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Habár a külsejére nézve oly ékes csonttollúmadár kisebb szám-

ban szinte évenként le szokott látogatni északibb megyéinkbe, tömeges

megjelenésében és az egész országban való mutatkozásában mégis csak

nagyobb idközökben gyönyörködhetünk. Minthogy télvíz idején csapa-

tosan állít be hozzánk, székelységünk éles biológiai érzékével találóan

nevezte el amuszkaseregélyneky> vagy <ímuszkaverébneh\^ népünk pedig

az idegen, tehát szokatlan jelenségbl, már régóta rendkívüli események

elhírnökeit látta bennük, megjelenésükbl háborút, döghalált jósol.

Ez a hiedelem különben a németség körében is gyökeret vert, amit

madarunknak egyik népies német neve, a «Pestvogel», szószerint «pestis-

madár», fejez ki.

És sajátságos véletlen, hogy utolsó vendégszereplése madarunknak,

szinte támogatni látszik a babonás néphitet. Az 1913-ról lQ14-re forduló

tél hónapjaiban ugyanis oly rengeteg mennyiségben özönlöttek le a

csonttollú madarak északi hazájukból, amin nagyarányú, hosszú idre

terjed látogatásukra alig emlékszünk és aminek hasonló nyomára az

irodalom régibb adatai között sem igen találunk példát. Eltávozásuk

után alig 3 hónapra ki is tört a világháború soha nem tapasztalt nagy-

ságban és példátlan vérzivatarjával, fokozódó hevességgel dúl mind-

máig.

A beözönlés nagy hulláma majdnem egész Magyaroszágot elborí-

totta s kisebb-nagyobb csapatokban mindenfelé felbukkantak északi

vendégeink, ahol bogyókat term fákra és bokrokra akadtak s bséges
táplálékot találtak. Megfigyelték ket kertekben, kisebb erdkben, nem
csupán a községek közelében, hanem a helységek, városok bels terü-

letén, st Budapest parkjaiban és ültetvényeiben is.

Kszeg vidékén 1914. jan. 3-án a kszegfalvi erdr házatáján

^ A muszka '1 sokszorosan az északról származó, zordonabb évszakban jelentkez

madárfajok jelzje a nép ajkán, pl. muszka búvár (Mergus merganser L.) stb. ; a

(seregély» «veréb» a csapatos, népes együttélésre vonatkozik.
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jelent meg egy csapat, de csakhamar kereket oldott. i Ellenben a 9 km.-

nyire délre fekv Gyöngyösapátiban, Széchenyi Rezs gróf terjedelmes

parkjában, január hó elején nemcsak feltntek madaraink, hanem 30—40

fnyi csapatban meg is telepedtek és április 7-ig szakadatlanul ott

tanyáztak. A park magas nyárfáin bségesen élsködik itt a fagyöngy

(Viscum album); kétségen kívül a dúsan terített asztal marasztotta hát

ket, amit a megfigyelés tanúsított, mert hosszú telelésük idején szinte

kizáróan a fagyöngy bogyóit lakmároztak. Másutt a vadszl bogyói

csábították huzamosabb tartózkodásra. így Váczon — mint BArdos2 városi

tanácsostól hallottam — 1914. január havában mintegy 30 fnyi csapat

heteken át dézsmálta a kertekben a vadszlt.

Nemcsak valószín, hanem bizonyos, hogy az efféle, rendetlenül

idszakos beözönlése a csonttollú madaraknak korántsem holmi kalando-

zás vágyából vagy rejtelmes ösztönbl ered, hanem inkább az életfen-

tartás szükségébl. Szakasztottan ugyanazok a tényezk, a specifikus táp-

lálék helyi bsége vagy hiánya, játszák vándorlásaikban a fszerepet,

amelyek a szibériai magtörket (Nucifraga caiyocatacfes plaiyrhyncha

Brehm.), 2.zsezse rajokat (Acanthis linaría L.) és fajtáit, 2,fenypintyek (Fringilía

niontifringilla L.), a réti fülesbagoly (Asio accipitrinus Páll.), az uráli-

bagoly (Syrnium itralense Páll.), hébe-korban sszel és télen nálunk

való tömeges látogatásait okozzák, és amelyek a pásztormadarak (Pas-

tor roseus L.) és pusztai talpastyúkok (Syrrhaptes paradoxus Pall.)

nyári bevándorlásait vagy a keresztcsrüek (Loxia) tömegeinek évszak-

hoz nem kötött, szabálytalan, mert évenként és terület szerint változó

megtelepedéseit elssorban megindítják és befolyásolják.

A szibériai magtör csak azokban az években húzódik le rendes

otthonából, Észak-Európából és Szibériából Közép-Európába, amikor

ott kedves tápláléka, a havasi- vagy cirbolya feny (Pinus cembra)

toboztermése olyan silány és kevés, hogy belle megélni nem tud,

ellenben nálunk elegend élelmet talál; a zsezsék csakis azokban az

1 Kszeg táján, hol 40 évnél tovább figyelem a madárvilágot, mindeddig csak

1898 márc. 3-án találkoztam egy 12 fnyi csapattal s 1903 jan. 14-én a szomszédos

Doroszló erdejében 30-as csapattal. Érdekes azonban, hogy 1780-ban a «Magyar Hir-

mondó» (132 1.) megemlékszik Kszegen való elfordulásáról imigyen : «Bizonyságul,

hogy Magyarországban igen is sok kikeresni és vizsgálni való esméretlen dolgok vannak,

a Tudósok kedvéért csak egy példát hozok el. Kszeg tájékán egy madár fogatott,

melyet azon vidékbeli emberek sem esmérnek és Sopronban Konrád és Töpler uraimék

megvizsgálván, sem Linné sem Brisson rendes jegyzékében fel nem találtának ; de azon

rendbéli (Ordo) madarak közül valónak esmérték, melyeket Linné Ölyvöknek (Accipitres)

nevez. Imigy irjákle: Lani us capite cristato, gúla et taenia oculari ni j;ra, cauda subaequali

apice flavo remigibus secundariis quatuor apice purpureo». Kétségtelenül felismerhet

e leírásból a csonttollú madár.

