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Egy mediterrán oázis délkeleti 
Magyarország madárvilágában. 

írta: DR. WEIGOLD HUGÓ, Helgoland. 

Szándékomban volt 1912 április és május 
havában LINTIA DÉNES barátommal (Temesvár), 
a délmagyarországi madárvilág buzgó kutató
jával, Szerbia madárvilágának tanulmányo
zása. Minthogy azonban barátom magyar 
állampolgár volt, a szerb kormány a kém
kedéstől való túlzott félelmében igen sok 
nehézséget gördített elibénk, a miért is rövi
desen letettünk szándékunkról és inkább a 
szerb határral szemben fekvő magyarDunavidék 
beható kikutatására határoztuk el magunkat. 
A m. kir. Ornith. Központnak szeretetreméltó 
és gondos előzékenysége, de különösen annak 
igen tisztelt főnökének, HERMÁN Orróiiak sze
mélyes közbenjárása folytán a kormány annyira 
megkönnyítette dolgunkat, hogy valósággal 
élvezet volt az ellenséges indulatú Szerbiát 
fölcserélni a vendéglátó Magyarországgal. 
Mindezekért itt hálás köszönetet mondok. 
Köszönettel tartozom ezenkívül mindazoknak 
a vadászterület-gondnokságoknak, a hol va
dásztunk, továbbá azoknak az uraknak, a 
kik támogattak bennünket, a kik közül első
sorban NOVACEK R. újmoldovai erdőmester és 
üzemvezető, továbbá BREMZAY G. kozlai bánya
igazgató urakat akarom megnevezni. Nem 
kevésbbé hálával tartozom kedves LINTIA bará
tomnak is, a ki mint a terület jó ismerője a 
legjobb vezetőm volt, a kit csak kívánni lehe
tett, nem is szólva arról, hogy Délmagyar
ország madárvilágának ő a legjobb ismerője. 
Kár, hogy eddig még túlságosan tartózkodó 
volt tudásának közlésével, de ez annak a jó 
szándéknak a következménye, hogy csak 
lehetőleg lezárt nagy munkát adjon Dél
magyarország állatvilágáról, mely elé a szak
körök valóban feszült várakozással nézhetnek, 
miután sok új lelőhelyet és új adatot nyújt 
a magyar madárvilágról. 

Éppen LINTIA és egyéb magyar kutatók 
buzgó működésére való tekintettel nem sokat 
vártam egy bánáti tanulmánykirándulástól. 
Mi újat találjak itt, olyan országban, a hol 
újabban oly kiváló buzgalommal művelik az 
ornithologiai?! Annál nagyobb volt a meg-

Eine mediterrane Oase in der 
Vogelwelt Südostungarns. 

Von DR. HUGO WEIGOLD, Helgoland. 

Im April und Mai 1912 wollte ich mit mei
nem Freunde, dem eifrigen Erforscher der 
südtingarischen Avifauna, DIONYSIUS LINTIA aus 
Temesvár, die Vogelwelt Serbiens studieren. 
Infolge der ungarischen Staatsangehörigkeit 
meines Freundes machte uns aber die serbi
sche Regierung aus übertriebener Spionen
furcht solche Schwierigkeiten, dass wir kurzer
hand verzichteten und uns lieber der eingehen
den Durchforschung des ungarischen Donau
gebietes gegenüber der serbischen Grenze 
widmeten. Das wurde mir ja durch das überaus 
liebenswürdige und vorsorgliche Entgegenkom
men der K g l . Ungarischen Ornithologischen 
Zentrale und dank der persönlichen Fürsprache 
von deren verehrtem Chef OTTO HERMAN durch 
die Regierung so erleichtert, dass es ein Ver
gnügen war, das ungastliche f e i n d s e l i g e Ser
bien mit dem gastlichen Ungarn zu vertau
schen. Dafür spreche ich hier meinen innig
sten Dank aus. Dank gebührt auch all den 
Revierverwaltungen, auf deren Gebiet wir jag
ten, und den Herren, die uns unterstützten, 
vor allem möchte ich Herrn Forstmeister und 
Betriebsleiter R. NOVACEK in Uj-Moldova und 
Herrn Bergwerksdirektor G. BREMZAY in Kozla 
nennen. Nicht zum wenigsten aber bin ich 
zu Dank verpflichtet meinem lieben Freunde 
LINTIA, der mir als Landeskundiger natürlich 
der angenehmste Führer war, den ich mir 
hätte wünschen können, zumal er der beste 
Kenner der südungarischen Avifauna ist. Leider 
ist er bisher noch immer zurückhaltend ge
wesen mit seinem Wissen, aber das entsprang 
der guten Absicht, erst mit einem möglichst 
abgeschlossenen grossen Werke über die Vogel
welt Südungarns hervorzutreten, auf das die 
Fachwelt recht gespannt sein darf, wird es 
doch viele neue Fundorte und viele neue 
Daten für die ungarische Ornithologie ent
halten. 

Eben im Hinblick auf die eifrige Arbeit 
LINTIAS und anderer ungarischer Forscher 
versprach ich mir nicht viel von einer 
Studienfahrt im Banat. Was sollte man hier 
neues linden, in einem Lande, wo neuer
dings so überaus fleissig gearbeitet wird ?! 
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lepetésem és örömöm, a mikor ennek daczára 
is oly fölfedezést tehettem, a mely zoogeo-
graphiai szempontból rendkívül érdekes és 
igen nagyfontosságú egyes korábbi frappáns 
jelenségek megértéséhez. A mint már a czim 
is mutatja, itt az Aldunánál, nevezetesen a 
szúk Kazánszonisbaii a mediterrán madár
világnak oly előretolt oázisára akadtunk, mely
nek délkeleti európai legészakibb kiágazása 
eddig a horvát tengerpartról volt ismeretes. 
De még mielőtt rátérnék a részletekre és a 
vonulásra vonatkozó kérdésekre, röviden vázo
lom a kirándulást, valamint az annak folyamán 
gyűjtött megfigyeléseket, a melyeket azért 
kell egész terjedelmükben ismertetni, mert ily 
érdekes határvidékre és a vonulásra oly ér
dekes szorosra vonatkoznak, különösen azért 
is, mert külföldi ember csak úgy alkothat 
magának tiszta képet az ottani madárvilágról. 
Csak egyes érdekelt fajokat kell ezenkívül 
külön is tüzetesebben tárgyalni. 

1912 április 20-án hagytuk el Belgrádot 
és a hatalmasan megáradt Dunán lefelé 
Omoldovára indultunk. Útközben Báziásnál a 
rendkívül magasan csapkodó hullámokon 7 
nagy madarat láttunk, a melyekben Meryas 
merganser fajra kellett ismernünk. Minthogy 
az időpont azonban nagyon is késői, azért 
alighanem mégis csalódtunk. Egyébként már 
csak búbos vöcskök (Colymbus eristatus) lehet
tek. A viharos szélben a ragadozók közül 
csak egy Milvus milvus mutatkozott Omoldován. 
Különben mindenütt tavaszi hangulat: az 
orgona most kezd virágozni, a gyümölcsfák 
tavaszi virágdíszben pompáznak, de a madár
világ még meglehetősen szegényes, a mihez 
természetesen nagyban hozzájárul az erős 
szél. Az újmoldovai hegyeken elterülő köz
legelőkön és fiatal bükköseiben csak a követ
kező faiokat találtuk : néhány csóka, 1 karvaly, 
1 kékgalamb, az örvös galamb dürög, 2—3 
kakuk szól, 1 nyaktekercs, sok erdei pinty, 
1 pár meggyvágó, 1 czitromsármány, 1 pár 
erdei pacsirta egy tisztáson, a völgyben számos 
barázdabillegető, néhány szénczinege, 1 kék-
czinege, néhány csilcsap füzike az erdőszélen, 
a melyek azonban nem énekelnek, sok fekete
rigó a füzeken, vadak mint rendesen, néhány 
énekes rigó, a völgyben néhány éneklő fülemile 

Um so grösser war die Überraschung und die 
Freude, hier eine Entdeckung zu machen, die 
von hohem tiergeographischen Interesse und 
von grosser Wichtigkeit für das Verständnis 
verschiedener früher frappanter Vorkommnisse 
ist. Wie schon die Überschrift andeutet, fan
den wir hier an der unteren Donau, speziell 
in dem engen Kasanpass eine vorgeschobene 
Oase mediterraner Avifauna, deren nördlichste 
Ausläufer im Südosten Europas man bisher 
nur vom kroatischen Litorale kannte. Doch, 
ehe wir auf Einzelheiten und Zugsfragen 
eingehen, sei es erlaubt, eine kurze Schil
derung unserer Exursion und unserer Be
obachtungen zu geben, die des interessanten 
Grenzgebietes und um der Zugforschung in 
diesem Pass willen in extenso gegeben zu 
werden verdienen, zumal auch nur so der 
Ausländer sich eine klare Vorstellung der dor
tigen Vogelwelt machen kann. Nur einzelne 
interessante Arten müssen ausserdem beson
ders behandelt werden. 

Am 20. April 1912 verliessen wir Belgrad 
und fuhren die gewaltig überschwemmte Donau 
hinunter nach O-Moldava. Unterwegs, bei 
Báziás, sahen wir auf den aussergewönlich 
erregten Wellen 7 grosse Vögel, die wir für 
Mergus merganser ansprechen zu müssen 
glaubten. Da aber der Termin dafür doch 
allzu spät war, müssen wir uns doch wohl 
getäuscht haben. Es kämen dann nur Hanben
taucher (Colymbus eristatus) in Frage. Von 
Raubvögeln zeigte sich bei dem stürmischen 
Wind nur ein Milvus milvus über O-Moldava. 
Überall Krühlingsstimmung: der Flieder fängt 
an zu blühen, die Obstbäume prangen im 
Blütenschmuck, aber das Vogelleben ist doch 
noch ziemlich arm, wozu allerdings der scharfe 
Wind viel beiträgt. Auf den Hutweiden und 
den Buchenjunghölzern der Berge von Uj-
Moldava können wir nur Folgendes beobach
ten : ein paar Dohlen, 1 Sperber auf der 
Weide, 1 Hohltaube; die Ringeltaube balzt, 
2—3 Kuckucke rufen; 1 Wendehals, viele 
Buchfinken. 1 Paar Kernbeisser, 1 Goldam
mer, 1 Paar Heidelerchen auf einer Blosse, 
weisse Bachstelzen reichlich im Tal, paar 
Kohlmeisen und 1 Blaumeise, paar Weiden
laubsänger am Waldrand, die aber nicht sin
gen, viele Amseln auf den Weiden, scheu 
wie immer, paar Singdrosseln, einige singende 
Nachtigallen im Tal und Abends der herzige 
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es este a vörösbegy édes éneke egy feny
vesben. 

21-én d. a. majdnem szélcsendben, sokkal 
melegebb, igen szép időben a Dunapartra 
t e t tünk egy kirándulást; főleg a patak men tén 
haladtunk a terjedelmes lege lők között. A falu
ban erdei pintyek szólnak és tengeliczek 
csicseregnek, fiileinilék mint rendesen kora 
reggeltől késő estig é n e k e l n e k , néhány szén-
czinege és csilpcsalp füzike bujkál az ágak 
között. De hiába keresem a fitisz-fuzikét. 
A mezőkön a mezei pacsirta éneke l , a hol 
valamelyes bokrozat van, ott n é h á n y zöldike 
és czitronisármáuy énekelget. Az ökörszem csak 
egyszer fordult elő egy vízmosásban, néhány 
Oenas és 1 vércse száll el egyes facsoportoknál, 
többször látható a banka, kétszer a nyak
tekercs is. A patakmedret szegélyező sövényen 
egyszerre csak a kis őrgébics (Lanius minor) 
elegáns alakja tűnik fel; nyilvánvalóan az első 
az idén. Néhány hantmadár és rozsdás csalán
csúcs (Saxicola oenanthe és Pratincola rubetra) 
természetesen szintén nem hiányozhat ebből a 
környezetből, éppen oly k e v é s s é a barázda
billegető a patak mentéről. Kb. 200 darabból 
álló sárgabillegető-csoport is pihen a legelésző 
juhok mellett. Ritkább formák után kutatva 
LiNTiAnak sikerül is egy cf-et lőnie, melynek 
fejebúbja igen e rősen zölddel van vegyítve 
és szemcsikja részben s á r g a (1. k é s ő b b ! ) . 

De még sokkal érdekesebb dolgokat rejtett 
a széles patakmeder a terjedelmes kavics
mezőkkel. Idegenszerűen hangzó mélaszavu, 
homokszínű madárkák kelnek fel előttem, 
hamarosan leszállnak, pacsirták módjára, de 
szinte láthatatlanul futkároznak. Milyen ismerős 
is volt ez a hang, t e remtőm, hol is hallottam 
én azt m á r ? l Ilyen gondolatok czikáztak át 
agyamon, a mikor lekaptam a fegyvert. É s 
még mielőtt a lövés elhangzott volna, már 
előttem lebegett a k é p : a távoli, forró nap
sugárban égő Mezopotámiában egy évvel 
ezelőtt szekéren és lóháton barangoltam 
a sivatagban és mindig hallottam magam 
előtt ezt a méla csirrenést és a hoinok-
s/.íuü madarak szinte alig tér tek ki az 
titamból. És most újra itt vannak előttem, 
a hol soha, de soha se hittem volna, hogy 
előforduljanak! Rövid ujjú pacsirták (Calan-
drella brachydaetyla brachydaetyla) voltak és 

Gesang des Rotkehlchens in einem Fichten
bestand. 

Am 21. Nachmittag machten wir bei sehr 
schönem wärmeren, fast windstillen Wetter 
eine Excursion nach dem Donauufer hinunter, 
in der Hauptsache am Bach entlang und über 
die ausgedehnten Weiden. Am Ort schlagen 
Buchfinken und zwitschern Stieglitze, Nachti
gallen .wie immer schlagen von früh bis spät, 
Kohlmeisen und Weidenlaubsänger schlüpfen 
in geringer Zahl im Gezweig. Aber den Fitis 
suche ich vergebens. Auf den Feldern trillern 
Feldlerchen und, wo etwas Gebüsch steht, 
da singen einzelne Grünlinge und Goldam
mern. Der Zaunkönig ist nur ein einziges Mal 
in einem Wasserriss zu finden, etliche Oenas 
und 1 Turmfalke streichen von einzelnen Bauni-
gruppen ab. mehrfach zeigt sich der Wiede
hopf und auch der Wendehals zweimal. Auf 
einem Zaune am Bachbett taucht plötzlich 
das elegante Bild des Schwarzstirnwürgers 
(Lanius minor) auf, offenbar der erste heuer. 
Etliche Stein- und Wiesenschuiätzer (Saxicola 
oenanthe und lJratineola rubetra) dürfen na
türlich in solcher Umgebung nicht fehlen, 
ebensowenig wie die weisse Bachstelze am 
Bach selbst Auch ein Schar von ca. 200 Schaf
stelzen rastet bei den weidenden Schafen. 
LINTIA gelingt es, auf der Suche nach selt
neren Formen ein 6 zu schiessen, dessen Ober
kopf sehr stark mit Grün gemischt und dessen 
Superciliarstreif z. T. gelb ist (s. später!) 

Aber noch viel Interessanteres barg das 
breite Bachbett mit seinen ausgedehnten Schot-
terbänken. Vor mir steigen mit fremdartigem 
sanften Rufen sandfarbene Vögelchen auf, 
fallen gleich wieder ein und trippeln lerchen-
artig, aber fast unsichtbar einher. Wie bekannt 
kam mir doch dies Stimmchen vor. Himmel, 
wo hatte ich denn das schon gehört '?! So 
zuckten mir die Gedanken durch den Kopf, 
als ich das Gewehr hochriss. Und ehe der 
Schuss des kleinen Einsteckrohres knallte, 
da war ich im Bilde: im fernen glutheissen 
Mesopotamien war ich ein Jahr vorher durch 
die Wüste gefahren, geritten und gewandert 
und immer war vor mir dies sanfte Geklirr 
erklungen und die sandfarbenen Vögel waren 
mir kaum aus dein Weg gegangen. Und da 
liegen sie wieder vor mir, wo ich sie nie und 
nimmer erwartet hätte ! Kurzzehenlereben (Ca-
landrclla braehydaetyla brachydaetyla) waren 
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mindjárt kb. 15 darabból álló csapatban 
Természetesen igyekeztünk ebből a nagy 
ritkaságból még több bizonyító példányt sze
rezni és a madárkák folyton fokozódó vad-
sága daczára is sikerült még négy darabot 
elejteni, anélkül, hogy a csapat látszatra tel
jesen elhagyta volna a vidéket. 

A Dunaparton nem sokat lát tunk: 5 réti 
pityer vonult, 1 erdei pipis pihent egy fán 
kb. I 1 / - tuczat billegető czankó (Tringoides) 
bujkált a parton, vagy verekedett izgatott 
hididi szóval. Egy pár tőkés récze a vizén 
és messze kint ismét 4 rejtélyes szárny
tükör, a melyekben ezúttal se tudtunk búbos 
vöcsköket, hanem csakis bukóréczéket fel
ismerni, de tán ebben az esetben is csaló
dásba ejtett a rezgő levegő. Biztosabb vagyok 
evvel ellentétben egy nagy sirályfajtában, 
melynek hátát a 8-szorosan nagyító Zeissben 
tiszta feketének láttam. Tehát csakis a fakó 
sirály, Larus fuscus lehetett, Magyarországon 
szintén ritkaság, melyet azonban tavasz idején 
nem ritkán láttam a Földközi tenger keleti 
oldalán, úgy hogy innen éppen úgy jöhetett, 
mint észak felől. FRIVALDSZKY Aves Hungáriáé 
czimű munkájában persze csak az északról 
való lejövetelt tartja lehetségesnek. Egyéb
ként igen csodálkoznám rajta, ha a déli 
ezüstös sirályt nem lehetne a Dunáról ki
mutatni. A vonulásról egyebet nem lehetett 
észrevenni. A dolmányos varjakat és a csókákat 
tán alig kell felemlíteni, de igen is néhány 
kenderikét és kis lilét, melyek a legelőkön 
nyargalásztak és dallamos szólásukkal kis 
életet hoztak a nagyjában véve kissé szegé
nyes állatvilágba. 

