
Madártani megfigyelések Dalmáciából 1916

április—szeptember havából.

Irta: Dr. Báró Mannsberq Arvéd. .••./•

A szokatlanul korán beköszöntött tavasz ragyogó napsugara már-

cius végére zöldbe vonta még a tölgyest is: tele torokkal énekelt a

rigók serege, a pinty, a vörösbegy, odakünt a mezn a pacsirta szállt

égnek, rég megérkezett volt a barázdabilleget s a csaláncsúcs, érkezben

van a gólya, fecske, meg búbosbanka. Egyöntetnek, szépnek Ígérkezett

a vonulás képe Erdélyben; de nem figyelhettem végig. Április 5-én a

kötelesség szava a dalmát tengerpartra, Raguza vidékére szólított el. Az
úton oda Szlavóniában sok Ciconia ciconia-i, néhány Milviis milvus-i

észleltem, Mosztár táján már megcsapta fülemet a Sylvia orphea szép

éneke, magában Mosztárban pedig szelid Pyrrhocorax pyrrhocorax-ok

repdestek az épületek körül. A Narenta völgyében felkalandozó Laras

argentatus micliahellesi-k, arrébb meg Oyps fu/vus-ok, 1—2 Viiltur

monachiis, több izben Saxicola-k és Sylvia subalpina.

Megfigyeléseimet túlnyomó részben Raguzától északkeletre, az úgy-

nevezett Valle di Breno tengerre nyiló, olajfa és szlkert tarkította lej-

tin végeztem. Tanyám is itt volt, Brgat falucskájában. Sokat jártam a

Bosanka melléki kis tölgyes erdben, meg Lapad félszigetének aleppó-

íenyveseiben és pompás vegetációjú kertjeiben. Megérkeztemkor ter-

mészetesen már sok olyan fajt találtam ott, melyet leutazóban még nem
láttam volt, mint például Clielidonaria urbica, az Emberíza-k, Sylvia-k

több faja; de a késbben, nálunk a vonulási idszak legvégén érkez

speciesek megjelenésében ers eltolódás volt észlelhet, jóllehet az id-
járás április 20-án túl már igen kedvezen alakult.

Laras argentatus michahellesi Bruch.

Állandóan volt belle a part mentén, ha nem is sok. Egyszer-

másszor feltévedt a sziklák közé s úgy keringett, mint valami ragadozó.

Ardea purpurea L.

Április 22-én a tengertl mintegy 5 km.-re, távol bárminem édes-

víztl, a gyérbokrozatú sziklakúpok fölött láttam egy elrepült, mely

azután le is szállt. Valami eltévedt példány lehetett.



334 DR. BÁRÓ MANNSBERG ARVED

Àrdetta minuta (L.).

Május 4-én valamelyik kertecske srjébl kelt föl elttem alig;

10 lépésre egy öreg o^. Csak ez egyszer észleltem.

Tartar tartar (L.).

Úgy a Brgat környéki kis tölgyesben, mint a bosankai tölgyes-

erdcskében május havában gyakran hallottam; elször a hónap els

napján.

Caccabis saxatilis (Meyer).

Mint Kosic-tól, a raguzai múzeum igazgatójától hallom, régebben

jóval gyakoribb volt a környéken, mint manapság. Én csak két izben

találkoztam vele, május havában; másodmagával, illetve egymagában

kelt, elég közelre bevárt s nem is repült el nagyon messzire.

Gyps falvas (Gm.).

Meglehetsen gyakran mutatkozott, rendesen többedmagával; se

más keselyvel, se pedig hollóval együtt nem találtam.

Neophron percnopteras (L.).

Június 15-én valamelyik dolina sík gyeppályájára lovagoltam, ami-

kor alig 100 lépésre leszállt egy remek öreg dögkesely s nyugodtan

lakomázott. Lármázásomra se riadt el, még közelebbre is bevárt. Ezen-

kívül még két izben láttam ezt a fajt augusztus havában.

