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A havasi szürkebegy (Accentor coliaris Scop.}

elfordulása Zalavármegyében.
Irta Chernél István.

1 szövegképpel.

A havasi szürkebegy hazánkban a Kárpátok sziklás havasait lakja s

kivált e hegység északi és keleti részeiben, valamint Erdély magas

hegységein (Székelyk, Gyergyói-, Brassói-, Fogarasi-havasok, Negoj,

Retyezát, Pareng) fészkel, az 1000 méternél magasabb övekben. Meg-

figyelink szerint állandó vagy legfölebb helyetváltoztató madár, mely

csak télvíz idején, mikor otthonát teljesen elborítják a hótömegek, húzó-

dik le a mélyebb völgyekbe, st a síkságba is, hogy élelmét megkeres-

hesse. Egyebütt is, hol tüzetesebben megfigyelték, azt tapasztalták a hazai

észleletekkel egybevágóan, hogy nem tartozik a vonulómadarak csoport-

jába, habár az irodalomban arra is találunk adatokat, hogy egyesek,

mint kósza vendégek, oly vidékeken is felbukkantak néhányszor, a hol

soha sem szoktak tanyázni s a hol a terület alakulása sem felel meg
életfeltételeiknek. Ilyen ritka vendégként szerepel e madár Belgium,

Nagy-Britannia, Helgoland madárfaunájában. A magyar birodalom terü-

letén Fiúménál és Zenggnél ismerjük mint ritka téli vendéget, de tudo-

másunk van egy-egy elfordulásáról Budapest környékén is és a Bükk-

hegységben.

Mindezeket tudva ugyancsak meglepdtem, a mikor f. é. okt. 19-én

délután a Badacsony-hegy (Zalám.) nyugati oldalán, a Nemestördemic

község fölött lév remek szép bazaltsziklák felé sétálva, prü-prü-prü
hangok ütötték meg fülemet, amelyekben a havasi szürkebegy régebben

ismert hívogató szavát véltem hallani.

A terület, a hol e hangok felcsendültek, teljesen megfelel e madár-

faj életmódjának és szokásainak, mert a Balaton partján emelked Bada-

csony-hegy vulkanikus kúpja egész sorát mutatja a legkülönbözbb

alakú, regényes váromladékokra emlékeztet bazalt bástyáknak, oszlo-

poknak, tornyoknak és felmered sziklafalazatoknak, melyeket itt-ott az

örökzöld repkény sren beindáz, szakadékaikban pedig némi növényzet

és bokrozatok vernek gyökeret. A merlegesen feltornyosuló bazalt-

sziklák lábánál hatalmas komlások ereszkednek a lejtkre, melyek alsó

övében, a földes területeken, pompás szlültetvények foglalnak helyet.

Az egészben csonka kúpidomú vagy még inkább golyófogora emlékez-

tet hegy lapos tetejét kb. 200 hold terjedelm lombos erd koronázza

(egy helyen kevés erdei feny fiatalos is akad).
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Szakasztottan olyan tehát a terület, mint valami sziklás havasi rész-
let, csakhogy — s ez ütött szeget fejembe és támasztott kétséget a han-
gok elidézje iránt - a Badacsony legmagasabb pontja mindössze

438 méternyire fekszik a tenger szintje fölött s a közelben csak dombok
vagy erds középhegység találkoznak és a Badacsonyhoz hasonló, a sík-
ságból aránylag nem magasan kiemelked magános vulkánikus kúpok
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mint a Szentgyörgyhegy, Gulácsi-, Halápi-, Csobánci-, Tóti-hegyek stb.

Azonl<ívül az égliajlat is itt a Balaton mellékén nem hogy havasi, hanem

inkább nagyon is enyhe. Ép ez okokból hamarosan elfogott az a meg-

gyzdés, hogy a hangokat nem jól hallottam s alighanem más madár-

faj egyes hasonló vagy a környezetben módosult hangjai ejtettek

csalódásba. Vagy talán a véletlen szeszélyes játéka mégis holmi kósza

példányát a havasi szürkebegynek hozta volna utamba?

A kérdést csak magának a madárnak meglátása oldhatta meg.