22-én az erdővel borított hegycsúcsokra és 
a Vranovecz hegyi legelőre vettük utunkat. 
Az állomány túlnyomó részben bükkös, de 
akad hárs és tölgy, kevés fenyves és sokféle 
lombos fanem. A helység közelében a völgy 
lejtőin sok madár énekel, de minél tovább 
haladunk a hegyi erdők magányában, annál 
szegényesebb lesz a madárélet. A helységben 
a füsti fecske gyakoribb, mint a molnárfecske. 
A dolmányos varjú mindenütt fészkel néhány 
párban ; két fészekben 4 és 5 friss tojás van. 
A szajkók most nagyon rejtett életet élnek, 
csak 2 darabot látunk. Néhány kakuk szól, 

es und gleich eine Schar von ca 15 Stück. 
Natürlich galt es, von dieser grossen Selten
heit noch weitere Belegstücke zu erbeuten 
und es gelang auch trotz der rasch wachsen
den Scheuheit der Vögel, noch vier Stück zu 
erlegen, ohne dass der Flug die Gegend ganz 
verlassen zu haben schien. 

Am Donauufer selbst war nicht viel los: 
nur 5 Wiesenpieper zogen noch und 1 Baum
pieper rastete auf einem Feldbauin, etwa l l / s 

Dutzend Flussuferläufer (Tringoides) huschten 
am Ufer hin und her oder bekämpften sich 
mit erregtem Hididi. Ein Paar Stockenten lagen 
auf dem Wasser und weit draussen wieder 
4 rätselhafte Weissspiegel, die wir wieder 
nicht gut als Haubentaucher, sondern nur als 
Säger ansprechen konnten, aber auch hier 
muss wohl die flimmernde Luft getäuscht 
haben. Dagegen bin ich sicherer bei einer 
grossen stromab streichenden Möwe, deren 
Rücken mir im achtfachen Zeiss vollkommen 
schwarz erschien. Es muss demnach Larus 
fuscus, die Heriugsmöwe gewesen sein, auch 
eine Seltenheit für Ungarn, die ich aber im 
Frühjahr gar nicht selten im östlichen Mittel
meer sah, sodass sie ebenso gut von da herauf 
kommen kann, als vom Norden herunter. FKI-
VALDSZKY erachtet in seinen Aves Hungáriáé 
freilich allein die Herkunft aus Norden für 
möglich. Es sollte mich übrigens wundern, wenn 
man nicht auch noch die südliche Silbermöve 
auf der Donau nachweisen könnte. Sonst war 
nichts vom Zuge zu spüren. Die Nebelkrähen 
und Dohlen brauchen kaum erwähnt zu werden, 
wohl aber einige Hänflinge und Flussregeu-
pfeifer, die auf den grossen Weideflächen um-
herrannten und mit ihren melodischen Rufen 
etwas Leben in die im Ganzen etwas tierarme 
Gegend brachten. 

Am 22. stiegen wir in die bewaldeten Berg
huppen zur Hochweide Vranovetz. Der Be
stand setzt sich meist aus Buchen, auch Lin
den, Eichen, wenigem Nadelholz und den 
mannigfachsten Laubhölzern zusammen. In 
der Nähe des Ortes an den Talhängen singen 
viele Vögel, aber je weiter wir in die Wald
einsamkeit der Berge kommen, desto geringer 
wird das Vogelleben. Im Dorfe ist die Rauch
schwalbe häufiger als die Mehlschwalbe. Die 
Nebelkrähe horstet überall in einigen Paaren, 
zwei Horste sind mit 4 und 5 frischen Eiern 
belegt. Die Eichelhäher leben jetzt sehr ver-
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1 nyaktekercs, 2—3 nagy fakopáncs [Dryo-
bates major pinetorum (BREHM)], néhány kék 
és örvös galamb, erdei pinty és tengelicz 
gyakori az alacsonyabb fekvésekben, előbbiből 
közvetlenül az út mellett 2 m magasságban 
fészket találunk, melyen rajta ül a ?. A hegyi 
legelőkön állandóan sok a czitromsármány. 
Meggyvágó csak szórványosan látható, zöl
dike ritka s csak a falvak közelében latható, 
evvel szemben az erdei pipis a hegyvidék 
és hegyi legelők madara, a hol gyakran fel-
hangzikaz éneke. A pompás vadul szakadékos 
Tisza-Potok szakadékban végre vízirigót is 
látunk, de a hegyi billegető nem oly gyakori, 
mint remélhetné az ember, csak 1 <3 látható-
A hegyi legelők pázsitján nevezetes jelenség
ként egyidejűleg mezei és erdei pacsirta lát
ható. 

Az erdőkben a fészkelő csuszkák, szén-, 
kék- és barátczinegék száma sokkal kevesebb, 
mint az ember várhatná. A barátczinegéből 
(a Parus palustris stagnatilis BREHM sub-
speciesből) egy fészkelő párt találunk egy 
őserdőszerű bükkösben egy rendkívül meredek 
hegyoldalon, a hol halálos csend uralkodott. 
A füzikék közül a eollybita (csilp-csalp) elég 
gyakori, a fitiszt ma hallottam először és egyetlen 
egyszer a falu közelében. Evvel szemben a 
sisegő füzike igen gyakori az előhegységek 
szép bükköseiben. Systematikai helyzetére 
vonatkozólag később bővebben ! Ugyanott tö
mérdek fülemile versenyt énekelget s buzgal
mukban ismételten is 8 m magas fákon egész 
szabadon énekelnek. Barátkaposzáták is éne
kelnek, de egyelőre még csak 2—3 darabot 
hallok. Feketerigó természetesen gyakori, 
énekesrigó sokkal kevesebb, vörösbegyet csak 
egyet láttam. 

Alig hogy a hegyi legelőn elkészítettük a 
leskunyhót és kitettük a buhut, már megjelent 
az egerészölyv, majd két vörös kánya (Milvus 
milvus) mutatkozik, de csak igen gyengén 
reagálnak, míg egy kabasólyom egyáltalában 
nem törődik vele. Állandóan ott ül a legelőn 
elszórva álló vad gyümölcsfák tetején. Egyéb 
ragadozó madarak közül egész napon át csak 
egy vércsét s 5 varjutói üldözött vándor
sólymot láttunk. 

23-án szép csendes idő, majd később be
borul és eső fenyeget. A falu mellett levő 

steckt, nur 2 lassen sich sehen. Paar Kuckucke 
rufen und 1 Wendehals, 2—3 grosse Bunt
spechte [Dryobates major pinetorum (BREHM)], 
einzelne Hohl- und Ringeltauben, Buchfinken 
und Stieglitze gibt es zahlreich in den niede
ren Lagen, von ersterem ein Nest mit sitzen
dem 9 2 m hoch unmittelbar am Weg gefun
den. Auf den Hochweiden immer sehr viele 
Goldammern. Der Kernbeisser lässt sich nur 
wenig sehen, Grünlinge gibt es nur selten und 
nur in Ortsnähe, dagegen ist der Baumpieper 
ein Vogel der Berge und Hochweiden, wo 
er öfter mit seinem Gesang erfreut. In der 
prächtigen wild zerrissenenTisza-Potok-Klamm 
lässt sich endlich ein Wasserschmätzer blicken, 
aber die Gebirgsstelze ist nicht so häufig, als 
man erwarten dürfte, nur 1 <? zeigt sich. Auf 
dem Rasen der Hochweiden gibt es merkwürdi
gerweise gleichzeitig Feld- und Heidelerchen 

In den Wäldern ist die Zahl der brütenden 
Kleiber, Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen viel 
geringer, als man erwarten könnte. Von Sumpf
meisen (der subsp. Parus palustris stagnatilis 
BREHM) fanden wir ein Brutpaar in einem 
urwaldartigen Buchenbestand an einem über 
aus steilen Berghang, wo es sonst totenstill 
war. Von Laubsängern ist der eollybita (Zilp-
Zalp) ziemlich häufig, den Fitis höre ich heute 
zum ersten und einzigen Male nahe dem Orte. 
Dagegen ist der Schwirrlaubvogel in den 
schönen Buchenbeständen der Vorberge sehr 
häutig. Uber seine systematische Stellung s. 
später! Ebendort jauchzen in Menge Nachti
gallen um die Wette, in ihrem Eifer singen 
sie sogar wiederholt 8 m hoch frei auf Bäu
men. Auch Schwarzplättchen singen, aber 
noch höre ich erst 2—3 Stück. Amseln sind 
natürlich zahlreich, Singdrosseln viel weniger 
und Rotkehlchen kommt nur einmal zur Be
obachtung. 

Auf der Hochweide hatten wir kaum die 
Hütte fertig gebaut und den Uhu gestellt, als 
schon der.Mäusebussard erscheint, dann kom
men zwei Gabelweihen (Milvus milvus), rea
gieren aber sehr massig, ein Baumfalk gar-
nicht. Es sitzt immer auf den Wipfeln der 
einzeln stehenden Wildobstbäume auf der 
Wiese. Sonst sahen wir von Raubvögeln am 
ganzen Tag nur einen Turmfalken und einen 
von 5 Krähen verfolgten Wanderfalken. 

Der 23- war schön, still, der Himmel über
zieht sich mehr und mehr und droht Regen 
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Kálvária-hegyen ennek daczára gyönyörű volt 
a délelőtt. Minden rohamosan zöldül és virágzik. 
A részint parkszerű, részint ligetszerü lombfa
csoportokban, a hol gazdag aljnövényzet is 
van, sokféle madárdal hallható. A völgytorko
latnál egy héja galambokat üldöz, egy egerész
ölyv lebeg a fák fölött, a zöld harkály kaczag, 
a nagy fakopáncs hihikel, a kis fakopáncs 
ágról-ágra rebben. 3 pár nyaktekercs fel
váltva felelget egymásnak és most csak 
ugyan: az első sárgarigó szó! Erdei pinty 
és tengelicz miként rendesen a legbizal-
niasabbak, míg néhány párban levő meggy
vágó nagyon szeretne a megfigyelő elől el
rejtőzni. A zöldike trillázik a faluban. Az 
erdőben énekelve száll fel az erdei pipis. 
Czinege csakugyan kevés van; különös! 2 
őszapó, alig látható szemöldöksávval, tehát 
Aegithalus caudatus europaeus (HERM.), néhány 
kék s 1 barátczinege minden, a mit találok. 
Lugubrist hiába keresek. Csuszka 1 pár. Egy 
fakúszt le kell lőnöm és megállapítom, hogy 
a Certhia brachydaetyla brachydaetyla BREHM 
alakhoz tartozik. A csilp-csalp-fűzike gyakran 
hallható, a tegnapi egyetlen fitisz úgy látszik el
vonult. Hiánya mégis nagyon feltűnik. A sibi-
lator sisegése, a mely mindenfelől hangzik, 
kárpótol érte. A poszáták közül mára úgylátszik 
már több barátka (Sylvia atricapilla) érkezett 
s ma hallom az első kis poszátát is (S. curruca). 
Fülemile, mint rendesen, tömérdek, de csak 
1 vörösbegy. A feketerigó gyakori. Egy lép
rigó fészket is találok 20 lépésnyire az úttól, 
a lejtőn, meglehetős nyílt helyen van 21/., m 
magasságban erős tölgyfán, közvetlenül a 
törzs mellett. Most viszi az utolsó gallyacs-
kákat, A mikor meglát, halkan megszólal, a nél
kül, hogy csőrét felnyitná s a fészekanyagot 
elejtené Különben semmi neszt se csinálnak. 
Kitűnően titkolják jelenlétüket ily közel az 
út és falu mellett. 

24-én szép, de szeles idő. Emiatt a Moldo-
vicza-patak szélmentes völgyén haladunk fel
felé a szakadék végén lévő vadregényes víz
esésig. Két kígyászölyv s egy egerészölyv 
kering a légben, 1 karvaly vág el mellettünk 
s 1 nagy fakopáncs szól. A mikor a patak-

Trotzdem war der Vormittag auf dem niede
ren Kalvarienberg am Ort wundervoll. Alles 
wird reissend schnell grün und blüht, In den 
teils parkartigen, teils räumen Laubholzbe
ständen mit dem reichen Unterholz erschallt 
vielstimmiger Vogelsang. Am Talausgang stösst 
ein Hühnerhabicht auf Tauben, ein Bussard 
schwebt über den Wipfeln, der Grünspecht 
lacht und der grosse Buntspecht kichert, der 
Kleinspecht schwirrt von Ast zu Ast, Drei 
Paare Wendehälse rufen sich abwechselnd 
zu, und da: wirklich, der erste Pirolspfiff'. 
Buchfink und Stieglitz sind wie immer am 
zahmsten, während sich die paar Kernbeisser-
pärchen heimlich der Beobachtung entzie
hen möchten. Der Grünling trillert im Ort. Im 
Walde steigt jubilierend der Baumpieper auf. 
Meisen sind in der Tat wrenig zahlreich, merk
würdig ! 2 Schwanzmeisen mit schlecht aus
geprägtem Augenbrauenstreif, also Aegithalus 
caudatus europaeus (HERM.), etliche Blau- und 
1 Sumpfmeise ist alles, was ich finden kann. 
Nach lugubris suche ich vergebens. Kleiber 
ein paar. Einen Baumläufer muss ich schon 
schiessen, um festzustellen, dass er der Form 
Certhia brachydaetyla brachydaetyla BREHM 
angehört. Der Zilp-Zalp lässt sich oft hören, 
aber der einzige Fitis von gestern muss wei
tergezogen sein. Sein Fehlen frappiert einen 
doch sehr. Das Schwirren des sibilator, das 
von allen Seiten klingt, muss dafür entschä
digen. Von Grasmücken müssen schon mehr 
Plattmönche eingetroffen sein (Sylvia atrica
pilla) und auch das erste Müllerchen (S. cur
ruca) klappert heute. Nachtigallen wie immer 
in Masse, aber nur 1 Rotkehlchen. Die Amsel 
ist häufig. Auch ein Misteldrossdnest entdecke 
ich 20 Schritt vom Weg am Berghang, recht 
offen steht es 2 ' / 2

 m hoch unmittelbar am 
Stamm einer starken Eiche- Der Vogel trägt 
noch die letzten Halme zu. Als er mich ent
deckt, schnarrt er leise, ohne den Schnabel 
zu öffnen und das Nestmaterial zu verlieren. 
Sonst ist von dem Pärchen absolut nichts zu 
hören. Sie verstehen ihre Anwesenheit so nahe 
an Ort und Weg trefflich zu verheimlichen. 

Der 24. war schön aber windig. Deshalb 
wandern wir im windgeschützten Tal des 
Moldavitzabaches hinauf bis zu dem wildro
mantischen Wasserfall am Ende der Schlucht. 
Zwei Schlangenadler kreisen und ein Mäuse
bussard, 1 Sperber streicht vorbei und ein 
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mederben hirtelen egy nagy bokrot meg
kerülök egy szempillantásig közvetlenül előttem 
ült a kis légykapó (Muscicapa parva) egy 
pompás c?-je, mely azután ?-vel kergetőzik. 
Éppen egyikünk se volt lövésre készen, hogy 
a ritka példányt elejthettük volna, azután 
pedig az elsietett lövéssel elhibáztuk a rend
kívül fürgén ugrándozó madárkát. Később 
már nem láttuk többé, de azért úgy hiszem, 
hogy ez a pár fészkelt a területen. Pintyfélét 
itt a magaslatokon úgyszólván alig lehet hal
lani, helyettük a sziklás, rettentő sűrűn benőtt 
meredélyeken a köm sármányt (Emberiza cid) 
találom. Ha az ember egyszer megtanulta, 
hogy ez a királyka hangjára emlékeztető 
„czi" ettől az elég nagy madártól ered, akkor 
a finom, igen magas hangok iránt még érzé
keny fülű ember gyakran hallhatja ezt a 

' hangot, de hogy a madarat minden tarkasága 
mellett láthassa is, ahhoz többnyire kétségbe
esett kapaszkodás és sok verejtékezés szük
séges. A madár czippegetve gyakran egész 
közelre bevár egy árokban, végre egy suha-
nással ismét elbújik valahol a sűrűben. Pom
pásan ért, a fel nem tűnéshez. Az estefelé és 
még későbben is gyakran hallható éneke el
rontott czitromsármány-énekre emlékeztet s a 
bekezdése egyszer csalódásig hasonlított bizo
nyos szénczinege-hivásokhoz. Az új Naumann-
ban található tárgyalások alapján szinte el se 
lehet azt képzelni, hogyan él ez a madár
faj itt. Spanyolországban pl. azt láttam, hogy 
sokkal kevésbbé rejtett életet él. 

Hegyi billegetőkből itt több párra akadtunk, 
melyek már etettek; egy cf csőrében, melyet 
feláldoztunk, 13 rovart találtunk, túlnyomóan 
valamilyen tiszavirág-fajtát. Hogyan tudja a 
madár ezt a mennyiséget összeszedni, anélkül, 
hogy közbe elveszítené a többit ?! A kék-
czinege ebben a völgyben gyakoribb volt, a 
szénczinege ritkább, barátczinegét csak egyet 
láttunk. Az ökörszem feltűnően ritka (csak 
egyet láttunk). A poszáták közül itt csak a 
barátka énekel, a füzikék közül csak néhány 
eollybita. a fülemile is már megritkul, de a 
feketerigó még gyakori és főként itt van a 
hazája a vízirigónak, melyből 3—4 darab is 
látható. A sziklásfal egy repedéséből friss 
moha kandikál ki, nyilvánvalóan épülőben a 
fészek. Egy lelőtt ?-nek egész homloka csupasz 

Aquila XX. 

grosser Buntspecht ruft. Als ich im Bachtal 
plötzlich um ein grosses Gebüsch biege, sitzt 
mir einen Augenblick lang ein prächtiges <3 
des Zwergfliegenschnäppers (Muscicapa parva) 
vor der Nase und jagt sich dann mit seinem 
?• Beide waren wir momentan nicht schuss
fertig, um das seltene Belegstück zu erbeu
ten, und dann ging der übereilte Schuss auf 
das überaus behend umherschlüpfende Vöglein 
vorbei. Später war das Pärchen nicht wieder 
zu finden und doch glaube ich, dass es im 
Revier brüten wird. Finkenvögel hört man 
hier oben in den Bergen fast garnickt, dage
gen lerne ich hier an den felsigen, mit Busch
werk schauderhaft dicht bewachsenen Steil
hängen die Zipp-Ammer (Emberiza da cid) 
kennen. Hat man erst begriffen, dass das 
goldhähnchenartige leise Z i diesem immerhin 
starken Vogel zukommt, so hört ein feines, 
für sehr hohe Töne noch empfängliches Ohr 
den Ruf ziemlich oft, aber das Tier trotz 
seiner Buntheit zu sehen, dazu gehört meist 
eine verzweifelte Kletterei und viel Schweiss. 
Der Vogel bleibt lockend oft sehr nahe vor 
einem im Grase sitzen, endlich ein Husch 
und er ist wieder irgendwo in dichter Deck
ung. Kurz ein Muster von Unauffälligkeit. 
Der abends und später oft gehörte Gesang 
erinnert an einen schlechten Goldammerge
sang und einmal klang der Anfang täuschend 
wie gewisse Kohlmeisenrufe. Nach den Dar
stellungen im neuen Naumann kann man sich 
kaum eine Vorstellung davon machen, wie 
der Vogel hier lebt. In Spanien z. B . fand 
ich ihm viel weniger heimlich. 

