» in mein Tachjüm 
mer uirürf, aus roeldjem midi mein freunblidjer9Birtb 
Sinn Dtadjteffen binunterfiibrte, meldies aus oorjinv 
lidient í'aajs, Slíild) unb itäfe beftanb. 3 " Ott llm-
gebung nun Rraabol'S .Saufe erlegte unb beftiinntte 

id) nod) bie folgenben Bügel: 

P ica rustica . . . - 1 
Motac i l l a alba — 2 
Aegialites hiat icula . . . . . . — 1 

Slnbere erlegte Bügel: 

A l c a torda — — 4 
Rissa tr idactyla . . . — — 40 
Corvus corax . . . . . . — — 4 
Graculus cristatus . . . — 1 
U r i a grylle . . . . . . — 1 
Otocoris alpestris . . . . . . — 1 
Plectrophanes n i v a l i s . . . . . . — 6 
Saxicola cenanthe . . . . . . ~- 2 

3ufammen — 03 ©t . 

GS mürbe 9 Uhr 2lbenbS unb bas Sßoftfdjiff 
pflegte gegen 11 Wir in ©oaerbolt 311 tauben ; um 
aber ausruhen 311 fönnen, unb ba id) bie ©e= 
mof)nl)eit l)abe, bas Berpatfen nie auf bie teilte 
SDtinute 311 (äffen, begann id) bamit fofort unb 
faunt mar id) fertig, mar bas ©djiff pünftlidj uni 
10 Ufjr, bleute etroas früher, fdjon jur ©tette. 

Tie Berool)uer bes Kaufes oerfaiumelten fid); 
id) rooflte gablen, morauf ber alte Diorroeger eine 
abmährenbe Bemegttng madjte unb midj umarmte; 
ber Bruber unb ber ©obn ergriffen mein ©epäd 
unb nach einigen 3lugenbticfen tanjte bas Boot 
auf ben fdjäumenben SBeüeit bes 9Jieere§. Bont 
féaufe flatterten 311m 2fbfchiebe Tüd)er unb 9corroe= 
gens gähne roar gebifft. 

Beim ©djiffe angelangt, niufjten roir ben Moment 
erhafd)en, in roeldjem bie SBellen bas Boot bis jur 
©tiege hoben, benn nur auf biefe SBeife fonute 
man auf bie Treppe getaugen ; biefeS ©djroanfeu 
fonnte gegen 3 SJieter betragen; es ging aber altes 
glüdlidj oon ©tatteu. 

Siadjbem id) mit roarmem ^änbebrttd uon meinen 
branen ©aftfreunben 2lbfd)ieb genommen habe, 
mahlte idj meinen Bla£ unb befdjlof;, bie 3Ritter= 

nadjtsfonne abjuroarten, roeldje fdjön 311 roerben 

oerfprad), ba gegen 3Jiitternadjt ber gauje Gimmel 



110 

tozat kit isztult s csak a Jegestenger dermesztő 
szele makacskodott. 

A hajó a «Haakorj Adalstein» volt, mely Var-
dőbe vitt. 

É s most keressük a feleletet arra a kérdésre : 
számszerint hány sirály tanyázhat Kvaerholt 
madárhegyén ? E z a kérdés annál érdekesebb, 
mert napjainkban könnyen beszélnek milliókról, 
nem gondolva meg, hogy az egy millió magá
ban is roppant nagy szám s ha ezt madarakra 
alkalmazzuk, akkor ehhez való térről is van szó. 

A madárhegynek betelepedeti fala átlag 300 
méter magas és lehet, az apróbb betelepített 
falak belevonásával, 600 méter szélességet venni; 
a betelepített fal összege tehát körülbelül ISO 
ezer négyzetes méter; ha már most a párkány
közöket s a falaknak különben is meddő részeit 
veszem tekintetbe, akkor egy négyzetes méterre 
csak egy fészket teszek föl s ekkor van 180 ezer 
feszek, mindegyikhez egy fiasító madárpár, lesz 
a hasitok száma 3G0 ezer madár. Ezek a tel
jesen kifejlődött sárga csörü és fehér fejű öreg 
madarak. De ezek nem alkotják még a madár
hegy fötömegét, hanem megalkotják azok, me
lyek még nem hasítanak és fekete csőrükről, 
feketés fültájukról, feketés gallérjukról és a 
szárnyaknak i lyen színű karrészéről könnyen 
ismerhetők föl; ezeknek száma amazokéhoz ké
pest hatszoros lehet, tehát körülbelül két millió 
száz és hatvanezer; így az öregek hozzáadásával 
kerek summában két millió és ötszázezer sirály 
lakná a hegyet. 