Végig kémleltem tehát Znss-messzelátómmal a sziklafalakat, felmászva

a lejtket elborító komlásokra, de egyéb éllényt nem láttam, mint

15—20 házi rozTsdafarkút (Ruticilla tithys), melyek a bazaltköve-

ken ugráltak s a sziklabástyák tövében repkedtek. Hímek, tojók, fiatalok

vegyesen. Tollazatúk a színezés legkülönbözbb árnyalatait mutatta;

volt köztük majdnem egészen fekete vén hím, félig fekete vagy csak

fekete ábrázatú, kirívó fehér szárnytükörrel, volt egyszín szürke fiatal

vagy részben még a foltozás nyomával, szintúgy barnásszürke tojó. Lát-

tukra még inkább kezdtem belenyugodni ama gondolatba, hogy való-

színen tlük eredt az imént hallott hang s holmi zavaró körülmény

miatt módosult a havasi szürkebegy prü-prü-prü hivogatójához

hasonlóvá.

Ebben a pillanatban feleségem, aki lent maradt a szlk között

vezet úton, arra figyelmeztetett, hogy két kis madár repült el a leg-

nagyobb sziklafal orma alatt egy repedésbl kintt bokor táján. Nyom-

ban én is észrevettem ket, de szabad szemmel nem ismerhettem fel

színezetüket; feltnt azonban, hogy reptük különbözik a rozsdafarküakétól

s inkább a pacsirtáéra emlékeztet. Hogy tüzetesebben szemügyre vehes-

sem a sziklák hasadékaiban eltnt madarakat, közelebb csúsztam a fala-

zathoz. E közben újból megpillantottam ket: a magasból mintegy le-

esve, alacsonyabb 'sziklákra ereszkedtek s alig 30 m.-rl messzelátómon

át kétségtelenül megállapíthattam, hogy mégsem csalódtam, mert való-

ban a havasi szürkebegy két fiatalabb példánya van elttem. Jó darabig

figyelgettem viselkedésüket s úgy vettem észre, hogy teljesen otthonosan

érzik itt magukat. Napnyugtával azután a magasban ismét felcsendült a

prü-prü-prü hívogató hangjuk s ekkor a bazaltsziklák orma eltt

6 fnyi társaságot pillantottam meg, mely magával csalta az elttem

settenked két darabot is és valamenyien a kissé északabbra es nagy

bazaltbánya irányában — nyilván éjjeli tanyájukra — vonultak el.

A következ két napon megint bejártam c helyeket, de nem találkoz-

tam velük.

Október 22-én azonban a bazaltbánya és a vele határos szikla-

csoportozat között felmászva a hegytetre, egyik magában álló bazalt-

oszlop legfelsbb párkányán megint szemem elé került egy darab, még
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pedig vén példány. Torokfoltját még szabad szemmel is jól felismerhet-

tem. Fejét ferdén elnyújtva, a sziklapárkány legszélérl pislogatott a

magasba, majd hirtelen leejtdött a mélységbe. Ez a leszállása nagyon"

emlékeztetett a dalát végz mezei pacsirta levágódásához vagy a szikla-

párkányokról a tengerbe ereszked alkák leugrására, amint azt az északi

madárhegyeken számtalanszor megfigyeltem. Másnap — okt. 23-án —
megint egy vén példányra akadtam, még pedig azon a helyen, ahol

legelször találkoztam velük. Hatalmas sziklafal kiugró párkányán

üldögélt ez is, majd felemelkedett a magasba s a sziklaormok közt

tnt el.

Október 24-én utolszor kerestem föl a bazalsziklákat, de egy

darabot sem láttam. Kellemetlen, borús id volt ers északi széllel, majd

esvel, a mi nagyon megnehezítette a megfigyelést. Másnap azután

elutaztam Badacsonyból.

A havasi szürkebegy biztos elfordulását Zala vármegyében s egy-

úttal a túl a dunai országrészben megállapíthattam ugyan, de ezzel még
korántsem dönthettem el azokat az önként felötl kérdéseket, hogy:

vájjon csak vendégesked, átvonuló vagy pedig állandóan itt tanyázó

példányokkal találkoztam-e?

Ha átvonulok voltak, úgy ez a tény annyiban figyelemre méltó,

a mennyiben módosítaná madarunk biológiai jegyét, melyet ezentúl a

költözködk vagy legalább is rendetlen költözködk jegyével kellene

felcserélnünk. Viszont, ha bebizonyulna, hogy állandóan tanyát vetettek

a Badacsonyon — a mi tekintve, hogy vénekkel és fiatalokkal, talán

egy családdal találkoztam s nem is egy napon, hanem okt. 19— 24-ig

figyelhettem ket, még pedig életviszonyaiknak majdnem teljesen meg-
felel területen, hol egészen otthonosaknak mutatkoztak — ez esetben e

faj elterjedésérl — vízszintes és merleges vonatkozásban egyaránt —
való ismeretünk másulna meg némileg.