Gebirgsstelzen gab es hier mehrere Paare, 
die schon fütterten, ein d1, das geopfert wurde, 
hatte 13 Insekten, meist eine Art Eintags
fliege, im Schnabel. Wie bringt es der Vogel 
nur fertig, diese Menge zusammenbringen, 
ohne immer eins oder das andere zu ver
lieren ?! Blaumeisen waren in diesem Tale 
häufiger, Kohlmeisen weniger und von Sumpf
meisen wurde nur 1 Exemplar gesehen. Der 
Zaunkönig ist merkwürdig selten (1 ges.). Von 
Grasmücken singt hier hinten nur 1 Mönch, 
von Laubsängern nur ein paar eollybita, auch 
Nachtigallen sind hier nur mehr wenige, da
gegen ist die Amsel noch häufig und vor 
allem ist hier das Reich des'.Wasserschmät-
zers, von denen 3 - 4 Stück zu sehen sind. 
In einem Riss einer Felswand, die den Wild-

24 
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volt, bizonyára a cf művelte ezt a párosodás 
alkalmával (az ovariuma még csak kevéssé 
volt megdagadva). 

25-én szép, kezdetben szeles, majd csendes, 
napos, szélmentes helyen igen meleg volt az 
idő. Délelőtt a buhuval ismét a Vranovecz 
hegyi legelőre megyünk, azután órák hosszáig 
bolyongunk a rendkívül meredek erdős hegyek 
között, keresve a kígyászölyv fészkét, melyet 
itt sejtettünk, estére pedig őzlesen voltam. 
Néhány dürrögő örvös és kék galamb. Az 
erdőőr szerint néhány szirti fogoly egészen 
idáig csatangolt Koroniniban levő állandó 
tanyájuktól. 1 barna kánya, legalább 4 egerész
ölyv, a kígyászölyv-pár magasan fenn keringve 
a légben! A kabasólyom ma igen vehemensen 
támad. Este egy erdei bagoly dürög s az 
erdei fiilesbagoly a fészekről szólogat. A kakuk 
csak ritkán szól, nagyon kevés idefennt az 
apró madárfészek. Nyaktekercs csak a falu 
mellett látható, messze kint egy-egy fekete-, 
szürke- és fehérhátu harkály (Dryobates leu-
cotos leucotos BECHST.), néhány kis fakopáncs. 
Estére az első lappantyú a völgyben. Mind 
a két fecskefaj fészket rak. Újonnan meg
érkezett az örvös légykapó, egy ?-t elejtettünk, 
egy párt megfigyeltünk, a cf bükkszálerdőben 
énekel egy fa tetején. A sajátságos ének a 
szaggatott rövid strófákkal néha a vörös
begy-énekre emlékeztet, Ma két holló is oda
jött a buhuhoz, LINTIA az egyiket lelövi, a 
másiknak rövid idő múlva már új párja van; 
példa arra, hogy a madárvilágban mily gyorsan 
pótoltatnak a házastársak. A dolmányos varjak 
nagyon incselkednek a hollókkal. Szajkót 
csak egyszer hallottunk, mostanában nagyon 
csendes. Sárgarigó sincs. Seregély sehol. 
Pintyfélék, pacsirták, billegetők mint az első 
alkalommal. A kékczinege idekint még inkább 
otthonos, mint a szénczinege. LiNTiAnak sze
rencséje volt; egy vadalmafa repedésében 
3 cm-nyire a föld felett megtalálta a gyászos 
czinege (Parus lugubris lugubris TEMM.) 
fészkét félig anyányi tíókákkal. Az ökörszem 
feltűnően ritka ezekben az erdőkben, csak 
Vranoveczben láttunk egyet. Ugyanitt láttuk 
egyszersmind az első pár mezei poszátát, egy 
cnrruca is énekel , atricapilla a leggyakoribb, 
számban igen meggyarapodott. Éneke itt 
sokszor idegenszerű. Csilpcsalp füzike, fekete
rigók, füleniilék, 1 veresbegy, ugyanazok mint 

t 

bach klammartig einschränkt, guckt frisches 
Moos heraus, offenbar ist da das Nest im 
Bau. Ein geschossenes ? war an der ganzen 
Stirn kahl, offenbar hatte das das cf getan 
beim Treten (Ovar war erst wenig geschwollen). 

Der 25- war schön, erst windig, dann still, 
sonnig, im Windschutz sehr warm. Vormit
tags gehen wir wieder hinauf zur Vranovetz-
Hochweide mit dem Uhu, dann steigen wir 
auf der Suche nach dem vermuteten Schlan-
genadlerhorst stundenlang in den sehr steilen 
bewaldeten Bergen herum, bis mich der Abend 
am Bockanstand findet.—Paar balzende Ringel-, 
2 Hohltauben. Steinhühner sollen nach Aus
sage des Waldhegers von ihrem Standplatz 
bei Koronini bis hierher zur Vranovetz gestri
chen sein. Ein schwarzer Milan, mind. 4 
Mäusebussarde, das Schlangenadlerpaar hoch 
oben im Äther! Der Baumfalk stösst heute 
sehr wild. Abends balzt ein Waldkauz und 
die Ohreule ruft vom Horst. Der Kukuk 
lässt sich nur selten hören, er findet hier 
oben zu wenig Kleinvögelnester Wendehals 
nur am Ort. weit draussen je ein Schwarz-, 
Grau- und Weissrückenspecht (Dryobates leu
cotos leucotos BECHST.), paar Kleinspechte. 
Abends die erste NacJttschwalbe im Tale. Beide 
Schwalben bauen. Neu angekommen ist der 
Kaisbandfliegenschnäpper, ein ? erlegt, ein 
paar beobachtet, das cf singt im Buchenalt-
holz auf einem Wipfel. Der eigenartige Ge
sang mit den abgerissenen kurzen Strophen 
erinnert manchmal an Rotkehlchen. Heute 
kommen auch 2 Kolkraben zum Uhu, LINTIA 
schiesst den einen, zum andern gesellt sich 
nach ganz kurzer Zeit wieder ein neuer Gatte, 
ein Beispiel, wie schnell zerissene Ehen ge
flickt werden in der Vogelwelt. Die Nebel 
krähen necken übrigens eifrig die Raben. 
Eichelhäher nur einmal gehört, ist jetzt sehr 
still. Auch Pirol vermisst. Stare sieht man 
hier überhaupt nirgends. Fringilliden, Pieper, 
Lerchen, Stelzen wie das erste Mal. Die Blau
meisen sind hier draussen noch eher zuhause 
als die Kohlmeisen. LINTIA hat das Glück, 

auf der Hochweide in einem Riss eines Wild-
apfelbaumes 3 m über der Erde ein Nest 
der Nonnenmeise (Parus lugubris lugubris 
TEMM.) mit halbwüchsigen Jungen zu finden 
Der Zaunkönig ist merkwürdig selten in die
sen Wäldern, nur an der Vranovetz ward einer 
beobachtet. Hier auch die ersten paar Dorn-
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egyébkor. 2 léprigó a hegyi legelön, egy 
énekesrigó-fészek 5 tojással 6 méter magas
ságban egy luczfenyőn. 

26- án semmi újság azonkívül, hogy a völgy
torkolatban éneklő csicsőrkét láttam. A köz
legelőn ismét egy lappantyú. 

27- én ismét a Kálvária-hegyen voltunk, a 
környéknek madarakban leggazdagabb vidé
kén. Szép, meleg, szélcsendes idő. A léprigó 
erősen kotol, a barátkaposzáta mind gya
koribb lesz, úgyszintén a curruca is. A nagy 
kékesibolyás színű fadarázs (Xylopa violacea) 
nagy számban rajzik. 

Délután kirándultunk kelet felé a hegyeken 
át egy sziklavölgyig, mely a Dunába tor
kollik. Orgonával és másfele bokrokkal benőtt 
hegyoldalak, terjedelmes kavicsmezők, fölöttük 
alacsony sziklafalak, melyekben évek óta 
buhu fészkel. Egy ismerős úr tudja a fészket 
és majd megmutatja. Útközben kb. 12 darabból 
álló kckgalamb-csapat rebben fel, 1 egerész
ölyv kering s a kis békászó sasnak (Aquila 
pomarina) egy párja oly közel jön hozzánk, 
hogy pompás keringéseik közben remekül 
látjuk a világos fejet és a majdnem tiszta 
fekete tollazatot; egyszótagú, éles kiáltásuk is 
nagyban hozzájárul a táj élénkítéséhez. A vércse 
itt meglepően ritka. Ma is csak egyet láttunk. 
A bükkös szálerdő egy magas csúcsán énekel 
a Muscicajja coliaris és szól a kakuk. Az erdő
szélen látjuk az idei első hét tövisszúró gébics 
<f-et. Pintyfélék mint rendesen. Fent a Cracu 
misaros-on, a domblánczolat gerinczén néhány 
facsoport vegyül a bükkösbe. Itt egyszerre 
csak egy élénkvörös madár repült fel előttem 
a fára. Első pillanatban a süvöltőre gondol
tam, mely az erdőőr állítása szerint fészkel 
ezen a területen, de a lövés után a kereszt
csőrűnek (Loxia curvirostra) egy pompás cf-je 
és egyúttal 9-e, mely — bár egyikünk se 
látta — szintén a lövés irányában ült, bukott 
le a fáról. Alig hihető, hogy ezen a területen 
keresztcsőrüek fészkeltek volna, de utóvégre 
semmi sem lehetetlen; előfordulásuk ebben 
az időben és ezen a területen valóban hal
latlan dolog. Sármányok közül csak a czitrom-
sárniány látható mindenütt, a hol tisztás vagy 

grasmücken, auch eine curruca singt, atrica
pilla aber ist die häufigste, sie hat stark an 
Zahl zugenommen. Ihr Gesang ist hier oft 
höchst fremdartig. Weidenlaubsänger, Am
seln, Nachtigallen, 1 Rotkehlchen wie sonst. 
Zwei Misteldrosseln auf der Hochweide, ein 
Singdrosselnest mit 5 Eiern 6 m hoch auf 
einer Kiefer gefunden. 

Der 26. bietet nichts Neues, nur dass ich 
am Talausgang bei den Weinbergen einen 
singenden Girlitz antreffe In den Hutweiden 
wieder eine Nachtschwalbe. 

Am 27. wieder am Kalvarienberg, der vogel
reichsten Gegend. Schön warm, still. Die Mis
teldrossel sitzt sehr fest, die Mönchsgrasmücke 
wird immer häufiger und auch die curruca 
nimmt an Zahl zu. Die grosse blauviolette 
Holzbiene (Xylopa violacea) schwärmt zahlreich. 

Nachmittags ein Ausflug über die Berge 
ostwärts nach einem Felsental, das zur Donau 
ausmündet. Hänge mit Flieder und anderem 
Buschwerk bestanden, grosse Schotterlehnen 
und darüber kleine Felswände, worin seit 
Jahren der Uhu horstet. Ein befreundeter 
Herr weiss den Horst und will ihn uns heute 
zeigen. Unterwegs braust eine Schar von ca. 
12 Hohltauben auf, 1 Bussard kreist und ein 
Pärchen des kleinen Schreiadlers (Aquila po
marina) kommt uns so nahe, dass wir bei 
den prächtigen Kreisflügen den hellen Kopf 
und das fast schwarze Gefieder wundervoll 
sehen können, auch der einsilbige helle Schrei 
trägt sehr zur Belebung der Landschaft bei. 
Der Turmfalk ist hier überraschend selten. 
Auch heute kommt nur ein einziger zu Ge
sicht. Im Buchenaltholz singt auf hohem 
Wipfel ein Muscicapa collaris und der Kukuk 
ruft. Am Waldrand sind die ersten beiden c? 
des rotrückigen Würgers eingetroffen. Finken
vögel wie immer. Oben auf dem Cracu mi-
saros, dem Kamme des Hügelzuges, stehen 
etliche Kieferngruppen im Buchwalde. Hier 
fliegt plötzlich ein hochroter Vogel vor mir 
auf den Baum. Den ersten Moment dachte 
ich an den Gimpel, der nach Aussage eines 
Hegers angeblich noch im Revier sein sollte, 
aber der Schuss warf ein prächtiges cf des 
Fichtenkreuzschnabels (Loxia curvirostra) he
runter und zugleich ein 9, das keiner von 
uns gesehen hatte und das doch gerade in 
der Schusslinie gesessen hatte. Es ist kaum 
glaublich, dass im Revier Kreuzschnäbel ge-

24* 
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legelő van az erdőben. Ha itt az erdőben 
czitromsármányra akad az ember, akkor ineg-
esküdhetik rá, hogy tisztás van a közelben. 
Ugyanitt szórványosan erdei pacsirták is talál
hatók. Az erdőben egyébként a szokott madarak: 
1 Sitta, 1 szén- és néhány kékczinege, szór
ványosan mezei és kis poszáták, sok barátka
poszáta, egy pár csilp-csalp, sok sisegő füzike, 
titisz teljesen hiányzik. Sok feketerigó és 
fülemile. 

A szép bükkösből puszta sziklavölgybe 
érünk, a hol a kecskék és birkák munkája 
nagyon is látható. Itt van a hazája a buhunak 
és a kövi rigónak, a mely sajnos még nincs 
itt (de már néhány nap múlva megérkezett!). 
Könnyebb sziklamászás után ott vagyunk a 
buhufészeknél, melyről az egyik szülő gyönyörű 
lőtávolban leszáll. Természetesen nem bántjuk, 
de később mégis elvitték a fiókát, A rend
kívül meredek és magas, éppen virágzásba 
induló orgonákkal benőtt törmeléklejtőkből 
kb. 10 méter magas mészfalak emelkednek. 
Könnyen elérhető fülkében, a hol kis bokrocska 
vert gyökeret, van az ú. n. fészek, kis mé
lyedés köpetekkel és tollakkal, kevés fűvel, 
de gallyak nélkül bélelve. Csak egy tíóka 
van; kisebb tyúknagyságú szürkésfehér pehely-
ruhájában igen furcsán fest, a mikor az 
öregek módjára kattog. Az irisz még halvány 
sötétszürkés barnás. A fülkében egy fél tökés-
gácsér és egy dolmányos varjú van; mind a 
kettő, de különösen az utóbbi kedvencz zsák
mány a buhunak. 

A lejtő alján lévő bokrosban hallottam első 
ízben a gyászos czinege (Parus lugubris lugu
bris) éles errr hangját. Ott van a tulajdon
képpeni hazája, a hol a hegyek a Duna felé 
legelökbe mennek át, melyek imitt-amott csali-
tokai vagy egyedül álló fákkal vannak bontva. 
Itt több párnak volt az otthona s az egyik 
éppen első sétaútjára vitte ivadékát. Egyik
másik tíóka még oly rosszul repült, hogy meg 
tudtuk fogni. A Duna felől egy barna kánya 
is jött ide s néhány dolmányos varjú tojását ko-
tolta. A legelőkön imitt-amott egy búbos-banka. 
A Duna közelében a patak fával szegélyezett 

brütet haben sollten, aber ausgeschlossen ist 
ja nichts, jedenfalls für diese Zeit in dieser 
Gegend eine unerhörte Erscheinung. Von Am
mern nur die Goldammer überall, wo eine 
Blosse oder Weide im Walde ist. Findet man 
hier im Walde eine Goldammer, so kann man 
darauf schwören, dass nahebei eine Lichtung 
ist. Heidelerchen sind vereinzelt ebenda an
zutreffen. Sonst noch im Walde die üblichen 
Vögel: 1 Sitta, 1 Kohl-, paar Blaumeisen, 
Klapper- und jetzt auch Dorngrasmücke ein
zeln, Mönch zahlreich, Weidenlaubsängerpaar, 
Schwirrer sehr viel, Fitis fehlt absolut. Am
seln und Nachtigallen viel. 

Aus dem schönen Buchenwald kommen wir 
in ein öderes Felstal, wo die Arbeit der 
Ziegen und Schafe allzudeutlich in die 
Augen springt. Hier ist das Reich des Uhus 
und der Steindrossel, die leider noch nicht 
da ist (aber einige Tage darauf schon an
kam !). Nach einiger leichter Kletterei sind 
wir am Uhuhorst, aus dem der alte in schön
ster Schussweite abstreicht. Natürlich wird 
er geschont, doch ist später das Junge ge
holt worden. Kalkfelsen ragen ca. 10 m aus 
den sehr hohen und steilen, mit Syringen, die 
eben zu blühen anfangen, bewachsenen Ge
röllhalden. In einer leicht zu erreichenden 
Nische, in der ein Sträuchlein Fuss gefasst 
hat, ist der sogenannte Horst, d. h. eine 
kleine Mulde aus Gewöllen und Federn, etwas 
Gras, aber ohne Reiser. Es ist nur ein Junges 
da; in seinem weissgrauen Flaumkleid und 
der Grösse eines kleinen Huhnes sieht es 
ulkig genug ans, wenn es knappt wie ein 
Alter. Die Iris ist bei ihm noch matt dunkel
graubraun. In der Nische liegen ein halber 
Stockerpel und eine Nebelkrähe, beides, be
sonders die letztere, beliebte Beute des Uhus. 

In dem Buschwerk unten am Hang hörte 
ich zum ersten Male das scharfe Err der 
Nonnenmeise (Parus lugubris lugubris). Am 
Ausgang der Berge nach der Donau zu, da, 
wo sie in Weiden übergehen, ab und zu 
noch mit Hainen oder Einzelbäumen, da ist 
ihr eigentliches Reich. Dort waren mehrere 
Pärchen zu Haus und eines führte eben seine 
Nachkommenschaft auf den ersten Spazier
gang. Einzelne der Jungen konnten noch so 
schlecht flattern, dass wir sie fangen konnten. 
Hierher kam auch ein schwarzer Milan von 
der Donau gestrichen und mehrere Nebel-
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medrében lőttem egy füzikét, mert azt hit
tem, hogy végre mégis csak kapok egy 
átvonulóban lévé fitiszt; de nem! ismét sibi-
lator volt, a melynek itt már semmi helye 
nincsen. Mindjárt ugyanott a feketefejű légy
kapó (Muscicapa hypoleuca hypoleuca PALL.) 
egy fiatal cf-ét is lőttem, a mely alighanem 
még vonulóban volt, miután ez a faj Magyar
országon igen ritkán, itt pedig egyáltalában 
nem fészkel. Csókák nagy mennyiségben jöttek 
a közeli Galambócz várromról, szarkákat csak 
elvétve láttunk. Kenderikét most másodszor, 
tehát ismét a Dunaparton látok 3—5 példány
ban. Minden évben itt fészkel a szőlőkben. 
A barázdabillegető ott futkároz a Dunaparton, 
néhány rozsdás, továbbá egy pár czigány-
csaláncsúcs a part közelében lévő bokrokon 
ül. A Dunán magán csak egy szürkegémet, 
egyetlenegy billegető-czankót és két tőkés-
réczét látunk. Egy harmadik - - 9 — igen 
sűrű bokorból száll ki, de fészkére ott nem 
akadtunk. 