2 1914. szén ez a madárvédelemnek is lelkes harcosa Szerbiában hsi halált halt.
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esztendkben jelentkeznek nagy számban nálunk, mikor rendes telel

helyeiken túlságosan nagy hótömegekkel állít be a tél és belepi a dud-

vák magtermését, itt ellenben gyengébb idjárás uralkodik és mezink
jórészben hómentesek, tehát uton-utfélen kínálják a dudvamagvakat; a

réti fülesbaglyok tömeges megjelenése pedig tapasztalat szerint egérjárásos

éveinkre esik, A talpastyúkok és pásztormadarak meg keleti hazájuk-

ból, — a középázsiai steppékbl — szintén a megélhetés gondjaitól

zve hagyják el rendes fészkel területüket s nyomulnak nyugat felé;

amazokat a koronként beálló nagy szárazság, a nekik annyira szükséges

vizek és a növényzet elszikkadása ösztökéli nyugati tájak felé, emezeket

pedig a sáskák és szöcskék — legkívánatosabb falatjuk — rossz szapo-

rulata, más vidékeken fellép «sáskajárás». És a keresztcsrüek — e leg-

jellemzbb cigánykodó madarak — tisztán a fenytobozok b termésétl

függve végzik kóborlásukat s itt vagy ott való megtelepedésüket is a

különböz vidékek fenyveseinek tobozmennyisége dönti el.i S mint tud-

juk, nálunk a specifikus táplálék helyi bsége annyira kihat életjelenségeik

alakulására, hogy még a költés szaka sem esik bizonyos évszakra, hanem
megfelelen módosul : sok helyen sszel, st még a téli hónapokban is

akadnak költ keresztcsr párok. Szintúgy a nagyobb és kivált a tavaszba

is benyúló vendégjárásai után a réti baglyoknak, szintén akadhattunk

már egyes nálunk rekedt fészkel párokra. Arról azonban, hogy az északi

zsezse, a szibériai magtör költött volna nálunk, biztos adatokat nem
szerezhettünk. A csonttollú madár is rendetlen teleléseit a tavasz faka-

dásával befejezi s március havában rendszerint ismét visszahúzódik

északi hazája felé. Kivételszámba fogható az 1904-ben Oroszváron meg-

figyelt eset,2 amikor Henckel gróf parkjában mintegy 500 fnyi csapat

telepedett meg, még áprilisban is ott maradt, st e hó 22-én párokra

szakadozott és fészkeléshez látott A megfigyel — sajnos — nem említi

közleményében,' hogy azután tényleg fészkeltek-e ? miképen alakult

életük utóbb? s mikor vonultak el? Nagyon érdekes lett volna mindezt

megtudni, mert tudtommal madarunknak ilyen déli ponton való fészke-

lésére eleddig nem volt példa.

Az 1914. évi nagy invázió szintén belenyúlt április havába s ez

alkalommal is megpróbálkoztak egy helyen a családalapítással. Gróf

Esterházy Béla közölte velem, hogy a Bakonyban, magyar-szombathelyi

parkjában, az egész télen ott tartózkodó csonttollú madarak egyik párja

visszamaradt s a kastélyának ablaka eltt álló szilfán május elején 6 méter

' Megfigyelték különben, hogy a vendégesked pásztormadarak, a sáskák megrit-

kulásával, cseresznyével, az eperfa gyümölcsével, meggyel éltek, a keresztcsrüek pedig

rovartáplálékra szorultak a tobozok fellakmározása után. Ehhez a táplálékhoz azonban

csak egyideig alkalmazkodtak, de állandóan nem marasztotta az ket új szállásukon.

2 Vadászlap 1904. évf. 229. 1.
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magasságban fészkelni kezdett. Apró száraz ágakat hordtak oda csrük-

ben, miután az ágacskákat lábukkal tördelték le s ebbl az anyagból

rakták fészküket. A fészek további sorsa fell késbb ismét tudakozód-

ván, gróf Esterházy Béla azt irta, hogy miután a madarak fészkük

negyedrészét elkészítették, május 20-án elhagyták a vidéket s nem kerül-

tek többé szem elé.

Nagyon valószínnek tartom, hogy az idegen, feltn tollazatú,

inkább bizalmas, mint szemfüles madarak valami ragadozó szárnyasnak —
alighanem a karvalynak estek prédájául, i

Kszeg, 1916 augusztus 16-án.

1 E közlésem kinyomatása után értesültem gróf Ambrózy ISTVÁN-tól arról, hogy

1914. tavaszán Zselizen (Barsm.) is megkísérelték madaraink a fészkelést.