Egyelre persze ezek a kérdések függben maradnak, míg folyta-

tólagos megfigyelésekkel meg nem felelhetek reájuk. És talán sikerül

még azt is eldöntenem, vájjon a badacsonyi madarak a havasi szürke-

begy jellemz fajtájához tartoztak-e? avagy pedig ama fajtának kép-

viseli voltak, mely Dalmáciában, Montenegróban, Görögországban

fordul el s két példányban a Retyezátból a Nemzeti Múzeum gyj-
teményét is gazdagította s a melyet már régebben Brehm Accentor

subalpinus, ujabban pedig Tschusi lovag Accentor coliaris reiseri néven

ismertetett.

Kszeg, 1917 okt. 31.
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'Das Vorkommen des Alpenfiühvogels (Accentor

coliaris Scop.) im Komitate Zala.

Von Stefan Chernél von Chernelháza.

Mit 1 Abbildung im ungarischen Text.

Accentor collaris Scop. bewohnt bei uns die felsigen Teile der

alpinen Zonen der Karpathen und brütet in Höhen über 1000 Meter

hauptsächlich in den nördlichen und östlichen Gebirgsstöcken, sowie im

Hochgebirge Siebenbürgens (Székelyk, Fogaraser-, Gyergyóer-, Brassóer-,

Alpen, Negoj, Retyezát, Pareng). Nach Angaben unserer Beobachter

ist er Jahresvogel, höchstens Ortswechsler, der nur zur Winterszeit,

wenn sein Brutgebiet durch Schneemassen verdeckt, keine Lebensmög-

lichkeiten mehr bietet, in den tiefer gelegenen Tälern oder auch in der

Ebene erscheint, um Nahrung zu finden. Auch anderwärtige Beobach-

tungen bestätigen im Einklang mit den unsrigen, daß er kein Zug-

vogel ist, obzwar wir in der Literatur auch solche Daten vorfinden,

welche ihn mancherorts als seltenen üast oder irrling vermerken. Als

solcher erscheint er in der Vogelfauna Groß-Britanniens, Belgiens,

Helgolands. In den Ländern der ung. Krone kennen wir ihn als selte-

nen Wintergast bei Fiume und Zengg an der Litorale, und wissen wir

auch über sein je einmaliges Erscheinen bei Budapest und im Bükk-

Gebirge.

Alldies wohl wissend, war ich nicht wenig überrascht, am 19. Okt.

d. J. nachmittags gelegentlich eines Spazierganges bei den prachtvollen

Basaltfelsen oberhalb der Gemeinde Nemestördemic, an der westlichen

Seite des Badacsony-Berges (Kom. Zala), die mir wohlbekannten prü-
prü-prü Locktöne des Alpenfiühvogels zu hören.

Das Gebiet, wo dieselben erklangen, ist wesentlich übereinstim-

mend mit jenem, welches zu den Lebensgewohnheiten und Sitten dieser

Vogelart paßt. Der vulkanische Kegel des am Ufer des Balaton-Sees

sich erhebendem Badacsony-Berges zeigt eine ganze Reihe von ver-

schiedenst gebildeten Basaltfelsen, welche als massive Basteien mit

steilen Wandungen oder als einzelne Säulen oder Türme abwechselnd,

im ganzen einer bizarr geformten riesigen Burgruine gleichen, teilweise

von Epheu überwuchert, in den Ritzen und Spalten aber auch dem
Pflanzenw'uchs und Gestrüppe Dascinsbedingungen bietend. Am Fuße

der sich senkrecht auftürmenden Basaltfclsen finden wir mächtige

Schutthalden an den Berglehnen, unterhalb diesen aber, wo die Erde

hervortritt, also in der untersten Zone des Berges, prächtige Wein-
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kulturen. Das Plateau des stumpfkegelförmigen oder im Profil einem

riesigen Kugelfang gleichenden Berges wird von einem zirka 200 Joch

großen Laubwald (an einer Stelle mit wenigen Jungföhren untermischt)

gekrönt.