Pernis apivoras (L).

Május 8-án láttam két kering darázsölyvet, valamely kis tenger-

parti aleppófenyves fölött.

Circaëtus gallicus (Om.).

Összesen hat izben került szemem elé, még pedig április, június

és szeptember hónapjaiban. Egyik esetben egészen közel keringett ;
min-

dig igaz örömmel töltött el ennek a szép ragadazónak látása. Úgy lát-

szik, fészkelt is abban a tengerparti,sr aleppófenyvesben, melyet az elbbi

fajnál említettem. Raguzától keletre van ez.

Cerchneis tinnuncalas (L).

Ritkán mutatkozott, de egy párban alighanem költött valamerre a

környéken, mert májusban is párosan láttam.

Falco peregrinas Tunst.

Kétszer találkoztam vele május havában. Mindkét esetben gyorsan,

nem nagyon magasan repült el a macchia fölött.
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Cuculus canorus L.

Májusban, júniusban hallottam szavát a bosankai tölgyes erdcské-
ben. Máskor nem észleltem.

Coracias garrula L.

Augusztus elején két izben láttam, Ragusatól nem messze, de már
Hercegovina földjén, Uskoplje mellett. Fa és bokor tarkította szikla-

vidéken repült el ellem.

Micropus apus (L.).

Raguza bástyavilága körül, különösen napnyugtakor százával zsiva-

jogtak a sarlós fecskék. Április 22-én észleltem elször, szeptember 2-án

még láttam, azon túl már nem. Szeptember elején hvösre, borúsra for-

dult az id.

Micropus melba (L.).

Április 13-án már ott találtam ezt a fajt. A raguzai bástyákon

tanyázott ez is és versenyt zsivajgott törpébb társával. Ép ügy, mint

amaz, szeptember els felében elvonult. 13-án egy 400-as csapatot lát-

tam, magasan szálltak el délfelé; ezek voltak az utolsók.

Chelidonaria urbica (L.).

Április 13-án már ott találtam és szeptember 15-én még volt bven
belle. Általában ritkább volt a Hirundo-niX. Élénkebb mozgása augusz-

tus második felében kezddött el.
.

Clivicola rupestris Scop.

Csak két izben láttam április havában.

Hirundo rustica L.

Egész ottlétem alatt bven volt belle. Gyakran minden látható

ok nélkül hallatta vészjelzését a füsti fecske, elször tapasztaltam ezt.

Június havában alacsony, emberlakta szobában, a mennyezet alatt köl-

tötte ki s nevelte föl 4 fiókáját egy pár; az éjjel-nappal nyitva tartott

ablakon jártak ki-be az öregek.

Muscicapa grisola L.

Április 25-én mutatkozott elször, tehát elég késn; igaz, hogy

nyáron át csak szórványosan került el. Annál gyakoribb volt a nyárvégi

vonuláskor, fleg az augusztus 20-tól szeptember 10-ig terjed idközben,

amikor a Brgat környéki kertecskékben majd minden fán ült egy.
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Muscicapa coliaris Bechst.

A nyár folyamán négy izben láttam Brgat környékén. Mindannyi-

szor ? volt. o^ nem került szemem elé.

Muscicapa atricapilla L.

Augusztus legvégén, szeptember elején mutatkozott a Brgat kör-

nyéki tölgyes csoportokban. Csak fiatalokat észleltem.

Lanius coUurio L.