28-án változatosság kedvéért az egy napi 
távolságban lévő legmagasabb hegyvidékre 
vezetett utunk, hogy lássuk, mi van ott. 
Szekéren messzi felmegyünk a Bacon völgyön 
felfelé. Azután felkapaszkodtunk a nyeregig 
és 3—600 méternyi magasságokban sokáig 
barangoltunk a gyakran őserdöszerü lombos 
erdőkben, melyekben buján terem a vadszőlő 
s a hol a talajt Ruscus, Allium ursinum és 
mérges Helleborus borítja. Minél magasabbra 
értünk, annál szegényesebb volt a madárélet. 
Gyakran ugyancsak mendegéltünk, a míg 
végre madárra akadtunk. Néhány kék- és 
örvösgalamb, 1 ölyv és 2 barna kánya, 1—1 
kakuk, 2—3 szajkó. 1 sárgarigó, néhány 
erdei pinty, a rétek közelében mindenütt 
czitromsármányok, ritkábban erdei pipisek, 1 
hegyi billegető, 1 (mondd egy) szén-, néhány 
kékczinege, 2 pár fiait etető őszapó (az egyik 
majdnem fehérfejű, halk czi-czi szavú). Egy 
ökörszem, néhány barátkaposzáta, az egyik a 
fiatal kukoriczásban oly furcsán énekelt, hogy 
csakis az örvös légykapóra gondolhattunk. 
És mégis megint csak S. atricapilla volt! 
A sisegő füzike lent maradt, itt fent már 
csak imitt-amott halljuk a csilp-csalpot. A ré-

krähen sassen hier fest auf den Eiern. Auf 
den Weiden taucht wieder ein oder der an
dere Wiedehopf auf. Am baumbesäumten 
Bach nahe der Donau schoss ich einen Laub
sänger, weil ich dachte, das wäre nun end
lich mal ein ziehender Fitis; aber nein! 
wieder ein sibilator, der gar nicht hierher 
gehört. Gleich nebenbei erlegte ich ein junges <S 
des Trauerfliegensehnäppers (Muscicapa hypo
leuca hypoleuca PALL.), das noch auf der Wan
derschaft begriffen gewesen sein muss, denn die 
Art brütet äusserst selten in Ungarn und hier 
wohl sicher nicht. Dohlen kamen zahlreich 
von den nahen Golubac-Ruinen herüber, 
Elstern waren nur vereinzelt zu sehen. Den 
Bluthänfling treffe ich in 3—5 Ex. hier zum 
zweiten Male, also wieder am Donauufer, an. 
Er brütet alljährlich in den Weingärten. Die 
weisse Bachstelze trippelt am Donauufer und 
etliche Braunkehlchen sowie ein Schwarz
kehlchenpaar sitzen auf den Sträuchern in 
seiner Nähe herum. An der Donau selbst 
nur ein Graureiher, ein einziger Flussufer
läufer und zwei Stockenten. Eine dritte, 9, 
steht aus einem sehr dichten Gestrüpp auf, 
wo jedoch ihr Nest nicht zu finden ist. 

Der 28. führte uns zur Abwechslung in 
die höchsten, auf einer Tagestour zu errei
chenden Berglagen, um zu sehen, was es da 
gäbe. Mit Wagen ging es das Baconer Tal 
hoch hinauf. Dann kletterten wir bis zur 
Passhöhe und stiegen in Lagen von 3—600 
m lange, in den oft urwaldartigen Laubholz
beständen herum, wo die Waldrebe wuchert 
und der Boden abwechselnd mit Ruscus 
(Mäusedorn), Allium ursinum (Bärenlauch) und 
giftig geilem Heleborus bedeckt ist. Das 
Vogelleben war umso ärmer, je höher man 
kam. Oft musste man lange gehen, bis man 
einen Vogel bemerkte. Wenige Hohl- und 
Ringeltauben, 1 Bussard und 2 schwarze 
Milane, 1 oder der andere Kukuk, 2—3 
Eichelhäher, 1 Pirol, paar Buchfinken, in der 
Nähe der Wiesen stets Goldammern und sel
tener Baumpieper, 1 Gebirgsstelze, 1 (sage 
eine) Kohl-, paar Blau-, 2 Paar fütternde 
Schwanzmeisen (1 fast weissköpfig, leise 
Zi-Zi-Rttfe). Ein Zaunkönig, paar Mönchs
grasmücken, eine davon sang im dichtesten 
Jungmais so komisch, dass wir uns nichts 
anderes als Halsbandfliegenschnäpper denken 
konnten. Und doch war es wieder eine ge-
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tekén léprigók, a patak mellett egy vízirigó. 
Fent a gerinczen a szegényes Károlyfalva 
mellett az első kerti rozsdafarkú cf-je, éppen 
a legmagasabb helyen! A vörösbegy idefent 
valamivel gyakoribb, a fülemile csak a fele 
magasságig hatol. A nagy madárszegényben, 
mely itt az erdős hegységekben uralkodott, 
a gazdag lepkeformának kellett kárpótlást 
adnia. A rendkívüli fáradságos nap nevetséges 
ellentétben állott a szegényes madártani meg
figyelésekkel. Csak meg kell gondolni, hogy 
egyetlen harkályt se láttunk. A mellett még 
szép idő is volt. 

Minthogy semmi sem nyújt több élvezetet, 
mint az ellentét, azért 29-én a csendes moldovai 
szigetre vitt utunk. Szeles idő volt gyakori 
esőzésekkel. A sziget túlnyomó nagy része 
tiszta sivatag, a mely azonban jelenleg még 
részben víz alatt állott. A mikor ezeket a 
homokterületeket és fövenypontokat láttam, 
fel kellett kiáltanom: itt okvetlenül van ugar
tyúk, még mielőtt erről bármily módon is 
meggyőződhettem volna. A vidék képe oly 
jellegzetes, hogy feltétlenül jellegzetes mada
rakat is kell itt találni. Ha az ember már 
eleve keresi, bizonyára meg is találja őket. 
A terület bizonyára az innen nem messze 
fekvő nagy Delibláti homok egy kisebb mása. 

Az elöntött terület fölött három dankasirály 
röpköd s 50 kormos szerkő (Hgdrochelidon 
nigra) csoportosan csapong a vizén. Több 
boschas pár fészkel itt s két querquedida is 
felrepül. A partokon kb. 6 billegető-czankó 
futkároz; bizonyára itt fészkelnek. Bibicz van 
legalább egy tuczat, A legnagyobb érdek
lődést kelti azonban 3 osztriganyitogató (Hae-
matopus ostrilegus), melyek a víz mellett 
pihennek. A mint azt előre is várhattuk, 
hiábavalónak bizonyultak a becserkézési kísér
letek s a vendégek kiáltozás közben északnak 
távoztak. Ugartyúkot legalább kétpárat láttunk, 
a mint a pusztaságokon át nyargalásztak; 
mintha apró túzokok lettek volna. Egy réti-
czankót (Totaniis glareola) s egy csapat szürke 

meine 8. atricapdla! Den Schwirrlaubsänger 
haben wir unten verlassen, oben hört man 
nur noch ab und zu den Zilp-Zalp."" Sogar 
die Amsel ist selten hier oben. Auf den 
Wiesen gibt es Misteldrosseln, an einem 
Bächlein eine Wasseramsel. Auf dem Kamm 
(Kulme) bei dem armen Orte Karlsdorf das 
erste Garte urotschwanz a", gerade an der 
höchsten Stelle! Rotkehlchen sind hier oben 
etwas häufiger, Nachtigallen gehen nur bis 
zur halben Höhe. Bei der grossen Vogel
armut in diesen ausgedehnten Waldbergen 
mussten die zahlreichen Schmetterlinge ent
schädigen. Der ausserordentlich strapaziöse 
Tag stand in einem lächerlichen Gegensatz 
zu den geringen ornithologischen Beobach
tungen. Man denke, dass nicht einmal ein 
einziger Specht sich meldete. Dabei war das 
Wetter schön. 

Weil nichts mehr Reiz bietet als der Ge
gensatz, so ging es am 29. nach der ruhigen 
Moldovaer Insel. Es war windig und oft 
stieben Regenschauer. Die Insel ist zum 
grössten Teile eine vollkommene Wüste, die 
aber jetzt z. T. noch unter Wasser stand. 
Als ich diese Sandflächen und Dünen sah. 
musste ich ausrufen : Hier muss es unbedingt 
Triele geben, noch ehe ich die Bestätigung 
durch Wort und Augenschein erhielt. So 
charakteristisch ist diese Landschaft, dass sie 
unbedingt auch ihre Charaktervögel aufwei
sen musste. Wenn man sie nur von vorn
herein sucht, wird man sie auch finden. Wir 
haben hier jedenfalls einen kleinen Ableger 
der grossen Deliblat, die ja garnicht weit 
entfernt ist. 

Uber den überschwemmten Flächen flogen 
drei Lachmöwen und 50 Trauerseeschwalben 
(Hydrochelidon nigra) tummeln sich scharen
weise auf dem Wasser. Mehrere Paare boschas 
brüten offenbar hier, auch 2 Knäkenten gehen 
hoch. An den Ufern laufen gegen 6 Fluss
uferläufer, wohl hier Brutvögel, umher; von 
Kiebitzen zeigt sich mindestens ein Dutzend. 
Mit grösstem Interesse aber sehen wir 3 
Austernfischer (Haematopus ostrilegus) am 
Wasser rasten. Wie zu erwarten, waren alle 
Anpürschversuche umsonst und die Fremd
linge strichen rufend nordwärts ab. Vom Triel 
sahen wir mindestens 2 Paare über die wüsten 
Triften rennen, wie kleine Trappen anzusehen. 
Ein Bruchwasserläufer (Totanus glareola) und 
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czankö (T. littoreus) futkároznak a mocsár-
szélen, majd fütyülve továbbszállanak; mintha 
a vöröslábú czankót is hallottam volna. Bille-
gető-csankó csak kevés akad a Dunaparton. 
Nagy örömmel látunk egy pompás batlát 
(Plegadis faleinellus), a mint leszáll a turjány 
közepére. A fűzbokrokból 4 szürke- és 2 
vörösgém száll fel. Estére 9 gólya vonul át 
északnyugat felé. A galambfélék közül csak 
egy kékgalamb mutatkozott s itt tanyázott 
egy fogoly is. Miként már egy idő óta, úgy 
ma is egy gyönyörű vén réti sas kutat végig 
a szigeten, fészke bizonyára odaát van Szer
biában. 2 kabasólyom s 1 vércse játszadoznak 
a légben. Egy kuvik száll le egy erős tölgyről. 
Egy kakuk szól, úgyszintén egy nagy fa
kopáncs i s ; legalább 2—3 búbosbanka is 
fel-fel száll, mint valami tarka rongy. A gya
kori homokomlásokban tömérdek a partifecske
fészek, melyek körül mindenütt ott szálldosnak 
a madarak is, mig rustica és urbica feltűnő 
kevés van. A kis őrgébics (L. minor) mindig 
ott található valamely bokor csúcsán. Dol
mányos varjak és csókák nagyszámban kísérik 
az itt szabadon járó sertéseket, 2 szarka 
ugrándozik a bokrok között s végül 5 seregélyt 
is látunk először és utoljára egész utam 
folyamán. Az egyik lelőtt példány úgy látszik, 
csak közönséges vulgáris. Házi veréb nincs, 
de kb. 20 mezei veréb tanyázik egy kunyhó 
körül; sármányok teljesen hiányoznak. Ba
rázdabillegető természetesen elég akad. Az 
egyik szántáson két parlagi pipis, melyek 
tán itt fészkelnek. Társuk a búbospacsirta, 
azonban csak egy példányban látható, míg 
a mezei pacsirta gyakori. A legérdekesebb 
azonban az, hogy újra itt találjuk a rövid-
ujjú pacsirtát. Legalább 5—6 drb futkároz 
a múlt évi tengeri-ugaron, már meglehetősen 
vadak és széjjel szóródtak. Biztosra veszem, 
hogy ebben a sivatagban fészkeltek volna, 
valószínűleg ugyancsak azok a példányok 
voltak, melyeket nemrégiben a túlsó parton 
láttunk. A nádi poszáták, melyek itt fészkelnek, 
még nem jöttek meg. 

Május 1-én délután megint ott voltunk a 
Moldovai-patak völgyében, mint 24-én. Kb. 

eine Schar heller Wasserläufer (T. littoreus) 
tummeln sich am Sumpf und gehen rufend 
weiter, auch glaube ich den Rotschenkel ge
hört zu haben. Flussuferläufer nur wenige 
am Ufer. Hocherfreut sehen wir einen präch
tigen Sichler (Plegadis faleinellus) mitten im 
Sumpf einfallen. Aus den Weidengebüschen 
gehen 4 Grau- und 2 Purpnrreiher hoch. 
Abends ziehen auch 9 Störche nordwestwärts 
überhin. Von Tauben sah man nur eine Hohl-
taube, auch ein Rebhuhn hatte hier Stand 
genommen. Wie seit einiger Zeit schon, re-
viert auch heute ein herrlicher alter Seeadler 
die Insel ab, der wohl drüben in Serbien 
seinen Horst hat. 2 Baum- und 1 Turmfalke 
spielen in der Luft. Ein Steinkäuzchen streicht 
aus einer starken Weide ab. Ein Kukuk ruft 
und ein grosser Buntspecht; mindestens 2—3 
Wiedehopfe flattern wie bunte Lappen auf. 
In den» zahlreichen Sandabbrüchen stehen 
unzählige Uferschwalbenlöcher und die Vögel 
schwirren überall umher, während sich rustica 
und urbica auffällig wenig zeigen. Ein Zwerg
würger (L. minor) sitzt immer irgendwo auf 
der Spitze eines Busches. Nebelkrähen und 
Dohlen sind zahlreiche Begleiter der frei
schweifenden Schweine, 2 Elstern huschen 
im Gesträuch und endlich sehen wir einmal 
5 Stare, die ersten und einzigen auf der 
ganzen Reise. Einer wird erlegt, scheint aber 
ein gewöhnlicher vulgaris zu sein. Haus
spatzen fehlen hier, aber ca. 20 Feldspatzen 
treiben sich bei einer Hütte umher; Ammern 
fehlen vollständig. Weisse Bachstelzen sind 
natürlich genügend vorhanden. Auf einem 
Acker laufen 2 Brachpieper, die möglicher
weise hier brüten. Ihre Kollegin, die Hauben
lerche, wird aber nur in einem Exemplar 
gesehen, während die Feldlerche häufig ist. 
Das Interessanteste ist aber der Wiederfinden 
der Kurzzehenlerchen. Mindestens 5—6 Stück 
trippeln auf den alten Maisäckern umher, 
schon ziemlich scheu und zerstreut. Ich glaube 
ganz sicher annehmen zu dürfen, dass sie 
hier auf dieser Wüste brüten wollten, wahr
scheinlich handelte es sich hier auch um 
dieselben Exemplare, die wir neulich an 
Donauufer gegenüber beobachteten. Die Rohr
sänger, die hier im Weidicht brüten, waren 
noch nicht angekommen. 

Der Nachmittag des 1. Mai sah uns, wie 
am 24., wieder im Kalkofen-Moldovitzabach-
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ugyanazokat a fajokat figyeltük meg s még 
hozzá egyetmást: örvösgalamb, 1 egerészölyv, 
1 kuvik, néhány kakuk. egy-egy zöld- és 
szürke küllő, 1 sárgarigó, czitrom- és kövi 
sármányok (3 pár), hegyi billegetők, 1 éneklő 
ökörszem, Sylvia atricapilla, curruca és com
munis, Phi/ll. eollybita, feketerigók. Este lép
és énekesrigók szólnak s egy vörösbegy 
énekel. Igen szép látvány volt egy vízirigó^ 
mely a víz alatt a fenéken szaladt. 

Május 2-án végre tovább mentünk lefelé a 
Dunán. A hajóhoz vezető úton búbospacsir
tákat ^ láttunk a szántásokon. A gőzhajóról 
ornithologiai dolgot nem láttunk. A folyó még 
mindig erősen meg volt áradva. Drenkovánál 
kiszállunk s azonnal 2 kabasólymot látunk, 
melyek az udvarokban és kertekben le levág
nak, bizonyára verebekre vagy fecskékre. 
BREMZAY bányaigazgató úr szíves meghívását 
követve Kozlában, a szénbányánál "vettünk 
lakást. A telep igen szép helyen fekszik, a 
már megszűkült szorosban, a magas bérezek 
körös-körül csak kevés helyet adnak kert és 
mező számára. A fülemile folyton szól, itt ez 
a legközönségesebb madárfaj s a kuvikot is 
folyton halljuk. Hamarosan egy érdekes elő
fordulást is jelentenek : 1912 április 17-én az 
Ívlámpák alatt holtan találtak egy fehér
csillagos kékbegyet. 

Az idevaló madárvilág iránt való feszült 
érdeklődés közben 3-án a buhuval elindulunk 
a hegyek közé; az erdőket szinte tisztára 
Clematissal áthatolhatatlan csalamádészerü 
sűrűségű bozóttá szövődött hajtások alkották. 
Rettentő növényzet. Meg kell itt különböztetni 
a kis terjedelmű, részben művelés alatt álló 
sík elővidéket a Duna mellett és a nagy
kiterjedésű erdős vidéket, Az előterületen a 
következő fajokat figyeltük meg: 1 tőkés-
récze ?, estefelé az első vadgerle, 1 vércse, 
kuvik, füsti és molnárfecske, egyetlen col
lurio cf, egyes dolmányosvarjak, házi és 
mezei verebek, tengeliczek a kertekben. Ba
rázdabillegető gyakori, egy gyászosezinege-
család (P. lugubris) a gyümölcsös kertekben. 
A terület jellegzetes madara azonban az itt 
igen gyakori karvalyposzáta, melynek err 
szavát és szép énekét szinte minden bokorból 
hallja az ember. Egy vízirigó a sík területen 
egészen a patak torkolatáig előmerészkedett 

tal. Ungefähr dasselbe beobachtet und einiges 
dazu: Ringeltaube, 1 Bussard. 1 Steinkauz, 
paar Kukuke. je einen Grün- und Grauspecht 
gehört, 1 Pirol, Gold- und Zippammern (3 Pär
chen), Gebirgsstelzen, 1 singender Zaunkönig, 
Sylvia atricapilla, curruca und couimiutis, J'hyll. 
eollybita, Amseln. Abends singen Mistel- und 
Singdrossel und 1 Rotkehlchen. Ganz reizend 
war es zu beobachten, wie ein Wasserschmätzer 
tauchte und unter Wasser am Boden dahinlief. 

