
A szibériai rigó (Turdus sibiricus Pali.), új

jelenség Magyarország madárvilágában.

Irta: Chernél István.

F. é. febr. 13-án kisétálván a kszegi hegység tövében fekv gyü-

mölcsöskertembe, egy eleddig a szabadban sohasem látott rigóval talál-

koztam. Megjegyzem, hogy gyümölcsös kertemre a szó teljes értelmében

ráillik ez a név, mert a gyümölcsös csak mintegy harmadrészét foglalja

el a 3 holdnyi területnek, a többi belle \3 részben szl és kaszáló,

1 3 részben lombos és tlevel fákkal, bokorcsoportokkal beültetett park,

melyet madárvédelmi szempontok betartásával nagyrészben 22 évvel

ezeltt létesítettem s 6 év eltt újabb részlettel nagyobbítottam. Az

egész területet azonkívül 1 m. széles és IV2 m. magas él sövény hatá-

rolja, szakaszonként merben galagonyából, skót sövényrózsából, vegyesen

fagyaiból, vadrózsából, vörössomból, túlnyomórészben pedig bükk- és

gyertyánfából. Északon azután 2f 2 m. magasan tartott fenysövény védi

a kertet, mely tehát a környéken minden tekintetben a legkedvezbb

életfeltételeket nyújtja a bokorlakó madaraknak.

Gyönyör, verfényes idjárás volt aznap, a hmér 4-10°-t mu-

tatott, langyos déli szél lengedezett, elször repkedtek a méhek, táncoltak

a napsugárban a szúnyogok, szálldosott a kis rókapille (Vanessa). Szinte

bizonyos sejtelmes érzés fogott el, mikor a szabadba léptem, hogy az

élet ébredésével a madárvilágban is akad újdonság.

És nem csalódtam!

Amint kertem régibb részletébl az újabb ültetvények tájára kilép-

tem, az élsövény szomszédságában álló egyik galagonya fácska tövébl

egy rigóféle madár surrant a sövény alá. Nyilván a bséges galagonya-

termés földre hullott bogyóiból lakmározott. Alig tettem pár lépést

feléje, hogy közelebbrl szemügyre vegyem — mert már az els pilla-

natban feltnt idegenszersége — vagy 30^-rl felkelt s a fejem fölött

alig 15— 20^-nyi magasságban a szomszéd nyaralót beárnyékoló feny-

csoport legkiemelkedbb csúcsára telepedett. A nap jól megvilágította

a madarat, úgy hogy színezetét és rajzolatának részleteit nemcsak ekkor,

hanem már elbb is, felszállása közben élesen láthattam, ami kétségtele-

nül meggyzött, hogy a szabadban eleddig nem látott ismeretlen madárral

van dolgom: alakjára, mozdulataira nézve félreismerhetetlenül rigófaj,

de színezete szerint elüt a nálunk rendesen elforduló fajoktól s ter-
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metre is csak legkisebb rig()fajunkhoz, a nálunk vonulás szakában mu-

tatkozó szlrigóhoz (Tardus iliacus) hasonló.

Az én madaram színezete azonban nem emlékeztetett az utóbbi

fajra, inkább még az énekes rigóéra (Tardus miisicus), csakhogy torka,

nyakának alsó része, begye, melle és alsó testének oldalai szép agyag-

sárga alapszínüek voltak, mely szín uralkodott egész alsó testén, csak

hasa volt fehéres. A torok, nyak, begy sötétebb pettyezést mutatott, fels

teste olajbarnának festett. Különösen feltnt azonban egy-egy fehér
folt a két széls farktolla bels zászlójának hegyén
úgy, hogy alulról nézve a fölöttem elszálló rigónak farka némileg a

citromsármány farkának rajzára és színezetére emlékeztetett.

Hogy e madár nem lehetett az énekes vagy a szlrigónak holmi

színbeli eltérést mutató példánya, azt nyomatékosan megokolja elfor-

dulásának idpontja — febr. 13. — , mert említett fajok március eltt

soliasem jelentkeznek vidékünkön, akkor is inkább e hónap dereka táján

s még utóbb. Kivételesen korai vonulásról pedig az idén nem beszél-

hetünk. A tél fagya-hava keményen uralkodott jan. 25-ig, amikor egy

tavaszias nap után febr. 2-ig szinte hazánk jó részét s a szomszédos

Ausztria tartományait is sr köd ülte meg, mely febr. 2.-án kezdett

felszállni, mikor azután pár enyhe nap és es következett, majd borulás

gyenge faggyal
; febr. 10— 13-ig szép derült, tavaszias napok jártak -f 12° C.

hmérséklettel, de már 14.-én ismét borulás, hsülyedés. 15.-én havazás,

hideg í:.-szél, —5°, 16.-án derülés, de —7° alig gyengül É.-széllel.