Május 4-én jelentkezett az els, azon túl a nagyobb összefügg
facsoportok helyein elég gyakran találkoztam vele. Augusztus 24-én

valami kis bokor körül, melynek akkor érett a bogyója, egy sereg Sylvia,

Muscicapa verdött össze; ép ezeket figyelgettem, amikor a bokorból

egy L colliirio c/' ad. valami nálánál kisebb madárral összeakadva,

lehemperedett a szikla aljába, ott csakhamar felülkerült és irgalmatlanul

csapkodott csrével áldozatára. Amint eközben föl-fölemelte fejét s

tágra nyilt szemmel, félig nyitott csrrel körülnézett, egészen olyan volt,

mint valami kis ragadozó. Amikor egy ideig figyeltem volt, követ hají-

tottam feléje, mire áldozatával karmai közt, arrébb repült, de alig 2—

3

méter után leejtette. Odamentem: egy Muscicapa grísola juv.-al bánt

volt el a gébics, fejét roncsolta össze. Még visszatért azután és sokáig

kereste zsákmányát.

Lanius senator L.

Május 14-én egyik szlkertben pillantottam meg egy o^-et, majd

a %-i is. Ezenkívül csak még egyszer láttam egy c/'-et augusztusban.

Corvus corax L.

Egész id alatt rendkívüli gyakori jelenség. Megtörtént, hogy

50 lépésre is bevárt; gyakran láttam tízesével keringeni, szálldosni,

st szeptember 3-án 25 verdött össze.

Garrulus glandarius (L.).

Többször mutatkozott, kivált a tölgyes erdcskék körül.

Oriolus oriolus (L).

Május 3-án az elst a bosankai tölgyes erdcskében nyáron át

többször hallottam; augusztus derekán élénk vonulás; különösen e hó

16-án a Brgat körüli kertekben nagyon sok, fleg fiatalok. Azon túl

egyetlenegy se.
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Fringilla coelebs L.

Nagyobb facsoportokban — fleg a tölgyesekben — volt pinty, de

általában kevés és nem is énekelt szorgalmasan. Május 4-én egy c/'

•olyanformán hívogatott, mint a Muscicapa, csak valamivel ersebben.

Chloris chloris (L.).

Rendkívül gyakori. Május 10-én alacsony cyprusfenyn alig 1 m.-re

3. föld fölött 4 apró fiókás fészke.

Cannabina cannahina (L).

Egész id alatt nagyon gyakori.

Carduelis carduelis (L).

Nap-nap után találkoztam vele.

Emberiza melanocephala Scop.

Májusban, júniusban zengett a környék ennek a szép madárnak

Tiem változatos, nem is valami kiválóan szép, de pattogó ritmusú éne-

kétl.

Emberiza cirlus L.

A melanocephala-wdX is gyakoribbb volt.

Emberiza hortulana L.

A szlkertek környékén s bokrozattal dúsabban borított területe-

ken, fleg ott, hol valami víz is akadt, mindig rátaláltam. Egyszer,

igénytelen hangicsálását, mely a sclioeniclus «énekére» emlékeztet s így

írható le : tyía tyííí tyifyi (a harmadik röviden) vagy íyityityü, sokszor

meg: fyíü tyííí priüty ! még éjjel is hallatta egyszer-másszor.

Alauda arborea L.

Május 24-én éjszaka Uskoplje közelében kis facsoportok fell hal-

lottam félreismerhetlenül az erdei pacsirta jellegzetes leszálló terc-

strófáját.

Anthus campestris (L.).

Április 25-én figyeltem elször az Ivanica környéki gyérfves sziklás,

köves dombokon ; azután meglehetsen gyakran találkoztam vele. Sokszor

hallatta karakterisztikus tyi(u)l, íyrílü szavát, különösen, ha futott az ember

ell, vagy felszálltában,

Anthus pratensis L.

Szeptember 15-én kelt fel két darab elttem jellegzetes szH szít szit

szavával, közel a tenger partjához, Raguzától délkeletre.

Aquila. 22
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Motacilla alba L.

Szeptember 13-án — csakis ezen a napon — Brgaton több kisebb-

nagyobb elrepül csapatot figyeltem meg.

Sitta neumeyeri Michah,

Gyakran találkoztam vele, különösen szeptemberben. Nyugtalanabb

és jóval elevenebb még a mi Sitta-nknéX is. Elreptekor ilyenforma

sivalkodást liall ottam tle : tri tri tri tri tri tri tri tri

tri tri.