Am 2. Mai endlich ging es weiter stromab. 
Auf dem Wege zum Schiff liefen Hauben
lerchen auf den Ackern. Vom Dampfer aus 
war ornithologisch nichts zu sehen Der Strom 
noch immer stark geschwollen. In ürenkova 
steigen wir aus, gleich begrüsst von 2 Baum
falken, die in Höfen und Gärten niederstossen, 
wohl auf Spatzen und Schwalben. Dank der 
liebenswürdigen Einladung des Herrn Berg
werkdirektors BREMZAY nahmen wir Wohnung 
in Kozla bei dem Kohlenbergwerk. Das Ort
chen liegt sehr schön an dem schon engen 
Pass, die hohen Waldberge ringsum lassen 
nur wenig Platz für Felder und Gärten. Nach
tigallen schlagen hier unaufhörlich, sie sind 
die gemeinsten Vögel hier, und den Steinkauz 
hört man immerzu rufen. Ein interessantes 
Vorkommen ward uns auch gleich mitgeteilt: 
am 17. April 1912 fand man ein weiss-
sterniges Blaukehlchen tot unter den Bogen
lampen. 

Gespannt auf die hiesige Vogelwelt brechen 
wir am 3. mit dem Uhu in die Berge auf, 
deren Wald fast durchwegs aus fast undurch
dringlichen, mit Cleinatis wild verwobenen 
Stockausschlägen, alias Jungmais besteht, 
einerschrecklichen Vegetationsform. Man muss 
hier unterscheiden das kleine ebene, zum Teil 
angebaute Vorland an der Donau und das 
ausgedehnte bewaldete Bergland. Im Vor
land kam zur Beobachtung: 1 Stockenten 9, 
abends die erste Turteltaube, 1 Turmfalke, 
Steinkauz, Rauch- und Mehlschwalbe, ein ein
ziges collurio cf, Nebelkrähen einzeln, Haus
und Feldspatzen, Stieglitze in den Gärten. 
Weisse Bachstelze häufig, eine Familie Nonnen
meisen (P. lugubris) in den Obstgärten. Der 
Charaktervogel dieses Vorlandes aber ist die 
sehr häufige Sperbergrasmücke, deren Err und 
schönen Gesang man fast aus jedem der dichten 
Dornbüsche hört. Ein Wasserschmätzer hatte 
sich bis an die Mündung des Baches in ebenem 
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magas fák áru vékában; a fülehiilék itt a leg-
gyakoriabbak, de azért még a hegységbe is 
jócskán felmennek. 

A bokros és erdős hegyvidéken megfigyelt 
fajok a következők : legalább 5 egerészölyv, 
a mely faj itt szinte állandóan fakóbarna-
szinú. A Syringa-völgyben melyet egészen a 
nyeregig követtünk, 2—3 parlagi sas keringett. 
Az egyiket, mely a fák fölött igen alacsonyan 
a völgybe ereszkedett, remekül látjuk: a világos 
nyakszirtet, a ínég elmosódott ralifoltokat 

(fiatalabb példány volt), a nagyon sötét tol-
lazatot. Egy kaba vág a buhura, melyet a 
legmagasabb mindenen uralkodó sziklacsúcson 
helyeztünk el. Kakukot legfeljebb kettőt hal
lottunk s csak egy nagy fakopáncsot. A har
kályok jelenleg igen csendesek. Egy dol
mányos varjú feljött egészen idáig, szajkót 
csak néhányat láttunk, sárgarigót csak egyet, 
az erdei pinty se volt feltűnően gyakori, de 
azért mindenütt volt belőle, czitromsármány 
többször került szem elé, de kövi sármányt 
idefent csak egy párt találtunk. A tetőn 
majdnem teljesen elhalt óriási törzsekből álló 
bükkállomány, egy holt erdő. Ebben énekelt 
egy erdei pipis s a léprigót is csak itt láttam. 
Czinege itt is kevés volt: 1 barát-, és néhány 
szén- és kékczinege. Ökörszemet is csak 
egyszer hallottam énekelni. Németországban 
mennyivel több volna hasonló helyeken! A kis 
poszátát néhány példányban szintén csak ide
fent láttam, míg a barátkaposzátát többször 
és mindenütt hallottam. A füzikék közül meg 
éppen csak a collybitát találtam itt. A fekete 
rigó nem volt ritka, az énekesrigó sokkal 
gyérebb, 5 tojásból álló fészekalját LINTIA 
találta meg Vj.t méter magas bükkös bokorban. 
Egy vízirigó-pár abban a szurdokban fészkelt, 
melyen át a patak vájja magának az utat a 
Syringa-völgybe. Fent a gyönyöri szálerdőkben 
a holt öv mögött egy kerti rozsdafarkú s 
néhány vörösbegy énekelt. Mindent össze
vetve ezeken a bérczeken sincs valami gazdag 
madárélet, de az elővidéken már inkább 

4-én jobbnak találtuk a dunamelléki elő-
hegységeken való maradást. Ezek egyikén 
van egy szép erdei rét, a honnan 10 óra felé 
sok ragadozót láttunk keringeni: néhány 

Aquila XX. 

Gelände vorgetraut im Schatten hoher Bäume; 
die Nachtigallen sind hier am häufigsten, 
gehen aber auch ein gutes Stück die Berge 
hinauf. 

In den Busch und Waldbergen beobachten 
wir mindestens 5 Mäusebussarde, die hier 
fast durchwegs sehr fahlbraun sind. Im Syrin-
gatal, das wir bis zum Kamm hinaufstiegen, 
schweben 2—3 Kaiseradler. Einen, der sehr 
niedrig über die Wipfel unter uns im Tal 
hinabstreift, können wir herrlich betrachten: 
den hellen Nacken, die noch undeutlichen 
Schulterflecke (es war ein jüngeres Exemplar), 
pas sehr dunkle Gefieder. Ein Baumfalk stösst 
auf den Uhu, den wir auf der höchsten, alles 
überblickenden Felsspitze aufgepflanzt hatten. 
Kukuke hörten wir nur höchstens zwei, 
von Spechten nur einen grossen Buntspecht. 
Sie sind jetzt alle sehr schweigsam. Eine 
Nebelkrähe kam bis ganz oben hinauf, Eichel
häher ein paar bemerkt, Pirol nur einen, der 
Buchfink war nicht auffällig häufig, aber 
überall, den Goldammer sah man öfters, von 
der Zipammer aber nur ein Pärchen hoch 
oben. Dort oben steht ein fast ganz abge
storbener Bestand mächtiger Buchen, ein toter 
Wald. Darin sang ein Baumpieper, und die 
Misteldrossel sah ich nur dort. Von Meisen 
auch hier wenig: 1 Sumpf-, wenig Kohl- und 
Blaumeisen. Zaunkönig auch nur einmal sin
gen gehör:. Wieviel würde es in analogen 
Gegenden in Deutschland geben! Die Dorn
grasmücke sah ich in wenigen Stücken auch 
hier zunächst nur oben, die Mönchsgrasmücke 
war öfter überall zu hören Von Laubsängern 
gabs hier gar nur den eollybita. Die Amsel 
war nicht selten, die Singdrossel sehr viel 
weniger zahlreich, von ihr fand LINTIA ein 
Nest mit 5 Eiern auf einem Buchenstrauch 
l'/2 ni hoch. Von Wasserschtnätzern brütete 
ein Paar in der Klamm, durch die sich der 
Bach den Ausweg aus dem dahinter sich 
weitenden Syringatal bahnt. Oben in den 
prachtvollen Hochwäldern, hinter dem toten 
Gürtel sang ein Gartenrotschwanz und ein
zelne Rotkehlchen. Alles in allem sind auch 
diese Waldberge nicht gerade vogelreich zu 
nennen, wohl aber das Vorland. 

Am 4. zogen wir vor, auf den Vorbergen 
an der Donau zu bleiben. Auf einem solchen 
ist eine schöne Waldwiese, von der aus wir 
gegen 10 Uhr eine Menge Raubvögel kreisen 

25 
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egerészölyv, két parlagi sas, két nagy békászó-
sas (Aquila clanga). Estefelé két kígyászölyv 
is keringett itt. Egy kis, villámgyorsan el
vágódó sólyom bizonyára subbuteo volt. Újra 
láttunk egy magányos vércsét a Dunán. Ku
vikot ma 3 drbot hallottunk- Ezek a madár
fajok bizonyára mind költenek itt. Láttunk 
továbbá kakukot, 1 feketeharkályt, 1 zöld-
küllőt s fecskéket. A tövisszúró gébicsek 
száma meggyarapodott, néhány d remekül 
utánoz, igy az egyik csalódásig híven hallatja 
az erdei pinty „rüt riit pink" szavát. Dol
mányos varjú, szajkó, sárgarigó, erdei pinty 
tengelicz, czitromsármány az út mellett, tehát 
egészen lent. Barázdabillegető (a hegyi bil-
legény itt különösképpen hiányzik) szén- és 
kékczinege, karvaly- és barátkaposzáta, csilp-
csalp-fűzike, feketerigó, fülemile — ezekből 
áll az itten fészkelő madárvilág. 

5-én újra a hegyek közé mentünk. Pompás 
napudvart láttunk. Reggel korán sok madár
ének. A következő eltéréseket észleltük: egy 
igen nagy tisztás fölött magasan kering egy 
világos színezetű törpe sas, melynek fehér 
vállfoltjait igen jól látom. A gerinczen egy
két nyaktekercs és 1 feketeharkály. Nagy 
fakopáncsot ina több ízben is láttunk. Egy 
fekete fehérszínű légykapó, bizonyára coüaris, 
9 igen magasan fent s az előhegységben is 
láttunk egy pár coliarist a fészeknél. LINTIA 
úgy hiszi, hogy bár nem egész pontosan, 
nagy őrgébicset látott. A míg nem lesz bizo
nyító példány ebből az időszakból, addig 
mégis csak csalódásra kell gondolni. Tövis 
szuró-gébics megint több lett. Emberiza cia ma 
is egy pár, fent egy erdei pacsirta énekel. 
LINTIA egy fiait etető csuszkát lát. Barátka
poszátát ma is egy 5-t látunk, az első curruca 
itt. Délben a dunamenti réten az országút 
mellett az első Acrocéphalus streperus (cser
regő nádi poszáta) éuekel, valószínűleg csak 
átvonuló. LINTIA végre meglát egy sibilatort 
is, mely pedig a nagyon hasonló moldovai 
területen, habár csak helyenként, mégis 
nagyon gyakori volt. 

Este gyönyörű sétautat tettem a Duna 
mellett a kis ligetben. Nem tudok belenyu
godni abba, hogy ezen a kedvező pihenő-
állomáson, mely a vonulást irányító szorosban 
fekszik, úgyszólván semmi madárvonulás se 
észlelhető. Pedig igy van. Feltűnően kevés 

sehen: paar Bussarde, zwei Kaiseradler, zwei 
grosse Schreiadler (Aquila clanga). Abends 
kreisen auch 2 Schlangenadler. Ein kleiner 
blitzschnell vorbeisausender Falk, war wohl 
subbuteo. Ein einzelner Turmfalk ist wieder 
an der Donau. Steinkäuze hören wir heute 
3 Stück. Alle diese Vögel müssen hier Brut
vögel sein. Ferner: Kukuk, 1 Schwarz-, 
1 Grünspecht, Schwalben. Die Neuntöter ha
ben sich vermehrt, einige d1 spotten famos, 
so einer täuschend das „rüt, rüt Pink" des 
Buchfinken. Nebelkrähen, Eichelhäher, Pirol, 
Buchfinken, Stieglitze, Goldammer wie immer. 
1 Zipammer an der Strasse, also ganz unten. 
Bachstelze (Gebirgsstelze fehlt merkwürdiger
weise hier), Kohl- , Blaumeise, Sperber- und 
Mönchsgrasmücken, Weidenlaubsänger, Amsel, 
Nachtigall. Das ist hier die übliche Brutvogel-
zusaminenstellung. 

Am 5. wieder in die Berge. Sehr schön, 
still, heiss. Prächtiger Sonnenring. Früh sehr 
viel Vogelsang. An Änderungen folgendes 
bemerkt: Uber einer grossen Blosse weit 
oben kreist ein heller Zwergadler, dessen 
weisse Schulterflecken gut zu sehen sind. 
Auf dem Kamm ein oder zwei Wendehälse 
und 1 Schwarzspecht, Grosse Buntspechte 
heute wiederholt gesehen. Ein 2 eines schwarz-
weissen Fliegenschnäppers, jedenfalls collaris, 
hoch oben, auch in den Vorbergen ein Paar 
collaris am Nest. LINTIA glaubt, einen Raub
würger, allerdings nicht sehr gut, gesehen zu 
halién. Bis ein Belegstück aus dieser Zeit 
vorliegt, muss man doch wohl an eine Täu
schung glauben. Der Neuntöter ist häufiger 
geworden, Emberiza cia auch heute ein paar, 
oben singt eine Heidelerche. Eine fütternde 
Spechtmeise von LINTIA gesehen. Von der Mönchs
grasmücke heute auch ein 2 gesehen, die 
erste curruca hier. Mittags singt an der Strasse 
auf der Donauwiese der erste Acrocéphalus 
streperus (Teichrohrsänger), wahrscheinlich nur 
ein Durchzügler. LINTIA entdeckt endlich einen 
sibüator, der doch in dem sehr ähnlichen 
Moldovaer Revier, allerdings auch nur stellen
weise, so häufig war. 

Abends mache ich einen herrlichen Spazier
gang an der Donau hinab durch die kleine 
Aue. Es lässt mir keine Ruhe, dass hier an 
diesem vorgezeichneten Pass in so günstiger 
Raststation so gut wie kein Vogelzug zu be
merken ist. Aber es bleibt dabei. Es gibt 
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a madár a füzesekben és fákon. De a Duna 
fölött hirtelen kb. 300 nagy madarat, a leg
nagyobb valószínűség szerint Plegadist ? látok 
hosszú gyöngyfüzér-vonalban a víz ellenében 
vonulni. A parton több billegetőczankó, a 
csemetekertben ismét a gyászosczinege eteti 
most már nagyon felcseperedett fiait, egyéb
ként csak 2—3 szénczinegét látok. Néhány 
karvalyposzáta. Legfeljebb egy füzike, azt 
se tudom meghatározni. Ezen a jelenségen, 
mint a madárvonulás kutatója mindig újból 
és újból meglepődöm. Egy rozsdás csalán
csúcs cf. A magas füzekben 1 vagy 2 fa
kopáncs, melyek közül az egyiket végre egész 
közelről és szabadon látom, a mint dolgozik 
egy fűzfatörzsön. Az igen erős csíkozásról 
s az ugrándozáskor látható fehéres villanása 
fartőről felismerem a fehérhátú fakopáncsot 
s a lövés megerősíti azt a meglepő tényt, 
hogy ez a hegyvidéki madár itt lent tartóz 
kodik a Dunaparton. Hangját nem tudtam 
egy sajnos kissé halkan hangzó major szó
lástól megkülönböztetni. Egyébként még csak 
egy vércsepárt láttam a Széchenyi-út fölött 
lévő sziklán, egy egerészölyvet és az elmarad
hatatlan fülemiléket. De már ez az egy út 
is elégséges annak a megállapítására, hogy 
a Kazánszoros semmiesetre se valami jobban 
használt útvonal az apró madárvilág számára. 

Következő napon (május 6.) a buhuval egy 
dunaparti réten voltunk, a honnan szabadon 
ráláthattunk a szoros sziklafalaira. Ott, egészen 
közel az út mellett gyönyörű vén réti sas 
szállott tova közvetlenül az ülőfa fölött és 
sértetlenül menekült. Bizonyára Szerbiában 
fészkel. Egy barna kánya száll a Duna mentén, 
3 egerészölyv vág le, 3 - 4 vércse visít fent a 
sziklafalakon, de nem jönnek le a búimra. Egy 
kuvikkal feketerigók incselkednek. A kakuk 
szól, a gébics csetteg, két dolmányos varjú 
bosszankodik a lesőfán, 2—3 szajkó hasonló
képpen, miközben az egyik ráül a leskunyhó 
gallyazatára. Vadgerlék a füzeken. Sárga
rigó, erdei pinty, tengelicz, mint egyébkor. 
Egy kövi sármány az út mellett, LINTIA egy fűzfa 
tövében P20 magasságban barázdabillegető 
fészket talál 6 friss tojással, míg a drenkovai 
faraktárban — a hol este voltam — már sok 
etette a fiait s az egyik fiai már anyányiak 
voltak. Ugyanott egy pár kékczinege is etette 
fiait. Egy őszapó-családra is akadtunk. Po-

auffällig wenig Vögel in den Weidenbüschen 
und Bäumen. Doch über der Donau sehe ich 
plötzlich eine lange Perlschnur von ca. 300 
Grossvögeln, am ehesten wohl Plegadis? 
stromauf ziehen. Am Ufer mehrere Flussufer
läufer, im Baumgarten füttert wieder die 
Nonnenmeise ihre jetzt stark herangewach
senen Jungen, sonst nur 2—3 Kohlmeisen zu 
sehen. Einzelne Sperbergrasmücken. Höch
stens ein einziger Laubsänger, aber auch der 
unsicher. Diese Erscheinung frappiert mich 
als Zugsforscher hier immer wieder. Ein 
Braunkehlchen d1. In den hohen Weiden 1 
oder 2 Buntspechte, von denen ich endlich 
einen nahe und frei an einem Weidenstrunk 
arbeiten sehen kann. An der sehr starken 
Strichelung und an einem weissen Schimmer 
auf dem Bürzel beim Hüpfen erkenne ich 
einen Weissrückenspecht, und der Schuss 
bestätigt die überraschende Tatsache, dass 
dieser Bergvogel sich hier unten am Donau
ufer aufhält. Den Ruf konnte ich nicht von 
einem etwas leisen Majorruf unterscheiden. 
Sonst nur noch ein Turmfalkenpärchen oben 
am Felsen über der Széchenyi-Strasse, ein 
Bussard und die unvermeidlichen Nachtigallen. 
Allein dieser eine Gang schon würde mir 
genug verraten haben, dass die KasanKlissur 
keinesfalls eine stärker frequentierte Klein-
vögelzugstrasse ist. 