Mindezideig, — leszámítva, hogy jan. 25.-én a szomszédban 8 mezei

pacsirtát láttam és febr. 9.-én egy kékgalambot, — egyéb vonuló még
nem érkezett vissza hozzánk. Valószín, hogy ez említett fajok is valahol

közelebbre es tájon teleltek, tehát nem az igazi vonulás megindulásá-

nak hírnökei voltak. De meg az énekes rigó felkeltében mindig hangoz-

tatni szokta cipp-cipp szavát s a szlrigó is hallat holmi gakk-ci
szótagokat ; ez a rigó ellenben néma maradt s egyetlen hangot sem
hallottam tle.

Hogy az érdekes madarat megszerezhessem, hazasiettem fegyve-

remért, de mire visszatértem — bár az egész környéket tvé tettem

miatta — sajnos, már nem bírtam ráakadni seholsem. Délután s a kö-

vetkez napokon is kutattam utána, mind hiába!

A rendelkezésemre álló irodalmat, elssorban Dressi;r, Naumann
mveit s Si-KMOiiM-nak a rigókról szóló, remek képekkel ellátott nagy
monográfiáját áttekintvén, bízvást teljes megnyugvással állíthatom, hogy
a kérdéses madár a szibériai rigó (Tiirdus Sibiriens Pall.) elsò

szi tollazatú fiatal példánya volt,' még pedig alighanem tojó. Szakasz-

' Annyira kizártnak tartom n tévedést, hogy bátran fel merem venni faunánk

névjegyzékébe.
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tottan megegyezett színezetére nézve Naumann új kiadásának I. köteté-

ben a 15-ik táblán 4. ábrán látható fiatal tojóval. A Dresser (B. Eur.)

II. kötet 12 táblán látható tojóhoz is hasonlított, csak terjedelmesebb

volt alsó testén a sárgás rész. A Seebohm (Monogr. of. the Turdidae)

I. k. XXX. tábláján lév tojó képéhez kevésbbé talált. A szlrigóval

egyez nagysága, szembetn rövid farka, széls farktollainak fehér csúcs-

foltja, agyagsárga alapszín torka, nyaka, begye és melle, oldalai olyan

jellemz jegyei e faj els éves fiatal példányainak, hogy tévedésemet

kizártnak tartom.

És tekintetbe véve, hogy ez a Középs-Szibériának a Sarkkör

közelébe es folyamvölgyeiben, de talán Oroszország északkeleti részei-

ben is honos rigófaj már többször megkerült Nyugat-Európában, neve-

zetesen Németországban 11, Angliában és Hollandiában 2-2, Belgium-

ban, Franciaországban, st Bulgáriában is 1—1 példányban, nem is

lepdhetünk meg nálunk való elfordulásán, kivált hazánk nyugoti

részében. Már Naumann is (Neuer Naumann I. 146. 1.) kereste okát e

madárfajnak Németországba való srbb látogatásának, így írván róla:

«Lehetséges, hogy talán az európai Oroszország északi tartományaiban

is honos s azok közé a fajokhoz számít, melyek inkább északibb, mint

keleti fekvés területekrl tévednek hozzánk, mert éppen Németország

északkeleti részeiben fordult el többször, ellenben a tlünk délkeletre

es területeken, mint teszem a Kárpátoktól övezett országokban, ahol

mint tudjuk, már több szibériai faj fordult el ismételten, eleddig soha-

sem került szem elé».

Naumann itt bizonyára több szerz amaz állítására támaszkodik,

mely szerint nálunk a Kárpátokban gyakrabban került el több Szibé-

riában honos rigófaj. Csakhogy ez állításokat bizonyító példányok nem

támogatják. Temminck szerint pl. a Naumann rigója (Tardus Naumanni

Temm.) nagyon gyakori hazánkban, holott mindeddig csak egyetlen

példány ismeretes az ország területérl.