Parus major L.

Nem volt nagyon gyakori, de azért május dereka táján a kirepült

fészekaljak jólesn élénkítették a kertek vidékét

Parus coeruleus L,

Csak az szi mozgolódás idején észleltem, fleg szeptember 10-én^

melyen ép olyan élénk volt a madárélet, mint amilyen Kolozsvár kör-

nyékén szeptember 25

—

26-án szokott lenni : a legendásan szép sz garan-

tálja ott e dátumnak szinte feltétlen biztosságát.

Sylvia Sylvia (L.).

Április 14-én hallottam, láttam elször; a nyár folyamán, különö-

nösen a Valle di Breno völgykatlana aljában többször találkoztam vele.

Sylvia curruca (L.).

Ugyancsak április 14-én az els. Énekét elég gyakran hallottam,,

kivált ott, ahol elbbi fajét.

Sylvia orphea Temm.

A kertek, szlk táján április 22-tl fogva majd mindennap talál-

koztam vele. Éneke nagyon szép, változatos, mely belesztt czerregései-

vel emlékeztet az Acrocephalus paliistrisé-xd., csakhogy fáradtabb annál,

vontatottabb, nem olyan friss, nem is olyan fordulatos, mint amaz, de

ersebb. Nagyon jellegzetes, hogy az egyes motívumokat szinte mindig

kétszer mondja egymásután (például: fitfitruu, fiifítruu; püíiit, püííit

fyiiki tyuki tyiiki fitfit; crrrrrrr likvid, likvid ; a motívumok között

szinte mindig kis, sokszor nagy szünet).

Sylvia melanocephala (Gm.).

A tengerparti hegyoldalak bokrozatában, apró olajfakertjelben gya-

kori volt Szerény éneke emlékeztet a S. curriica-érâ, hivogatója er-
sebb, szinte kellemetlen hang.
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Hypolais paliida (Hempr. & Ehrenbg.).

Május 14-én hallatszott elször éneke Brgat közelében valami kis,

buja aljnövényzet, olajfával tarkított tölgyesben. Nyugtalan lénye, nagy

óvatossága miatt megfigyelése nem volt könny és nem egyszer óra-

számra ültem leshelyemen, míg kett, három is nem énekelt közvetlen

közelemben. Nagyon szapora, fáradhatatlan karicsolás ez, folyton egy

hangnemben, emóciók nélkül, egész nádiposzátaszeren. A mi gezénk

énekétl nagyon eltér; elssorban czerreget, azután ügyes énekes s

csak végül hangutánzó ez a madár. Énekében mintha folyton motívumok
után keresne; egy-egy motívum hosszú, nagyon variált czerregésbl s

egy melodikus toldalékból áll ; ezt azután hihetetlen szaporasággal addig

ismétli, amíg más motívum szövésére nem tér át. A melodikus toldalék-

ban egyszer-másszor némi hangutánzási célzat vehet észre, én a

Hirundo rustica, meg a Fringilla coelebs hangját — utóbbinak közismert

hivószavát — hallottam ki. Néhány próba: czörötörHörötörötörö — ti
tü = 15

—

20-szor szaporán egymásután, vagy ez: czätwr, czätwr, czätwr,

tiíí; vagy: cec'ére cicére cece're czíczíí ; vagy: híifit tara tara tara triiiün ;

ccrëccrkcr'è tara-títi. Különösen ez utóbbi motívum egészen nádiposzáta-

szer. Repte, hirtelen elsuhanása s amint behajlított derékkal magát

leejti a srbe, szintén erre a fajra emlékeztet.

Hypolais olivetarum (Strickl.).