Anderntags (6. V.) waren wir mit dem Uhu 
auf einer Wiese am Donauufer, die die in 
einem Tal zurücktretenden Felswände der 
Klissur freilassen. Dort, ganz nahe an der 
Strasse schwebte uns ein herrlicher alter 
Seeadler über den „Auf und kam heil davon. 
Er muss drüben in Serbien brüten. Ein 
schwarzer Milan streicht die Donau entlang, 
3 Mäusebussarde stossen, 3—4 Turmfalken 
kichern oben an den Felswänden, erscheinen 
aber nicht am Uhu. Ein Steinkäuzchen wird 
von Amseln geneckt. Der Kukuk ruft, der 
Würger ratscht, zwei Nebelkrähen ärgern sich 
über den Auf, 2—3 Eichelhäher desgleichen, 
wobei sich einer auf das Gezweig der Hütte 
setzt. Turteltauben in den Weiden. Pirol, 
Buchfinken Stieglitze wie immer. Eine Zip-
animer an der Strasse. In einem Weideu-
stamnie ca. 1 20 in hoch findet LINTIA ein Nest 
der weissen Bachstelze mit 6 frischen Eiern, 
während auf dem Holzstapelplatz bei Dren-
kova — wo ich abends war — viele Paare 

25* 
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száták közül a nisoria gyakori az országút 
mentén, communis többször akad, curruca szór
ványos. A cserregő nádi poszátát, mely ma nem 
énekel, meghatározás czéljából lelövöm. Néhány 
feketerigó Drenkova mellett és sok éneklő 
fülemile, ez az egész. De megálljunk, szinte 
elfelejtettem azt a 200 darabból álló kormos 
szerkő-csapatot, mely egész napon át száll
dosott a Duna fölött. Ezek számára alighanem 
mégis csak a Duna folyam adja a vonulás 
utat. 

Gazdagnak egyáltalában nem mondható 
ennek a vidéknek a madárvilága, mert itt 
egy nap alatt csak fele annyi madárfajt lehet 
megfigyelni, mint a mennyi BREHM szerint 
legalább (t. i . 50) szükséges ahhoz, hogy egy 
vidék madárvilágát gazdagnak lehessen tar
tani, vagy mint a mennyi ugyanakkor Berlin 
vagy Budapest közvetlen közelében is meg
figyelhető. 

Minthogy új felfedezéseket már alig remél
hettünk, május 7-én kocsin elindultunk a 
legszebb s mint később kiderült, legeredmé
nyesebb kirándulásunkra a Széchenyi-úton 
lefelé Orsovának az egész Kazánszoroson 
keresztül. A vidék szépségeit itt nem kell 
leírnom. Meg kell azonban említenem az ér
dekes, részben már déli flóra-virág pompáját. 
Lobogó lángként sugárzanak a Cytisus nigri
cans buja virágfüzérei, a galagonya olyan 
volt, mintha hó borította volna s áthatóan 
illatozott, fent a sziklákon, a honnan az em
berek még le nem szedhették, gyönyörű 
orgonavirágok pompáztak s a lejtőkön hihetet
len bujaságban nyiladoztak a veronikafű dús, 
kékszínű füzérei. Ezt a florisztikai gazdagságot 
bizonyára a szélmentes fekvés, a napsütés, vala
mint a folyam termékenyítő vízgőze idézik elő, 
a mint nemsokára kiderült a madárvilágban is 
pontosan és szépen megnyilvánult ez a déli 
jelleg. Az idő mindig szebb lett és égető 
naptüzésben érkeztünk estére Dubovára. 

A parton már egyetlenegy vízimadár se 
volt, ragadozót is sajnos, keveset lát tunk: 2 
keringő sas (spec.?), 2 egerészölyv, kb. 4 
vércse, 1 kabasólyom. Itt-ott 1 kakuk, 1 nyak-

schon fültern und eins schon flügge Junge 
hat. Dort unten fütterte auch ein Paar Blau
meisen. Auch eine Familie Schwanzmeisen 
entdecken wir. Von Grasmücken ist da nisoria 
an der Strasse entlang häufig, communis findet 
sich jetzt öfter, curruca einzeln. Der Teich
rohrsänger — heute stumm — wird zwecks 
Bestimmung erlegt. Ein paar Amseln bei 
Drenkova und \iele schlagende Nachtigallen, 
das ist wiederum alles. Doch halt, bald hätte 
ich die Schar von fast 200 Trauerseeschwal-
ben vergessen, die den ganzen Tag über 
sich über der Donau tummelte. Für diese 
Vögel ist nun allerdings wohl die Donau 
der Zugsweg. 

Vogelreich darf man also diese Gegenden 
nicht nennen, da sich hier an einem Tage 
nur halb soviel beobachten lassen, als nach 
BREHM ZU einer „vogelreichen" Gegend min
destens gehören (nämlich 50) und als man 
in gleicher Zeit dicht bei Berlin oder Buda
pest etwa beobachten kann. 

Da kaum noch auf viel Neuentdeckungen 
zu hoffen war, traten wir am 7. Mai zu Wa
gen die schönste — und wie sich bald heraus
stellte — erfolgreichste Tour auf der Szé-
chenyi-Strasse hinunter bis Orsova an, also 
durch die ganze Kasan-Klissur. Die Schön
heit der Landschaft brauche ich hier nicht 
zu schildern. Aber betont muss die Blüten
pracht der interessanten, z. T. südlichen Flora 
werden. Wie lodernde Flammen strahlen die 
üppigen Sträusse des Cytisus nigricans, der 
Weissdorn war wie mit Schnee bedeckt und 
duftete streng, oben an dem Felsen, wo die 
Leute sie noch nicht hatten pflücken können, 
hingen die köstlichen Fliedertrauben und am 
Hang entfalteten sich in unglaublicher Üppig
keit schwere blaue Ehrenpreissträusse. Die
ser floristische Reichtum ist wohl der wind
geschützten Lage und dem Sonnenbrand im 
Verein mit dem befruchtenden Wasserdampf 
des Stromes zu verdanken. Und wie sich bald 
zeigte, prägte sich dieser südlich anmutende 
Charakter auch streng und schön in der 
Vogelwelt aus. Das Wetter wurde immer 
schöner und bei stechendem Sonnenglast ka
men wir nachmittags in Dubova an. 

Am Ufer kein einziger Strandvogel mehr, 
von Raubvögeln leider nur wenig gesehen: 
2 kreisende Adler (sp?), 2 Bussarde, ca. 4 
Turmfalken, 1 Baumfalk. Ein oder der andere 
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tekercs, mindenütt füsti és molnárfecskék, 
most már sok tövisszuró-gébics cf és néhány 9, 
a Kazánszorosban és Dubovánál néhány kis 
őrgébics, néhány dolmányos varjn és sárga
rigó cf, nagyon szórványosan erdei pintyek, 
csak egy zöldike Dubova faluban, néhány 
tengelicz; czitromsármány nincs, helyette egyes 
kövi sármányok. Az egyik átmenti fán egy 
sármányféle ülve marad és majdnem tökéle
tesen úgy énekel, mint a czitromsármány, de 
hiányzik a végszótag. LINTIA, a ki véletlenül 
megtekintette, hirtelenül, mintha őrület szállta 
volna meg, lövésre készen tartott botpuskával 
leugrik a kocsiról és visszarohan feléje. Most 
már én is megnézem a messzelátón keresztül: 
teremtőm, egy sövénysármány (Emberiza cirlus 
birlús L.) . Gyönyörűen elválik a fekete torok a 
sárga nyakörvtől. Ekkormegszólal a puskaske-
zünkbe kerül ez a Magyarországra nézve nagy 
ritkaság. Vendég volt-e, vagy itt fészkel-e? A 
kocsisnak egy forintot Ígérünk, ha még egy 
ilyen madarat lát előttünk. Nem tart sokáig 
s végsőig feszült fiilünk és szemünk újból 
felfedez egy cf-et, melyet nehézség nélkül 
elejtünk. Nemsokára már messziről teljes 
biztossággal felismerjük a gyorsabb ütemű, 
a végén hangsúlytalan éneket s ilyniódon 
legalább egy tuczatot találunk a Kozlátó' Du
bova felé vezető úton. Az elejtett 4 cf heréi 
lencsenagyságúak, az egyetlen 9-nek, mely 
egyébként csak igen nehezen különböztet
hető a czitromsármánytól, nagy kotlófoltja volt. 
Kifogástalanul bebizonyult tehát, hogy itt egy 
nem is oly kis fészcktelepet találtunk ebből a 
déli fajból, mely eddigelé csak a horvát 
tengerpartról volt ismeretes. Már ez a felfe
dezés egymagában is gazdagon megjutalmazta 
a gyönyörű utat. Egyebekben még a követ
kezőket figyeltük meg: barázdabillegetőket 
gyakran, mezei pacsirtát, minthogy csak ritkán 
volt számára megfelelő teriilet, csak egyszer, 
néhány kékczinegét, karvalyposzátát csak 
Kozlánál, azontúl majdnem csupa mezei 
és néhány kis poszátát. Füzikék közül az 
egész Kazánszorosban csak egy csilp-csalpot 
találtunk, feketerigót is csak néhányat ész
leltünk. Tiszoviczánál ismét nagy szenzáczió 
akadt, melyre mintegy villanyütésre kiugrot
tunk a kocsiból: az útról egy fekete-fehér 
hantmadár-féle repül fel, ugyanaz, a melyet 
egy évvel ezelőtt tömegesen láttam és lőttem 
Kisázsiában, a Saxicola hispanica xantho-

Kitkuk, 1 Wendehals, überall Rauch- und 
Mehlschwalben, jetzt sehr viele Neuntöter cf 
und etliche 9, im Kasan und bei Dubova 
etliche Schwarzstirn würger, etliche Nebel-
krähen, paar Pirol cf, sehr einzelne Buch
finken, Grünling nur einer im Ort Dubova, 
etliche Stieglitze, keine Goldammern, statt 
dessen einzelne Zipammern. Auf einem Strassen-
baum bleibt eine Ammer dreist sitzen und 
singt fast genau wie eine Goldammer, aber 
ohne Schlussilbe. LINTIA, der sie zufällig an
gesehen hat, springt plötzlich wie besessen 
mit gezücktem Schiesstock vom Wagen und 
rennt zu ihr zurück. Ich nehme sie nun 
auch ins Glas: Himmel, eine Zaunammer 
(Emberiza cirlus cirlus L.). Wundervoll hebt 
sich die schwarze Kehle von dem gelben 
Halsband ab. Da knallt es und wir haben 
eine für Ungarn grosse Seltenheit in der 
Hand. War das nun ein Irrgast oder sollte 
er hier brüten ? Dem Kutscher wird ein Gul
den versprochen, wenn er einen gleichen 
Vogel vor uns entdeckt. Aber nicht lange, 
und das nun aufs äusserste gespannte Auge 
und Ohr habeu wieder ein cf entdeckt, das 
uns mühelos zur Beute wird. Bald erkennen 
wir mit voller Sicherheit die raschere Ton-
reihe ohne Schlusschlag von weitem und 
entdecken so mindestens 1 Dutzend auf dem 
ganzen Weg Kozla-Dubova. Die erlegten 4 cf 
haben erbsengrosse Hoden, das einzige Weib
chen das aufzutreiben war, das übrigens sehr 
schwer vom Goldammer 2 zu unterscheiden 
ist, einen grossen Brutfleck. Es ist also ein
wandfrei nachgewiesen, dass hier eine gar 
nicht mal so kleine Brutkolonie dieser süd
lichen, bisher nur vom kroatischen Litorale 
bekannten Art entdeckt war. Diese Ent
deckung allein hätte uns die schöne Fahrt 
reichlich belohnt. Sonst kamen noch zur Be
obachtung : Weisse Bachstelze sehr oft, die 
Feldlerche gemäss des selten für sie passen
den Geländes nur einmal, paar Blaumeisen, 
Sperbergrasmücke nur bei Kozla, dann fast 
nur Dorn- und einige Klappergrasniiicken, 
Von Laubsängern im ganzen Kasan nur einen 
Zilp-Zalp, von Amseln paar bemerkt. Bei 
Ti-;sowitza gabs wieder eine grosse Sensa
tion die uns wie elektrisiert aus dem Wagen 
springen Hess: von der Strasse fliegt ein 
schwarz-weisser Steinschmätzer auf, wie ich 
sie in Massen vor einem Jahre in Kleinasien 
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melaena-nak egy aurita-typusú cf-je s nem
sokára ezután egy másik cf a feketetorkú 
typusból. LINTIA sajnos egyiket se tudta lelőni. 
Ez tehát már a második remek felfedezés 
volt! Ugyanazon a területen néhány oenanthe 
is tanyázott s az út mellett egyik támasztó
falban fészekre is akadtunk csupasz fiókákkal. 
Minthogy az öreget kézzel megfogtuk (s ter
mészetesen mindjárt el is eresztettük), nyilván
való volt, hogy sajnos nem a hispanica 
fészke volt, a mely különben még aligha 
költhetett. Rozsdás csaláncsúcsot 2—3 pél
dányt láttunk Kozlánál, fülemilét persze min
denütt sokat. 

8-án és 9-én Dubova környékén kutattunk, 
nevezetesen a falu alatt a folyam mellett 
emelkedő hegycsúcson és azon az aránylag 
terjedelmes síkságon, mely a folyam feltöltő 
munkájának az eredménye. Ez a körös-körül 
hegyektől övezett mocsaras síkság, mely sima 
mint az asztal, igazi meglepetés ezen a vidéken 
s ez a formáczióváltozás azonnal és pontosan 
meg is látszik a madárvilágán. A mocsaras 
réten, melyet virágzó Majanthemum vernale 
borít, tömérdek haris tanyázik. 3 fehér gólya 
azonban (8-án) csak átvonul; a folyón felfelé 
mentek. 3 sordély csiripel a réti bokrokon, 
a barázdabillegető persze nagyon gyakori, 
még egy búbos pacsirta is települt ide, a nedves 
talaj daczára és meglepő szépen énekel, a 
karvalyposzáta itt ismét egyenként mutat
kozik a dunamenti bokrokban. Az út mellett 
elterülő kisebb mocsárban estefelé nádi po
száták után kutatok s nemsokára a füsti fecske 
édes ficserékelését hallottam a nádasból, 
melyet nemsokára nádi poszátaszerű hangok 
követtek. Meg se kellett volna látnom a 
karcsú énekest és mégis tudtam volna, hogy 
az az énekes nádi poszáta (Acrocéphalus 
palustris). A közelben két foltos sitke 
(Acr. schoenobaenus) bujkált hangtalanul. 
Nem lehetetlen, hogy egyik avagy másik, 
még tán leginkább a palustris, itt fészkelni 
fog. Ez volt a rét jellemző madárvilága. 
A falu 1 zöldikepárral, 1 tengeliczczel és 

beobachtet und geschossen hatte : eine Saxi
cola hispanica xanthomelaena ó" vom aurita-
Typ und bald darauf ein zweites cf, vom 
schwarzkehligen Typ. Beide entkamen aber 
LINTIA. Das war also eine zweite famose Ent
deckung! In derselben Gegend waren auch 
einzelne oenanthe zu Hause und in einer klei
nen Stützmauer der Strasse finden wir ein 
Nest mit nackten Jungen. Dadurch, dass die 
Alte mit der Hand gegriffen (und natürlich 
wieder freigelassen) wurde, mussten wir 
konstatieren, dass es leider nicht das Nest 
des hispanica war, der ja wohl auch noch 
nicht brüten konnte. Wiesenschmätzer sahen 
wir 2—3 nahe Kozla, Nachtigallen waren 
selbstverständlich überall zahlreich. 

Am 8. und 9. durchforschten wir die Um
gebung Dubovas, speziell den Gebirgsstock 
am Strome unterhalb des Ortes und die ver
hältnismässig ausgedehnte Ebene, die der 
Fluss hier aufgeschüttet hat. Diese rings von 
Bergen umgebene, tischglatte sumpfige Wiese 
bildet mit ihrer Formationsänderung eine 
grosse Überraschung in dieser Gegend, und 
prompt spiegelt sich diese Änderung in der 
Vogelwelt wieder. Hier schnarren im sumpfi
gen Wiesenrasen, der übersät ist mit blü
henden Majanthemum vernale, dem grossen 
Schneeglöckchen, eine Unmenge Wachtel
könige. Drei weisse Störche ziehen aber 
(am 8.) nur drüberhin, stromauf. Drei Grau
ammern schnirpsen auf den Wiesenbüschen, 
die weisse Bachstelze ist natürlich sehr häufig, 
sogar eine Haubenlerche hat sich, trotz der 
Feuchtigkeit, eingefunden und singt über
raschend gut, die Sperbergrasmücke taucht 
hier wieder einzeln in den Büschen an der 
Donau auf. In einem kleinen Sumpf an der 
Strasse suchte ich am Abend nach Rohr
sängern und wurde bald durch das süsse 
Lied der Rauchschwalbe aus dem Dickicht 
belohnt, dem sofort rohrsängerartige Strophen 
folgten. Ich hätte den schlanken Sänger auch 
nicht sehen brauchen, um zu wissen, dass 
ich den Sumpfrohrsänger (Acrocéphalus pa
lustris) vor mir hatte. In der Nähe schlüpften, 
aber stumm, zwei Schilfrohrsänger (Acr. 
schoenobaenus). Möglich, dass der eine oder 
andere, vielleicht am ehesten der palustris, 
hier brüten werden. Das war die bezeich
nende Vogelwelt, die der Wiese zugehörte. 
Das Dorf wiederum konnte mit einem Grün-
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a 2 verébfajjal mutatkozott be. A molnár
fecske igen gyakori, a füsti fecske kevésbbé. 

A lejtőkön és hegyeken persze megint 
ugyanaz a madárvilág volt, mint eddig. A for-
máczió itt némileg más, a völgyek gyakran 
puszták, vizmosásosak, a lejtők inkább bok
rosak, mint erdősek. Fent hullámos fensíkok, 
melyek mezőkké vannak átalakítva, a hol 
azonban egyes csalitok, bokorsorok és fák 
megmaradtak a tálsziklás vagy meredek helye
ken A lejtőkön és meredek sziklafalakon 
virágzik az orgona, a zanót és sok egyéb 
szép növény, de ugyanott egyúttal a homoki 
vipera is gyakoribb. 

Azt vártuk, hogy a ragadozó madaraknak 
ebben az eldorádójában a büszke szárnyasok 
tömegesen keringenek, de ebben meglehe
tősen csalatkoztunk. Úgy látszik, hogy itt is 
rohamosan apad a fészkelő nagy madár
alakok száma. Kár, nagy kár! 8-án délután 
legalább 3 egyiptomi keselyű (Neophron per-
cnopterus) keringett, melyek eddigelé még 
évről évre jelentkeztek itt. Mind a két napon 
egy-egy Milvus milvus (vörös kánya) lebegett 
a falu fölött, 8-án egy héja vágott el s persze 
néhány egerészölyv se hiányzott. 1 kígyász
ölyv s egy pár kis békászó sas naponként, 
egy törpe sas 9-én mutatkozott, de egyikük 
se reagált a buhura, tán a szél miatt. Egy 2 
vándorsólyom azonban megjárta, feltűnően 
kicsike volt a mi óriási északi példányainkhoz 
képest. Vándorsólymok szerencsére még mindig 
fészkelnek itt egyes párokban. 9 én egy kaba
sólymot, 8-án néhány vércsét és fehérkörmű 
vércse cT-et láttunk. Utóbbi faj bizonyára 
még vonuláson volt. 