Ám az a körülmény, hogy szibériai madárfajok — nemcsak rigók —
általában aránylag nagy számban kerültek el Nyugat-Európában, ellen-

ben Magyarországon nagyon is ritkán s jóval csekélyebb fajban, még

akkor is figyelemreméltó, ha számba vesszük, hogy talán az esetleg

megjelen keleti vendégek megfigyelink éberségét elkerülik, vagy hogy

talán az avatott megfigyelések száma elégtelen. Inkább azt bizonyítja ez

a tény, hogy vonulásuk utjai a Kárpátoktól határolt területekre nem

nyúlnak át, hanem azoktól északra es vidékeken visznek nyugat felé

s nem hazánkon át.

Kszeg, 1918 március 4-én.
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Die sibirische Drossel (Turdus sibiricus Pali.) eine

neue Erscheinung in der Vogelfauna Ungarns.

Von Steian Chkrnei. von Chernelhâza.

Am 13. f-cbruar 1.
J.
kam mir in meinem am Fuße des Koszeger

(Jebirges gelegenen Obstgarten eine im Freien bisher noch niemals

gesehene Drosselart zu Gesicht. Mein Obstgarten hat einen Flächenraum

von 3 Joch, davon sind je 1 Joch Obstbaumpflanzungen, Weinpflanzun-

gen, Wiesen und Parkanlagen, Letzteren Teil, welcher Laub- und Nadel-

gehölze, Gestrüpp-Partien enthält, hatte ich mit Berücksichtigung des

Vogelschutzes vor 22 Jahren angelegt und vor ó Jahren um ein Weite-

res vergrößert. Den ganzen Obstgarten begrenzt ein 1 Meter breiter,

1

1

2 Meter hoher lebender Zaun abschnittweise aus Crataegus, schotti-

scher Zaunrose, dann gemischt aus Hartriegel, Liguster, Schlehdorn u. A.,

hauptsächlich aber aus Weiß- und Rotbuche. Die nördliche Grenze

NX'ird durch eine 2> 2 Meter hohe Fichtenhecke gebildet. Somit bietet

der so bestellte Garten in der Umgebung in jeder Hinsicht die besten

Lebensbedingungen für Vogelarten, welche in Sträuchern und Gehölzen

mit Voiliebe Aufenthalt nehmen.

Genannten Tages herrschte prachtvolles, sonniges Frühlingswetter.

Das Thermometer zeigte -flO° C., von S her wehte ein schwacher

Wind, zuerst sah man summende Bienen, tanzende Mückenschwärme,.

und auch den ersten Schmetterling (Vanessa), ich hatte gewissermaßen

eine Vorahnung, daß heute auch die V^ogelwelt etwas Neues bieten

dürfte.

Habe mich auch nicht getäuscht.

Als ich vom älteren Teil meines Gartens in die neueren Anlagen

trat, schwirrte hurtigen Schrittes ein drosselartiger Vogel, welcher unter

einem in der Nähe der Hecke stehenden Crataegus-Baum die herab-

gefallenen Beeren schmauste, in den lebenden Zaun hinein. Kaum machte

ich aber einige Schritte vorwärts, um den Vogel genauer in Augenschein

zu nehmen, — denn es schien mir sofort, daß ich es mit einem unbe-

kannten Fremdling zu tun habe, — stand er von 30"^ auf und strich

ober meinem Kopf in einer Höhe von circa 15—20'^ nach einer in der

Nähe der nachbarlichen Villa stehenden Fichtengruppe, wo er sich

am höchsten Gipfel eines Baumes niederließ. Die Färbung und Zeich-

nung des durch die Soime gut beleuchteten Vogels konnte ich nicht

nur bei dieser Gelegenheit, sondern auch schon früher, im Aufstehen,

in allen Details scharf unterscheiden, was mich nur wohlauf darin

bestärkte, daß ich eine im Freien noch nie gesehene, unbekannte
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Drosselart vor mir habe. Seine Oestalt und Bewegungen waren zweifel-

los jene einer Drossel, doch in der Färbung war ein auffallender Unter-

schied von den bei uns regelmäßig vorkommenden Arten ins Auge
springend. In der Größe erinnerte er mich am meisten auf unsere