Ott figyeltem meg, hol elbbi fajt, de ez kizáróan olajfán tartóz-

kodott; szabadabb helyen, a kertek olajfáján soha nem láttam. A kett-

nek éneke úgy viszonylik egymáshoz, mint a nádirigóé a czerreg nádi

poszátáéhoz : a pallida-i izgatottabb, sebesebb, motívumainak szövésében

leleményesebb és vékonyabb hangú, az olivetariim-é pedig vontatottabb,

mélyebb hangú és nem olyan gazdag. Ez csak karicsol, de színezve,

úgy hogy jellegzetes, egy kvarton belül mozgó, lassú «dal» hallik, mely-

nek váltakozva egyik hangját, mintha szívná, másikat meg fújná a ma-

dár. Szintén nagyon óvatos.

Phylloscopüs sibilator (Bechst.).

Április 19-én hallottam elször. Facsoportokban — különösen töl-

gyön, platánon — elég gyakori jelenség. Augusztus végén, szeptember

elején nagyobb számban.

Phylloscopüs acredula (L.).

A bosankai tölgyes erdben nyáron át is találkoztam vele. Brgat

környékén, a kertekben csak az általános mozgolódás idején augusztus

végén, szeptember elején, közepén láttam s hallottam.

22*
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Monticola solitaria (L.).

Jóval kevesebb volt belle, mint három évvel ezeltt ittjártamkor.

Egész id alatt mindössze kétszer észleltem a tengerparti gyéren bokros

sziklákon.

Saxicola oenanthe (L.).

Csak egy izben láttam, május 4-én egy c/' ad-t stapazina-k társa-

ságában.

Saxicola stapazina (L.).

A 5. aiinta-v2i\ együtt leggyakoribb jelensége volt Raguza vidé-

kének. Bizonyára akadt itt subspecies és átmeneti alak iselég, de ezt

csak seriesek gyjtésével lehetett volna eldönteni, erre pedig alkalmam

nem volt. Reméltem, hogy a ragusai múzeum anyaga alkalmat fog

adni összeliasonlítgatásokra, de csalatkoztam, mert ott bizony a jel-

legzetes fajok subspecifikus sorozatai helyett egy sereg kuriózumként

felállított, közönséges species tölti meg a szekrényeket.

Saxicola aurita Temm.

Rendkívül gyakori volt ez a szép kis állat is. Naplóm április 30-ról

igy szól: Sziklán üldögél, földre száll, visszarepül, fán is mutatkozik.

Eleven. Friss kis hangicsálása (tyifyírii, tyütyüríi-tyü, szaporán) emlékez-

tet a 5. Sylvia szavára, de hangosabb, pajzánabb ennél. Kövön ültében,

amint rövid herregést hallat, elárulja, hogy rászolgált a német elneve-

zésre : « Steinschmätzei"s> .

Erithacus rubecula (L.).

Szeptember derekáig soha nem láttam, ekkor meg valósággal

ellepte Brgat kertjeit s naphosszat énekelt, még pedig szebben s élén-

kebben, mint Erdélyben.

Lüscinia luscinia (L.).

Április 24-én hallatszott elször éneke valamelyik kertecske sr-
jébl. Szorgalmasan énekelt egész májuson át, fleg éjjel s a reggeli

órákban. Április 25-én közelrl figyeltem s énekét ilyenformán rögzí-

tettem meg:
fyüp tyiip tyüp tyüp ; tii tii tü tü tititit ; filríl-fürü-füni; hält huit

iyiihiï tyiihii; hí hí lií lií (lassan, mintegy szíva a hangot), azután rögtön
gyors tyüp tyüp tyüp tyüp tyüp (csattanósan) tü tü tü tü tü tü tü tü tü

tü tü tü (gyors, trillaszer)
; hííi iiííi, fiú fiú ; tyiú tyiú tyíú tyíú ^ tikii !

hí-hí-hí-iií-tüm ! pütü-pütíi, pit pit pit pit.

[ Augusztus végefelé ebbl a fajból is több mutatkozott.