Wüßte man nicht, daß der höchste Punkt des Hadacsony-Berges

sich bloß 438 Meter über dem Meeresspiegel erhebt, und würde uns

nicht die liebliche Umgebung von Hügeln und Mittelgebirgszügen,

üppigen Wiesentälern, Weinkulturen und phantastisch geformten,

zerstreut aus der Ebene emporragenden vulkanischen Kuppen und

Kegeln der Berge Szentgyörgy, Haláp, Csobánc, Gulács, Tóti u. a.

nebst dem weitem Spiegel des Balaton-Sees entgegenlächeln, so wäre

man wohl geneigt, die Felsengruppe bei Nemestördemic mit den impo-

santen üeröllpartien für ein Gebiet im Hochgebirge zu halten.

Nun war mir aber die Täuschung nur zu bewußt und die niedrige

Lage, das hervorragend milde Klima dieser Gegend, wo ja der so

feurige und berühmte Badacsonyer Wein wächst, brachten mich bald auf

den Gedanken, ich möchte mich bezüglich des Vogelrufes geirrt haben

und es dürften jene Töne von einem anderen Vogel stammen, dessen

gewöhnliche Stimmen vielleicht durch die Umgebung modifiziert zu

meinen Ohren drangen.

Oder brachte mich die Laune des Zufalls doch vielleicht mit

«inern versprengten, verirrten Exemplar des Alpenflühvogels zusammen?
Um die Frage zu beantworten, mußte ich den Vogel sehen. Gründ-

lichst suchte ich mit meinem ZEiss-Feldstecher das ganze Gestein ab,

konnte aber nur 15—20 Riiticilla tithys erblicken, welche sich im Geröll

oder auf den Felszacken herumtummelten, auf und abfliegend, sich

setzend und sich durch ihre bekannten Bücklinge verratend. Männchen,

Weibchen und junge Vögel in allmöglichen Alterskleidern und Farben-

abstufungen waren vertreten ; beinahe ganz schwarze Männchen, dann

teilweise schwarz, teilweise grau gefärbte, auch solche mit nur schwar-

zem Gesicht u. s. w. Der Anblick dieser Hausrötlinge bestärkte mich

darin, daß die früher gehörten Rufe wohl von diesen ausgestoßen

wurden, ich sie aber mit halbem Ohr erhascht habe und so auf die

Locktöne des Alpenflühvogels deutete. In diesem Augenblick aber machte

mich meine Frau, die tiefer unten stand, auf zwei kleine Vögel auf-

merksam, welche nahe zur Kante, der größten Steinwand entlang flogen.

Sogleich erblickte auch ich sie, doch konnte man mit freiem Auge ihre

Färbung nicht erkennen. Es schien mir aber, daß ihr Flug mehr dem
der Feldlerche als der Hausrötlinge ähnelt. Um die im Felsgewirre

verschwundenen Vögel näher beobachten zu können, kletterte ich bis

zur Felswand hinauf und erblickte sie auch bald darauf, als beide —
von der Höhe sozusagen herabfallend — sich kaum 30 Meter vor mir
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auf eine Abstufung des Gesteins niederließen. Durch den Feldstecher

erkannte ich sie nun unanfechtbar als zwei jüngere Exemplare des

Alpenflühvogels. Ich beobachtete sie längere Zeit hindurch und sah,

daß sie sich hier gänzlich heimisch fühlten. Als die Dämmerung herein-

brach, hörte ich aus der Höhe wieder die Lockrufe prü-prü-prü
und erblickte nahe an der Felskante eine Gesellschaft von 6 Stück,

welche — auch die vor mir sitzenden mitlockend — in der Richtung

des weiter nördlich gelegenen Basalt-Steinbruchs abzog — wahrschein-

lich sich auf den Schlafplatz begebend.

In den folgenden Tagen besuchte ich abermals die Stelle, wo ich

sie zuerst antraf, sah aber keine. Am 22. Okt. jedoch erblickte ich

einen alten, ausgefärbten Vogel auf der höchsten Kante einer Basalt-

säule, als ich zwischen dem Steinbruch und der Felsengruppe die Höhe
des Berges erklomm. Der Vogel saß mit gestrecktem Hals am äußersten

Rand des Gesteins und blinzelte mit seitwärts gewendetem Kopf nach

oben. Der Kehlfleck mit der Muschelzeichnung war gut zu erkennen,

so nahe war ich zu ihm. Plötzlich fiel er in die Tiefe. Dieses Herabfallen

erinnerte mich genau an die Feldlerche, welche nach Beenden ihres

Gesanges zu Boden stürzt, aber auch an die sich in das Meer stürzen-

den Alken, wie ich es auf den Vogelbergen im Norden so oft sah.