während der Zugzeit erscheinende kleinste Drosselart, an die Wein-

drossel (Tiirdus iliacus), seiner Färbung nach war er aber der Sing-

drossel (Turdiis miisicus) viel ähnlicher, indem die Kehle, ünterhals,

Kropf, Brust und die Seiten des Unterkörpers eine schöne lehmgelbe

Grundfarbe zeigten, mit der charakteristischen dunklen Fleckenzeichnung;

der Bauch war aber ungefleckt weiß; der Oberkörper olivenbraun. Das

auffallendste Merkmal jedoch waren die weißen Spitzenflecken an den

Innenfahnen der zwei äußersten Schwanzfedern, so, daß von unten

gesehen die Schwanzfärbung und -Zeichnung des über mir hinstreichen-

den Vogels mich einigermaßen an die eines Goldammers erinnerten.

Es dürfte ausgeschlossen sein, daß der Vogel vielleicht eine Farben-

aberration der Sing- oder Weindrossel gewesen wäre. Dagegen spricht

schon der Tag (13. Feber) seines Vorkommens, wo ja doch die erwähn-

ten Arten in unserer Gegend nie vor März erscheinen und meistens

erst in der Mitte dieses Monats. Von einem ausnahmsweise frühen Zuge

kann aber heuer auch keine Rede sein. Der Winter hielt mit Frost und

Schnee bis zum 25. Jänner an. Dann kam nach einem frühjahrlichen

Tag dichter Nebel, der einen großen Teil Ungarns und Oesterreichs

bis 2. Feber bedeckte. Die Nebelperiode wurde von Regen und einigen

milden Tagen abgelöst, sodann von Trübung und schwachem Frost.

Vom 10— 13. Feber herrschte schönes, klares Frühjahrswetter mit einer

Temperatur bis 4-12^ C, am 14. Feber war es wieder trüb und kälter,

am 15. kam Schnee mit kaltem N und —5', am 16. ausheiternd, aber

—70, mit etwas schwächerem N.

Bis zu diesem Tag war von der großen Frühjahrszugswelle noch

keine Spur. Zwar hatte ich am 25. Jänner in der Nachbarschaft 8 Feld-

lerchen und am 9. Feber eine Hohltaube gesehen, diese aber waren

gewiß keine wirklichen Frühlingsboten, sondern dürften wahrscheinlich

irgendwo in der näheren Umgebung überwintert haben und mit den

wärmeren Tagen nördlicher gestrichen sein.

Auch pflegt man von der Singdrossel im Aufstehen immer ihre

bekannten zipp-zipp und bei der Weindrossel auch öfters an die Silben

gack-zi erinnernde Rufe zu hören; mein Vogel dagegen verhielt sich

lautlos und gab nicht einen Ton von sich.

Um der interessanten Drossel habhaft zu werden, eilte ich nun

um meine Flinte nach Hause; leider war sie aber bei meiner Rückkehr

nirgends mehr anzutreffen, obzwar ich natürlich die ganze nähere Um-
gebung gründlichst absuchte. Nachmittags und an den folgenden Tagen
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setzte ich meine Bemühungen weiter fort, doch war sie spurlos ver-

schwunden.

Nach Einsicht der Literatur kann icli mit ruhigem Gewissen be-

haupten, daß der fragliche Vogel nur eine sibirische Drossel {Tar-

dus sibiricus Pali.) gewesen sein konnte, und zwar ein junges Exemplar

(wahrscheinlich ?) im ersten Herbstkleid, wie sie im «Neuen Naumann»

I. Bd. 15. Taf. 4. Fig. dargestellt und in Färbung treffend wiedergegeben

wird. Ähnlich war sie auch dem Bilde in Dri ssfrs «Birds of Europe»

II. Bd. 12. Taf., nur war bei ihr der lehmgelblichc Grundton der Unter-

seite viel ausgedehnter. Am wenigsten glich sie dem ? der XXX. Taf.

im I. Bd. von Seebohms Monogr. of the Turdidae.