Egyebekben megfigyeltünk 3 kékgalambot 
és néhány vadgerlét. Az első és az egész 
úton egyedüli fürjet 8 á n hallottam fent a 
mezőkön, ugyanott fészkelt egy pár fogoly 
is, császármadarat persze nem láttunk, bár 
itt gyakori. Kakuk ritka, nyaktekercs 2 párban. 
Harkályfélékből, csak 1 ..'nagy fakopáncsot 
láttam. 8-án az első szürke légykapót (Mus
cicapa striata striata) észleltük fent a szikla-

lingspaar, einem Stieglitz und beiden Spatzen
arten aufwarten. Die Mehlschwalbe ist sehr 
zahlreich, die Rauchschwalbe weniger. 

Die Hänge und Berge zeigten natürlich 
wiederum eine ähnliche Vogelwelt, wie bisher. 
Zwar ist hier die Formation etwas anders: 
die Täler sind oft kahl, vom Wasser aus
gewaschen, die Hänge meist mehr busch-
als waldartig bestanden. Oben finden sich 
wellige Plateaus, die in Felder ungewandelt 
sind, wo aber noch einige Haine, Busch
zungen und Bäume an gar zu felsigen oder 
steilen Stellen erhalten sind. An den Hängen 
und schroffen Felswänden blüht der Flieder, 
der Bohnenstrauch und viele andere schöne 
Pflanzen, dort ist aber auch die Hornviper 
häufiger. 

Wir hatten erwartet, hier im Raubvögel
eldorado die stolzen Flieger nur so in Mengen 
kreisen zu sehen, waren aber leider recht 
enttäuscht. Auch hier nimmt offenbar die 
Zahl der brütenden Grossvögel rapide ab. 
Schade, schade! Am 8. Nachmittag kreisten 
wenigstens drei Ägyptische Geier (Neophron 
perenopterus), die bisher noch jährlich hier 
zeigten. An beiden Tagen schwebte je ein 
Mit ins milvus (Roter Milan) über dem Orte, 
am 8. sauste ein Hühnerhabicht Überhin, paar 
Mäusebussarde fehlten natürlich nicht. Ein 
Paar Schlangenadler und ein Paar des klei
nen Schreiadlers Hessen sich täglich, ein 
Zwergadler am 9. sehen, alle aber reagierten 
sie nicht auf den Uhu, wohl auch wegen des 
Windes. Ein Wanderfalk 9 musste dagegen 
daran glauben, es ist merkwürdig klein im 
Verhältnis zu unseren riesigen nordischen 
Exemplaren. Wanderfalken horsten glück
licherweise noch immer einzeln hier. Einen 
Baumfalken sah ich am 9., paar Turm- und 
Rötelfalken cf am 8. Letzterer Art wird 
sicher noch auf dem Zuge gewesen sein. 

Weiter wurden beobachtet 3 Hohl- und 
etliche Türteltauben. Die erste und einzige 
Wachtel auf der ganzen Reise hörte ich am 
8. oben auf den Feldern, ebendort brütete 
1 Paar Rebhühner, von Haselhühnern war 
natürlich nichts zu bemerken, trotzdem sie 
hier häutig sind. Der Kukuk war selten, der 
Wendehals in 2 Paaren da. Von Spechten 
nur 1 grossen Buntspecht bemerkt. Am 8. 
der erste graue Fliegenschnäpper (Muscicapa 
striata striata) oben an der Felskante. Sehr 
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párkányon. Sok collurio cf a réten, fent is, 
néhány minor szintén. 8-án 2 holló, sok dol
mányos varjú, 9-én 13 drb mindig; együtt van, 
talán már fiatalok ? A szajkó itt gyakori, a 
sárgarigó szórványos, az erdei pinty hasonló
képpen. Fen dk írül érdekes jelenség, hogy ilg 
szűken határolt területen 5 sármányfaj fordul 
elő: lent a réten miliaria, a lejtőkön sok a 
citrinella. lent néhány cirlus, cm is egyesével, 
öreg cf hortuláuát végül, bizonyára mint át-
vonulót, fent fedeztem fel egy dűlőúton. Ily 
különböző, egyébként egymást helyettesítő 
rokonfajok együttes előfordulása természet
rajzi nevezetesség. Erdei pipist 2 ízben hal
lottunk fent és a réten s '.lén bizonyára nem 
tévedtem, mikor egy sárgabillegetőt hallottam, 
a miut a hegyek! nem a völgy fölött elszállt. 
Az erdei pacsirta éneke fent a hegyek között 
alig szünetel. Czinegefélék közül csak egy 
barátczinegét (stagnatilis), két család még 
nem régiben szárnyrakclt gyászos czinegét 
(lugubris) néhány szénczinegét és őszapót 
láttam ; utóbbiaknak jól kifejlődött szemöldök-
sávjuk volt. A poszáták közül a lejtőkön 
néhány curruca. 8-án sok communis, atrica
pilla ellenben csak csekély számban volt jelen. 
Csak ritkán szólt egy-egy csilp csalp, ellenben 
egyetlen sibilator se. nem hogy fitisz. Néhány 
feketerigó, az egyik erősen kotol fejmagas
ságban egy gyalogúthoz oly közel, hogy az 
ember súrolja a fészket hordó fácskát. 30 
cm-nyire tőlem még nem mozdul. Mind a két 
napon egy-egy léprigót is láttam. Egyetlen 
hanggal se árulja el magát most ez a faj. 
Azon a terjedelmes sziklatörzsökön, melyet 
átkutattunk, legalább 2 pár kövi rigó tanyázik ; 
táplálékukat mindig fent a mezőkön szerzik. 
Eleinte cseppet se voltak vadak, úgy hogy 
magam egy csodaszép cf-et lőttem. LINTIA 

pedig egy ?-t tudott elejteni. Különös, hogy 
milyen kevéssé feltűnők mégis ezen rikító 
szinek. Éppen élességük és változatosságuk 
következtében itt is előidézik a szomatolizist, 
vagyis a kontúrvonalak elenyésztését. Sajnos, 
itt se hallottam az éneküket. Nagy örömünkre 
itt egy harmadik pár Saxicola hispanicát 
fedeztünk fel a sziklapárkány fölött lévő 
mezőkön, a cf auritus t\ pust mutat, a 9 fekete
torkú. Vadak, mint mindig. Egy pár oenanthe 
is fészkel a mezőkön, egy másik cf-et egy 
lejtőn láttam, sőt úgy látszik, hogy — elég 
különös — még egy rubetra-viiír is megtele-

viele collurio cf auf der Wiese, auch oben, 
ein paar minor ebenso. Zwei Kolkraben am 
8., Nebelkrähen zahlreich, am 9. sieht man 
13 Stück immer beisammen, sind es schon 
Junge? Der Eichelhäher ist hier häufig, 
der Pirol einzeln, der Buchfink desgleichen. 
Äusserst interessant ist das Vorkommen von 
5 Ammerarten auf engem Bezirk: unten in 
der Wiese miliaria. an den Hängen: dtrwneUa 
genug, cirlus in einzelnen Pärchen unten und 
cia einige; hortulaua schliesslich entdeckte 
ich. sicher als Durchziigler, in einem alten cf 
oben auf einein Feldweg. Solches Zusammen
treffen verschiedener, sich sonst vertretender 
verwandter Arten ist eine naturgeschichtliche 
Merkwürdigkeit, Den Baumpieper hörten wir 
in 2 Exemplaren oben und auf der Wiese, 
ja eine Schafstelze glaube ich bestimmt am 
9- über die Berge! nicht im Tal, fliegend 
gehört zu haben. Der Heidelerchelied setzt 
oben auf den Bergen kaum aus. Von Meisen 
sah ich nur 1 Sumpfmeise (stagnatilis) und 
zwei Familien vor kurzem ausgeflogener Non-
nenmeisen (lugubris), einzelne Kohl- und 
Schwanzmeisen, diese mit gut ausgeprägten 
Superciliarstreif. Von Grasmücken an den 
Hängen eine oder die andere curruca, am 8., 
communis hier sehr gemein, atricapilla umge
kehrt nur etliche. Nur selten ein Zilp-Zalp, 
kein einziger sibilator, geschweige denn Fitis. 
Amseln etliche, eine brütet überaus fest in 
Kopfhöhe so nahe an einem Steig, dass man 
das Brutbäumchen streift. 30 cm von Gesicht 
rührt sie sich noch nicht. An beiden Tagen 
auch je eine Misteldrossel gesehen. Kein Laut 
verrät jetzt diese Art. An dem umfangreichen 
von uns durchforschten Felsstock sind min
destens 2 Paare Steindrosseln zu Hause, die 
immer auf die Felder oben zur Äsung rücken. 
Anfangs waren sie garnicht scheu, sodass 
ich ein einzig schönes cf und LINTIA ein í 
erlegen konnte. Merkwürdig ist, wie wenig 
auffällig doch die grellen Farben wirken. Eben 
durch ihren scharfen Wechsel bewirken sie 
auch hier die sogenannte Somatolyse (gleich 
Konturenzerstörung). Auch hier konnte ich 
leider wieder den Gesang nicht ausmachen. 
Zu unserer grossen Freude entdeckten wir 
hier ein drittes Paar Saxicola hispanica oben 
an der Felskante auf den Feldern, das cf 
zeigt den auritus-Typ, das 2 ist schwarz
kehlig. Scheu sind sie wie immer. Auch ein 
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pedett fent a száraz mezőkön, mis; egy rubi
cola cf lent a völgyben tartózkodik. Fülemile 
természetesen itt is sok van. 

10-én szép nyári időben parasztszekéren a 
Széchenyi úton Orsovára megyünk. A déli 
oázis csakhamar végződik, kb. ott, a hol a 
Kazán szoros. A madárvilág már nem nyújt 
annyi érdekeset. Egy vörösgém vízmentében 
repül, néhány gerle ül az útszéli fákon, néhány 
egerészölyv, 1 vagy 2 kígyászölyv és legalább 
2 kis békászó sas, 1 barna kánya, egy-egy 
vércse mutatkozik. Néhány kakuk és nyak
tekercs. Orsován sarlós fecske is van, Ogra. 
dinánál a Dunaparton nagy parti fecske-telep. 
A falvakban túlnyomó a molnárfecske. Tövis
szúró gébics még mindig sok vonul, ha a 
cf-ek túlnyomó számaitól szabad erre követ
keztetést vonni, minort többé nem láttunk. 
Jeselnicza egy helyén kb. 40 darab gyüle
kezik, a két holló a Kazán-szorosban kiáltja 
hozzánk búcsúszavát. Dolmányos varjak, sárga
rigó, házi és sok mezei veréb, erdei pintyek, 
zöldikék, melyek Orsováig mindig gyakoriab-
bak lesznek, néhány tengelicz, a sík területe
ken sordélyok és czitromsárniányok, valamenv-
nyien természetesen fészkelőmadarak. Evvel 
szemben a cirlusból minden utánajárásunk 
daczára is már csak két párt találunk Ogradina 
mellett. Gyakori volt a barázdabillegető, a 
búbos pacsit ta csak szórványos (egy példány 
alacsony fán ült!), erdei pacsirtát egyszer, 
szénczinegét és karvalyposzátát már csak 
ritkán, communist és atricapillát is sokkal 
kisebb számban, currucdt többet észleltünk. 
A Dunapart egy lejtőjén fűzfabokorban 1 
nádi rigó és 1 foltos sitke énekelt; bizo
nyára még vonuláson voltak, mert se közel, 
se távol nem volt megfelelő fészkelési alkal
matosság. Végre néhány csilp csalp. fekete
rigók és még mindig fülemilék. 

10-én visszament Moldovára a gőzhajón, a 
szép idő daczára is igen igen keveset láttunk, 
csak néhány ölyvet, fent a magasban két fel 
nem ismerhető ragadozó madár s egy vagy 
két sólyom. Dubovánál úszott két cf boschas 
és egy cf qucrquedula, melyek 9-jei esetleg 

Aquila XX. 

Paar oenanthe brütet auf den Feldern, ein 
zweites cf sehe ich an einem Hang, sogar 
ein Pärchen rubetra scheint sich — merk
würdigerweise — oben auf den trockenen 
Feldern angesiedelt zu haben, während ein 
rubicola cf sich unten in einem Tale aufhält. 
Nachtigallen sind natürlich auch hier zahlreich. 

Am 10. fuhren wir auf einem Hauernwagen 
bei schönen Sommerwetter auf der Széchenyi-
Sirasse nach Orsova. Die südliche Oase findet 
sehr bald, nämlich mit der Kazan-Klissur 
ungefähr, ihr Ende. Die Vogelwelt bietet nicht 
mehr so viel Interessantes Ein Purpurreiher 
streicht stromab, ein paar Turteltauben auf 
den Strassenbäumen, einzelne Bussarde, 1 
oder 2 Schlangen- und mindestens 2 kleine 
Schreiadler, 1 Schwarzer Milan, ein oder der 
andere Turmfalk. Paarmal Kukuk und Wende
hals. In Orsova gibt es Mauersegler, bei Gradina 
eine starke Uferschwalbenkolonie am DonaU-
ufer. Die Mehlschwalbe wiegt in den Dörfern 
vor. Neuntöter sind immer noch zahlreich auf 
dem Zuge, wenn man das aus der Überzahl 
der cf schliessen darf, minor nicht mehr 
gesehen. Dohlen tummeln sich bei Jeschel-
nitza an einer Stelle gegen 40 St., die beiden 
Kolkraben rufen uns im Kazan den Abschieds-
gruss. Nebelkrähen. Pirol. Haus- und viele 
Feldspatzen, Buchtinken, Grünlinge, die bis 
Orsova immer zahlreicher werden, einzelne 
Stieglitze, auf den Ebenen Grau- und Gold
ammern sind fast selbstverständliche Brutvögel. 
Dagegen finden wir die cirlus trotz aller Auf
merksamkeit nur mehr an einer Stelle bei 
Ogradina in 2 Paaren. Die weisse Bachstelze 
war zahlreich, Haubenlerche einzeln (eine 
sass niedrig auf einem Bauine!), Heidelerche 
nur einmal, Kohlmeisen, Sperbergrasmücke 
nur mehr selten, auch communis und atrica
pilla viel weniger hier, curruca mehr. In einem 
Weidenstrauch an der Böschung des Donau
abbruches sangen 1 Drossel- und Schilfrohr
sänger, die noch wandern müssen, da weit 
und breit keine Brutgelegenheit für sie da 
war. Schliesslich einzelne Zilp Zalpe. Amseln 
und noch immer Nachtigallen. 

Auf der Stromauffahrt mit Dampfer am 10. 
nach Moldova war trotz, des schönen Wetters 
überaus wenig zu sehen, nur paar Bussarde, 
hoch oben 2 unerkannte Raubvögel und 1 
oder 2 Falken. Bei Dubova schwammen 2 
cf boschas und 1 ' querquedida, deren 9 
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a nedves réten fészkeltek. Lubotina állomá
son a hajóról egy cirlust hallottunk. Moldo-
vánál egy kabasólyom, egy keringő gólya és 
néhány kormos szerkő. 

12-én a folyón fölfelé tovább Zimonyba. 
Mindenütt sok a kormos szerkő. Gradisténél 
két Ardetta mhiuta száll viz ellenében. Dub-
roviczánál kb. GO Plegadis 80 méter magas
ságban háromszögalakban repül fölfelé a folyón. 
Ugyanott hat búbos vöcsök együtt repülve. 

Horvátországon át Boszniába, Herczegovi-
nába és Dalmácziába vezetett utain s Trieszten 
át visszatértem Helgolandba. 

Ujmoldovától Orsováig biztosan megállapí
tottam 128 fajt, melyek közül a legtöbb fész
kelő madár. Ezen a területen rajtuk kívül 
még néhány faj fészkel, mint pl. szirti fogoly, 
császármadár, erdei szalonka, melyek azon
ban a véletlen folytán nem kerültek szemünk 
elé. 

A ínndárvonulás kérdése. 

Miképpen áll már most az a kérdés, vájjon 
játszik-e a Kazánszoros, a Dunának ez az 
áttörése jelentékenyebb szerepet, mint a ma
gyarországi vonuló madarak beözönlési út
vonala? Az én benyomásom az, hogy ez a 
szerep csak igen csekély leltet, a mi teljes 
összhangban van AbMAssYnak a Dobrudzsában 
szerzett nézeteivel. Atvonulót csak igen keve
set találtunk. A mit mi láttunk, az csak a 
terület fészkelő madarainak megtelepülést folya
mata volt, nem pedig távoli területek felé 
történt átvonulás. 

Lássuk először is az érkezési adatokat, már 
amennyire azokat biztosan megtudtuk állapí
tani és hasonlítsuk össze őket az országos 
küzépszámmal (1910-ig bezárólag). 

Hogy megmutassam, milyen kevés madár 
vonul a bejárt úton, összeállítom azokat a 
fajokat, melyek ugyanebben az időben másutt, 
de ugyanazon szélességek alatt valahol okvet
lenül tömegesen vonultak: fitiszfűzike egyetlen
egyszer! Már ez magában is eleget mond! 
Erdei pipis aligha volt több, mint az itt 
fészkelő, folyami halászka nem volt! Fecs
kéből is alig volt több az itt költőknél, nyak
tekercsből alighanem csak az itt fészkelők, 
rozsdás csaláncsúcs egyizben mint átvonnló, 

möglicherweise in der feuchten Wiese brüten. 
Bei der Station Lubotina von Bord aus 1 
cirlus gehört. Bei Moldova 1 Baumfalk, ein 
kreisender Storch und etliche Trauersee-
schwalben. 

Am 12. weiter stromauf nach Semlin. Überall 
viele Trauerseeschwalben. Bei Gradisto zwei 
Ardetta minuta stromauf fliegend. Bei Dubro-
witz ca. GO Plegadis ca. 80 m hoch im Dreieck 
stromauf. Ebendort 6 Haubentaucher zusam
men fliegend. 

Über Kroatien führte mich dann mein Weg 
nach Bosnien, der Herzegovina und Dalmatien 
und über Triest kehrte ich nach Helgoland 
zurück. 