Tags darauf — am 23. Okt. — traf ich wieder ein altes Exemplar an,

diesmal am selben Ort, wo ich den ersten begegnete. Es saß auf einer

Basaltzacke, erhob sich später in die Höhe und verschwand am Kamm
der Felswand. Am 24. Okt. besuchte ich das letztemal die Felsen-

partie, doch suchte ich vergebens nach Alpenflühvögeln. Es war ein un-

freundliches, trübes Wetter mit starkem Nordwind und später auch

Regen, was die Beobachtung sehr beeinträchtigte. Am folgenden Tag
verließ ich Badacsony.

Wenn es mir auch gelang, den sicheren Nachweis des Vorkom-
mens des Alpenflühvogels im Komitate Zala und somit in dem Landes-

gebiet jenseits der Donau zu erbringen, so müssen doch bis auf weiteres

die Fragen offen bleiben: ob ich mit Irrgästen, durchziehenden oder aber

hier ständig hausenden Exemplaren zusammentraf?

Handelte es sich um durchziehende Exemplare, so w äre diese Tat-

sach in jener Hinsicht bemerkenswert, dass wir in diesem Falle das bis-

herige biologische Zeichen dieser Art mit jenem der Zugvögel oder

wenigstens jenem der unregelmäßigen Wanderer vertauschen müßten.

Sollte es sich aber bestätigen, daß der Alpenflühvogel am Badacsony

gebrütet hat, dort Jahresvogel oder Ortswechsler ist, was ja in An-

betracht dessen, daß ich Alte und Junge — möglicherweise eine Familie

— beobachten konnte, und zwar nicht bloß an einem Tage, sondern in

der Zeit vom 10 — 24. Okt.. ferner daß das Gebiet iiires Vorkommens
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beinahe ganz mit dem Charakter ihrer gewöhnlichen Aufenthaltsplätze

übereinstimmt und sie sich daselbst ganz heimisch betrugen, nun so

müßten wir unsere bisherige Ansicht über die vertikale sowie auch

horizontale Verbreitung dieser Art ein wenig modifizieren.

Freilich müssen erst die weiteren Beobachtungen alle diese hier

eröffneten Fragen sicher beantworten. Und vielleicht gelingt es mir

auch dann den Beweis zu erbringen, ob die Vögel von Badacsony

Repräsentanten der typischen Form seien oder aber zu jener Form zu

zählen sind, welche in Dalmatien, Montenegro, Griechenland verbreitet

ist und zu welcher auch 2 Exemplare in der Sammlung des ungarischen

National-Museums aus unserem Retyezát-Oebirge (Süd-Karpathen) gehören

dürften, und welche von v. Tschusi als Accentor collaris reisen, früher

jedoch von Brkhm als Accentor subalpinus beschrieben wurden.

Kszeg, am 31. Okt. 1917.

Izlelbimbók az amazonpapagály nyelvén.
Irta Dr. Greschik Jen.

5 szövegrajzzal.

A Magyar Királyi Ornithologiai Központ szövettani laboratóriumából.

A madarak nyelvét már a régi anatómusok is többé-kevésbbé az

izlelérzék szervének tartották. Különösen a papagályok nyelve szerepelt

mindig az izlelérzék szerveként. A landshuti anatómus és zoológus

TiEDEMANN (18) pl. a követkczket írja: «A nyelv vastag, húsos, puha
brrel fedett és általában az ember és a majmok nyelvéhez nagyon

hasonló a papagályoknál, melyek a legfinomabban Ízlelnek és a leg-

könnyebben utánozhatják az ember és az állatok hangját». Mellesleg

azt óhajtanám itt megjegyezni, hogy a legújabb irodalomig mindenütt

követhet kifejezés: húsos, a papagályokra egyáltalában nem illik, mert ennek

a szervnek a fölülete az ers elszarusodás következtében egészen brszer,
mirl a kisebb, szelid papagályok nyelvének megtapogatásával könnyen

meggyzdhetünk. Már Ludwig Ferdinand (12), bajor királyi herceg

említi korszakos munkájában, hogy ezt a kifejezést: «húsos nyelv» a

madaraknál kerülni kellene, mert izomzat (bels izmok) csak a papagá-

lyok és a fürj nyelvében fordul el bségesen. Azonban a nagyobb

beszél papagályok nyelve, amelyekhez az amazonpapagályok számos

faja is tartozik, ezen bels izomzat ellenére is, mint említettem, inkább

brszer.

Miután Schulze F. E. 1863-ban LEVDio-nek az édesvízi halaknál

talált kehelyalakú szerveiben izlelbimbókra ismert és ezáltal a gerince-