A számra az a gazdaság is világot vet, a me
lyet a Kraaból család a hegyre alapított, a 
mennyiben t. i . tojással és sirálytollal keres
kedik. A tojásszedést egy 10 méteres létrával 
űzik májusban; a kiszedett fészkek területe 
tehát 600 X 10 = C000 négyzetes méter, a m i 
ből le ke l l vonni úgy négy méter meddő tért a 
fal legtövén, marad tehát 3600 négyzetes méter 
fészektér, ugyanannyi fészeknek felelne meg. 
S minthogy a sirály itt átlag kettőt tojik — több 
fiút nem is láttam egy-egy fészekben — a gazda 
pedig a tojások frissesége érdekében az egyes 
tojást is elveszi, a kiszedett tojás száma átlag 
hét-, néha tízezerre rúghat, ha hármas, négyes 
fészekalja is kerül; a legkevesebb ötezer, mert 
a szám ezek között az összegek között inga
dozik. 

flar rourbe un? nur ber fdjneibenbe SBinb bes 
meeres nodj tobte. 

Gs mar ber «^aafon Slbatftein», ber mídj nodj 
Sßarbö führte. 

Unb jetu fudjen nur bie ätntroort auf bie jyrage, 
roie oieíe SJtönen roobl Den SBogelberg Soaerbolt 
beroobnen? Tiefe grogé iit intereiiant, ba man 
heutzutage gar íeidjt non SDÍiHionen fpridjt, oer 
geffenb, bafj eine 9)íillion an fid) febon eine folop 
fale $al)l ift, unb auf Böget angeroenbet, oor 21 Hein 
ein entfpredjenbet 9taum in Betracht foniinen muß. 

T ie bemoljnte Sßanb bes Bogel berget, ift burdj* 
fdmittlid) 300 Bieter Ijodj unb mau fann, bie Heine« 
reu bemohnten A-lädien aud) eingerechnet, eine Breite 
oon öoo SJictcr annehmen ; bie Summe ber ange= 
liebelten gtädjen ift atfo etroa 180,000 Duabrat» 
meter: loenn idi joiu nun bie fäinnttlidjen leeren 
Stellen in Betracht ;iehe unb auf einen ÍQuabrafc 
meter nur ein Sief! rechne, fo finb es 1 so,ooo heftet 
mit 360,000 Brutnögelu. Ties finb bie irollftäu--
big eutnűcfelteu, gelhfdinäheligen unb mcinföofigcn 
Bogel. Tod) biefe hüben nidjt bie £auptmajfe bes 

Bogelherges, fonbern jene, Die nodj nidjt brutfäbig 

finb, unb burdj ben fcbioarjen ©djnabel, bie fdjroärj= 

liehen Sdjläfe, bas fcbioärjücbe £>aIobanb unb ben 

ähnlich gefärbten glügelarm tetdjt erfennbar finb ; 

bie ,3abl biefer fann bas Sed;sfad)c ber brüteubeu 

betragen. 2ltfo etroa jroei 3KiHionen unb buiibort 

fedjjigtaufenb ynbinibuen, bie Sitten hinzugerechnet, 

tonnen runb brittbalb SJiülioncn SJiüocu ben Berg 

bemobnen. 

Tiefe ;1

)al)l roirb auch burdj bie Cefonomie be= 

leuchtet, meldie burd) bie gamilie Kraabol auf beut 

Berge gegrünbet mürbe, infofern als biefelbe mit 

ben Giern unb Jebem ber SSiöoon .vmitbcl treibt. 

T a s (Sinfammeln ber Gier roirb im DJiai mit £ulfe 

einer l o DJleter laugen Veiter betrieben : bie glädje 

ber auägeplünberten Sicfter ift alfo 600 x 10 = 

6000 Duabratmeter, hieoon ber etroa 4 Dieter hohe 

untere table 9?anb abgerechnet, bleibt ein Sicft--

räum oon 3600 Duabratmeter, ebenfooielen Dteftern 

entfpredjenb.Unbinbem bie SJiöoe hier burdjfdjnitt= 

lid) 2 Gier legt — mehr einige habe ich in feinem 

tiefte gefehen — ber Befifeer jebod) mit ,<Mufid)t auf 

bie Aiifcbe ber Gier aud) bie Ginjeluen einfammelt, 

fann bie ^al)( ber gefaiunielten Gier im Turchfcbuitt 

fieheu bis jebntaufenb Stüde erreichen, roenn Sie 

fter auch mit brei ober oier Giern belegt oorfommen ; 

bao Min imum hüben roof)l fünftaufenb Gier, ba bie 

3at)lenjroifdjenben angeführten Summen fdjroanfen, 