Ihre übereinstimmende Größe und Gestalt mit der Weindrossel,

der kurze Schwanz mit den weißen Spitzenflecken an den äußersten

Federn, die lehmgelbe Grundfarbe der Unterseite mit Ausnahme des

weißen Bauches sind derartig charakteristische Kennzeichen der Jungen

jener Art im ersten Herbstkleid, daß eine Irrung oder Verwechslung

mit etwa einer anderen Drosselart sozusagen ausgeschlossen ist.i

Es ist ja auch nicht überraschend, daß diese Drosselart gerade in

Westungarn angetroffen wurde, da sie aus ihrer, in den Flußtälern

Mittelsibiriens, nahe zum Polarkreis gelegenen, vielleicht aber auch ins

nordöstliche Rußland reichenden Heimat schon öfters nach Westeuropa

herüber kam und in Deutschland 11, in Holland und England je 2, in

Belgien, Frankreich und sogar in Bulgarien je 1 Expl. erbeutet worden

sind. Schon Naumann suchte den Grund ihres wiederholten Erschei-

nens in Deutschland zu erklären, indem er darüber wie folgt schrieb

(Neuer Naumann I. p. 140): «Aber auch in jenem, bis an die Küsten

des Schwarzen Meeres, in Neurußland und den nächsten von da nörd-

lich gelegenen Provinzen des europäischen Rußland dürfte sie anzu-

treffen und eine von denjenigen sein, die sich anscheinend aus mehr

nördlich als östlich gelegenen Länderstrichen zu uns verirren mögen,

da sie gerade im nordöstlichen Teile Deutschlands zu mehreren Malen

vorgekommen, so viel bekannt, aber in den uns schon mehr südöstlich

gelegenen Teilen, w ie in von den Karpathen durchzogenen Landes-

stellen, wo bekanntlich einige andere sibirische Arten öfter vorkamen

als bei uns, bis jetzt noch niemals beobachtet ist». Seine Ansicht fußte

jedenfalls auf den Angaben jener Quellen, laut welchen bei uns in den

Karpathen öfters in Sibirien heimische Drosselartcn gefunden worden

wären. Nun sind aber diese Mitteilungen keineswegs belegt oder bekräf-

tigt. Nach TiMMiNCKs Aufzeichnung soll z. B. die N a u m a n n s-D r o s s e 1

' Eben deshalb nehme ich die Art auch in das neue Namensverzeichnis der Vögel

Ungarns auf, oline Gewissensbisse dabei zu haben.
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{Junius Naumanni Temm.) sehr häufig in Ungarn vorkommen, wogegen

erwiesenermaßen nur ein einziges Exemplar dieser Art bei uns erbeu-

tet wurde.

Da jedocli sibirische Vogelarten — nicht nur Drosseln — im all-

gemeinen veriiältnismäßis^- in ziemlicher Zahl in Westeuropa zu erschei-

nen pflegen, dagegen in Ungarn nur äußerst selten, so ist diese Tat-

sache immerhin beachtenswert, denn es scheint, daß das Fehlen sibiri-

scher Gäste bei uns nicht etwa auf Rechnung ungenügender oder wenig

geschulter Beobachter zuzuschreiben sei, sondern seinen Grund darin

habe, daß diese westwärts ziehenden Arten das durch den Karpathen-

wall umgrenzte Gebiet nicht berühren, sondern sich mehr nordwärts

haltend, nach Westen gelangen.

Kszeg, am 4. März 1918.

Vonulási és elfordulási adatok Erdélybl

1915—1917.
Irta : Dr. Báró Mannsberg Arvéd.

3 képpel.

Háborús katonáskodásom idejébl eleddig csak a Dalmáciában,

1916 nyarán végzett madártani megfigyeléseimet közöltem. Most alkal-

mam nyilt a többi adatok összeállítására, melyek egyrészt a vonulás

képéhez járulnak hozzá 1—2 ecsetvonással, másrészt meg olyan vidék

faunisztikai rajzát bvítik, mely eddig meglehetsen kívül esett a figye-

lk útján.

Vonulási adatok 1915 tavaszán.

Nagyszeben környékén, Nagydisznódon figyeltem a tavaszi madár-

vonulást. Csekély eltolódással a kolozsváriakhoz hasonló, tipikus erdélyi

vonulás képét mutatta, melyet csak márc. 8-tól 12-ig tartó ers havazás

zavart meg némikép egyenletességében.

Idbeli sorrendben így alakult:

Turdus musicus: február 14-én énekel az els; tele-torokkal csak

március 15-ike után; április 20-án embermagasságban álló fészkében

5 drb eléggé kotolt tojás,

Sturnus vulgaris: február 23. els csapat.

Milvus milvus: március 8. els, ettl fogva rendesen.

Motacilla alba: március 15. els.

Cerchneis tiniuinculus: március 15. elször az öreg templomon

március 24. párosan.