Auf der Strasse Ujmoldova bis Orsova 
waren 128 Arten mit Sicherheit festgestellt, 
wovon die meisten Brutvögel waren. Es brüten 
hier, wie wir sicher wissen, noch einige Arten 
mehr wie z. B. Hasel- und Steiuhuhn, Wald
schnepfe, u. a., die wir zufällig nicht zu 
Gesicht bekamen. 

Die Frage des Zuges. 

Wie steht es nun mit der Frage: „Spielt 
die Kasanklissur, also der Donaudurchbruch, 
eine erhebliche Bolle als Einfallpforte der 
ungarischen Zugvögel oder nicht?" Nach 
meinen Eindrücken ist die Rolle eine sehr 
geringfügige, was mit den in der Dobrudscha 
gewonnenen Anschauungen von ALMASBYS voll
kommen übereinstimmt. Durclizügler wurden 
von uns nur sehr wenige gesehen. Was wir 
crlchtcn, war fast nur die Besiedelung des 
Gebietes mit seinen Brutvögeln, aber nicht 
Massendurchzüge in fernere Gegenden. 

Betrachten wir zunächst mal die Ankunfts
daten, soweit sie sich mit einiger Sicherheit 
feststellen Hessen, im Vergleich zum Landes
mittel (iukl. 1910). 

Um zu zeigen, wie wenig Zug auf der 
behandelten Strasse vor sich geht, wollen wir 
die Beobachtungen jener Arten, die zeitge-
niäss in Menge irgendwo gleiche Breiten 
passieren mussten, zusammenstellen: Fitis 
einmal! — das allein sagt genug! Baumpieper 
kaum mehr als die Brutvögel, F'lusseeschwalbe 
fehlte! Schwalben kaum viel mehr als die 
Brutvögel, Wendehals wohl nur die Brutvögel, 
Braunkehlchen einmal als Durclizügler, sonst 
nur paar Brutvögel, Klappergrasmücke wohl 
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Történeti or
Faj Hely Kelet szágos közép

szám 
Jelleg Az adat biztonsági 

foka 
Art Ort Datum Historisches 

Landesmittel 
Charakter Kritik des Datums 

Lanius minor . . . . Omoldova IV. 30. j igen korai 1 
Lanius minor . . . . Omoldova rv. 21. IV. 30. j sehr früh \biztos — sicher 

Calandrella brachydaetyla IV. 21. — n 
Sylvia atricapilla . . . Újmoldova IV. 22. IV 20. késő — spät 
Oriolus oriolus . . . . IV. 23. IV. 28. korai — früh 

Sylvia curruca . . . . - IV. 23. IV. 15. j igen késő 
sehr spät 

jó - gut 

Muscicapa parva . . . » IV. 24. V. 9. 1 igen korai 
sehr früh |öi2tos — sicher 

Caprinmlgus europaeus . » IV. 25. IV. 26. j megfelelő 
entsprechend } ß — gut 

Muscicapa collaris . . . » IV. 25. IV. 19. késő — spät 
( esetleg késő Muscicapa collaris . . . késő — spät 
(ev. zu spät bent. 

Muscicapa atricapilla . . Omoldova IV. 27. IV. 19. késő — spät jó — gut 
Lanius collurio . . . . Újmoldova IV. 27. 

nem koráb
ban mint 
nicht vor d. 

IV. 2. korai - früh biztos — sicher 

Monticola saxatilis . . . IV. 28. IV. 24. késő — spät jó — gut 

Kozla V. 3. IV. 23. j igen késő esetleg késő 
V. 3. IV. 23. j 

sehr spät ev. zu spät bem. 
Mn jó, de inkább 

Sylvia nisoria . . . . V. 3. V. 3. j megfelelő késő Sylvia nisoria . . . . V. 3. V. 3. j 
entsprechend I wohl gut, eher 

zu spät 

Acrocéphalus streperus . S V. 5. IV. 26. késő — spät 
( átvonuló 
\ Durchzügler 

Saxicola hispanica . . . Tiszovicza V. 7. 
( esetleg késő Saxicola hispanica . . . 
' ev. zu spät 

Crex crex Dubova V. 8. V. 6. j megfelelő 
V. 8. V. 6. j 

entsprechend 
Coturnix coturnix . . . V * V. 8. IV. 30. késő — spät v v n 

Muscicapa striata . . . Y) V. 8. IV. 30. v * » 

Acrocéphalus palustris n V. 8. V. 6. j megfelelő 
entsprechend » n n 

egyébként csak néhány fészkelő, kis po 
száták közül csak itt költők, parlagi pipis-
ből egy pár, bizonyára itt fészkel, kakukból 
csak az itt fészkelők (nagyon jellemző!) batla 
néhány átvonuló a Duna mentén. Sisegö füzi
kék alig voltak többen, mint a fészkelők, 
vadgerle egyáltalában nem vonult (! rend
kívül jellemző!), fülemile vonulása nem volt 
feltűnő, parti fecskéé hasonlóképen, fekete-
fejű légykapóból csak egy átvonuló fiata-

nur Rrutvögel. Brachpieper ein Paar, womög
lich Brutvögel, Kukuk nur Brutvögel (auch 
sehr charakteristisch),Sichler: etwas Zug längs 
der Donau. Schwirrlaubsänger kaum mehr 
als die Brutvögel, Turteltaube, Zug beinahe 
garnicht (.'sehr charakteristisch !). Nachtigall: 
Zug nicht autfällig, Uferschwalbe etc., Trauer
fliegenschnäpper ein durchziehendes jüngeres 
cf an der Donau, Schilf-, Teich-, Sumpf- und 
Drosselrohrsänger zogen wohl durch, aber von 
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labb cf a Duna mellett. Foltos sitke, cserregő 
és énekes nádi poszáták, valamint nádi rigók 
átvonultak ugyan, de előbbiekből csak három, 
utóbbiakból csak egy-egy példányt láttunk. A 
mezei poszáta se volt sohase oly gyakori, mint 
jó átvonulási területeken. Evvel szemben való
színű, hogy a kormos szerkők jó része a Duna 
mentén voult fel az országba. A kerti poszá
tát sohase láttuk, pedig ez olyan madárfaj, 
a mely a vonulási utakon nagyon feltűnik. 
A szalakóták, miként természetes is, bizonyára 
szintén másfelé vonultak; kecskefejők és sarlós 
fecskék vonulása nagyon nehezen észlelhető, 
ámbár látni keveset láttunk. A fürj itt tán 
egyáltalában alig vonul (1 drb), a szürke 
légykapó hasonlóképpen (1 drb). a kis őrgé
bics, valamint a tövisszerü gébics már gya
koribb, sőt utóbbi meglehetős számban, de 
hiszen mindenütt és itt is elég fészkel ebből 
a fajból s azért szinte mindenfelé látni belőle 
átvonulókat. A karvaly poszáta is mint a 
hullám hömpölygött bele a völgybe, de néze
tem szerint ez is csak az itt honos társaság 
volt. A geze teljesen hiányzott, úgy látszik, 
hogy itt egyáltalában nem, vagy csak igen 
későn vonul. A harisnál szinte kételkedem 
benne, hogy a dubovai réten megfigyelt pél
dányok mind ott fészkeltek volna vagy sem. 
Lehetséges, hogy ez a madárfaj a Duna men
tében vonul és pihenőhelye van • ezen az 
ideális területen. A kis légykapóból végre 
szintén csak egy párt észleltünk, de utóvégre 
is ez a faj az ilynemű területen nem egy
könnyen észlelhető, különösen a vonuláson, a 
mikor nem szól. 

Néhány madárfaj bizonyára egyszerűen a 
hegyek felett vonul el a folyam közelében, 
mint talán a kerti rozsdafalkú és a kerti sár
mány, mindenesetre azonban a kövi rigó és 
a ragadozó madarak. Magyarországnak és a 
tőle északra fekvő országoknak apró mada
rakkal való ellátása bizonyára más útvonalak 
mentén történik. Valószínűleg nagy szerepet 
játszik ezek közül a széles Morava-bevágás, 
a mely a Földközi tengertől a Balkánon át 
a Dunáig vezető utat adja. Annál inkább 
sajnálni való, hogy a szerb kormány politikai 
elvakultságból megakadályozta ennek a kér
désnek a kutatását. 

ersteren nur 3, von den anderen nur je 1 
Exemplar bemerkt. Auch Dorngrasmücken 
waren nie so häutig, wie an guten Zugs-
plätzen. Dagegen scheint ein guter Teil 
Trauerseeschwalben auf der Donau herauf 
ins Land zu ziehen. Die Gartengrasmücke nie 
bemerkt, und das ist doch ein Vogel, der an 
Zugstrassen sehr auffällt. Blauraken müssen 
auch andere Wege genommen haben, wie 
natürlich; bei Nachtschwalben und Seglern 
ist der Zug als solcher sehr schwer wahrnehm
bar, gesehen wurden wenige. Die Wachtel 
zieht hier so gut wie garnicht (1 St.), der 
graue Fliegenschnäpper ebenso (1 St.), der 
Schwarzstirnwürger wie der rotrückige schon 
häutiger, ja letzterer sogar in ziemlicher Zahl, 
aber es brüten ja überall und so hier auch 
genug von diesen Art und man sieht deshalb 
fast überall Zugserscheinungen an ihm. Die 
Sperbergrasmücke Hütete zwar auch wellen
artig ins Tal herein, ich glaube aber, dass es 
nur die dort einheimische Gesellschaft war. 
Den Gartenspötter vermissten wir total, er 
zieht hier anscheinend nicht oder sehr spät. 
Beim Wachtelkönig bin ich fast zweifelhaft, 
ob die zahlreichen Exemplare auf der Dubovaer 
Wiese alle dort brüten wollten. Möglicher
weise zieht der Vogel die Donau längs und 
rastet an dieser für ihn idealen Stelle. Vom 
Zwergfliegenschnäpper endlich ward auch nur 
ein Paar bemerkt, doch ist er ja schliesslich 
in solchem Gelände nicht allzuleicht zu finden 
auf dem Zuge, wo er stumm bleibt, 

Manche Vögel nehmen wohl einfach ihren 
Weg oben über die Berge in der Nähe des 
Flusses, so vielleicht Gartenrotschwanz und 
Ortolan, sicher aber Steindrossel und Kaub
vögel. Im allgemeinen wird die Besiedelung 
Ungarns und der nördlich von ihm gelegenen 
Länder mit Kleinvögeln auf anderen Wegen 
vor sich gehen. Vermutlich spielt die breite 
Morava-Senke, die den Weg vom Mittelineer 
durch den Balkan zur Donau darstellt, eine 
grosse Rolle. Um so mehr ist es zu bedauern, 
dass uns die serbische Regierung in politi
scher Verblendung an der Untersuchung dieser 
Frage hinderte. 
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Egyes ritkább fajokra vonatkozó megjegy
zések. 

Larus fuscus L. április 21-én egy öreg pél
dány Ómoldovánál. 

Haematopus ostiüegus L. 3 drb a moldovai 
szigeten IV. 29-én. A magyar belvizek men
tén ritka jelenség 

Loxia curvirostra curvirostra L. IV. 21-én 
1 pár Újmoldovánál, tán fészkel ott, bár 
kevéssé alkalmas a teriilet. 

Emberiza hortulana L. Egy átvonuló öreg <$ 
a Dubova mellett levő hegyeken a Kazán
szorosban V. 9-én. Állítólag mindenütt gya
kori, délen azonban ritka. 

Emberiza cia cia L. Lelőhelyek: Újmol
dova mészégető völgy (Molduvicza-patak), 
Kozla, fent a hegyen és lent az úton, Kozla 
alatt az úton és Dubova. MADARÁSZ nagy mü
vében azt irja: „csak a horvát tengerparton 
és az erdélyi havasok lábánál". Elterjedése 
sokkal nagyobb. 

Emberiza cirlus cirlus L. A Széchenyi-út 
mellett, az egész Ka/.anszoros mentén, Tiszo-
vicza, Lubotina, Dubova, Ogradina mellett leg
alább egy tuczat fészkelő pár. Eddigelé ez a 
szép madárfaj csak a horvát tengerpartról 
volt ismeretes, a hol igen közönséges, éppen 
úgy, mint tovább léteié Herczegovinában. Hogy 
azonban ennek a fajnak itt keleten és i ly 
messze északra kitolt előfordulási oázisa van, 
mint nyugaton a Rajna mellett, az rendkívül 
érdekeB jelenség. Itt nyilvánvalóan oly fajjal 
állunk szemben, a mely lassanként délről 
észak felé nyomul (v. ö. dr. DUNCKER H. kitűnő 
munkáját „Die Verbreitung der Gattung Em
beriza" Journal f. Ornith. 1912. évf. 1. füzet). 
Hogy honnan jön azonban a Kazánszorosbn. 
azt m é g nem tudjuk, azt csak a Balkán további 
átkutatása után lehet megtudni. Inkább azt 
a felfogást vallom, hogy Törökországból Szer
bián keresztül történik az előnyomulás, nem 
pedig a szomszédos horvát tengerpart felől 
Minden a Kazánszorostól délre, keletre vagy 
nyugatra történt megfigyelés a cirlusról fon
tos, még ha átvonulásra is vonatkozik. Az az 
út. a melyen a cirlus előnyomul, egyébként 
is bizonyára rendkívül fontos állat- és növény
földrajzi szerepet játszik. Magyarországon ezen
túl különös figyelemmel kell kísérni ezt a 
fajt, hogy esetleges további elterjedése ellen
őrizhető legyen. Egyet azonban nagyon sür-

l íenierkungen über einzelne seltnere Arten. 

Larus fuscus L . , ein altes Ex. bei Omol
dova am 21. April. 

Haematopus ostrilegus L. , 3 St. auf der 
Moldovaer Insel am 29. IV. im ungarischen 
Binnenlande nur recht selten beobachtet. 

Loxia curvirostra curvirostra L . , 1 Paar 
am 27. IV. bei Újmoldova, vielleicht dort 
Brutvogel trotz der recht ungeeigneten Ge
gend. 

Emberiza hortulana L., ein durchziehendes 
altes c? auf den Bergen bei Dubova am Kasan 
am 9. Mai. Soll zwar in Mengen überall vor
kommen, im Süden aber doch selten. 

Emberiza cia cia L . , Fundort Újmoldova, 
Kalkofental (Moldavitzabach); Kozla,am Kamm 
und an der Strasse, unterhalb Kozla an der 
Strasse, Dubova. MADARÁSZ schreibt in seinem 
grossen Werke noch: „nur im kroatischen 
Litorale und am Fusse der Siebenbürgischen 
Alpen". Die Verbreitung ist viel grösser. 

Emberiza cirlus cirlus L . An der Széchenyi-
Strasse, soweit die Kasan-Klissur geht, z. B. 
bei Tiszovicza. Lubotina, Dubova, Ogradina, 
in mindestens einem Dutzend Brutpaaren ent
deckt. Bisher kannte mau diese schöne Art 
nur aus den kroatischen Litorale, wo sie, wie 
auch weiterhin in der Herzegowina sehr ge
mein ist. Dass aber die Art auch hier im 
Osten eine weit nördlich vorgeschobene Oase 
ihrer Verbreitung besitzt, ähnlich wie am 
Rhein im Westen, ist hoch interessant, Wir 
haben es hier offenbar mit einer Art zu tun, 
die von Süden her allmählig nordwärts vor
dringt (s. auch die treffliche Arbeit von DR. 
H. DUNCKER: „Die Verbreitung der Gattung 
Emberiza" in Journal f. Orn. 1912 Heft 1). 
Woher sie aber nach dem Kasan kommt, das 
wissen wir noch nicht, das muss erst die 
weitere Erforschung des Balkans ergeben. Ich 
möchte vermuten, dass sie eher von der Türkei 
her quer durch Serbien vordringt, als von 
dem benachbarten kroatischen Litorale. Jede 
Beobachtung einer cirlus, auch auf dem Zuge, 
südlich, östlich oder westlich von dem Kasan 
ist wichtig. Die Strasse, auf der die cirlus 
vordringt, wird auch sonst eine äusserst wich
tige zoogeographische und wohl auch phyto-
geographische Rolle spielen. Auch sollte man 
in Ungarn fortan sehr auf diese Art achten, 
um ihre eventuelle weitere Ausbreitung kon-
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gősen ajánlhatok: ennek a kis telepnek a 
további kiterjedését gyűjtési czélokból történő 
túlságos lelövéssel nem szabad akadályozni. 
A szükséges bizonyító példányok már most 
megvannak az én gyűjteményemben (1 drb.) 
és LiNTiÁnál. 

Anthus campestris campestris L. V. 29-én 
2 drb a moldovai szigeten, bizonyára fész
kelnek ott. Már a priori és biztosra lehetett 
venni ottlétét. 

Motacilla flava flava (L.) [*—> flava cam
pestris PALL. vagy var. <—• taivanus (SWINH.)] 

cf IV. 21. Omoldova. Ez a LINTIA gyűjtemé

nyében levő példány nagyon hasonlít ahhoz 
a cf-hez, melyet MADARÁSZ Magyarország ma
darai czímű művében a II. tábla 2. képén 
ábrázolt és Bailytes taivanns-nak jelzett, melyet 
azonban mások, igy TSCHUSI és HARTERT nem 

fogadtak el annak. Mind a ketten egész ha
tározottan azt veszik fel, hogy ez csak egy 
eltérő példánya a fl. flava-alaknak (a nyári 
ruházaton is vannak a télire emlékeztető jegyek, 
éppen csak világosabb zöld ÜT. sárga szín
árnyalatokban), éppen úgy, mint három más 
magyarországi példány. Ha igazuk van, úgy 
a jelen példány sem igazi taivanus. A kérdés 
nem éppen könnyű. Magam is lőttem 1911 
május 26-án Helgolandon egy példányt, a 
mely nagyon hasonlít a szóbanforgó magyar 
példányokhoz, csakhogy a fej, úgyszintén a 
nyak szürke színe élesebben kiemelkedik és 
a szemöldöksáv nem egészen olyan sárga. 
Ezt a példányt én nem tartottam taiva-
nusnak, hanem inkább az angol forma fl. 
rayi (BP.) és a fl. flava kereszteződésének, s 
nem is hiszem, hogy ebben a föltevésemben 
csalatkoztam volna. Igaz, hogy ez a keresz
teződés Magyarországra nézve aligha jöhet 
szóba, minthogy az angol forma bajosan érinti 
valaha Magyarországot. De van keleten a rayi-
hoz rendkívül hasonló zöldfejű forma, a fl. 
eampestris PALL. melynek fészkelő területe a 
Volgától Transzkaspiáig terjed a Kirgiz steppén 
keresztül. Egy biztosan felismerhető campestris 
pedig már előfordult Magyarországon. E miatt 
nem éppen valószínűtlen, hogy az ómoldovai 
példány a fl. flava és fl. campestris kereszte
ződése. Ez a feltevés mindenesetre sokkal 
valószínűbb, mint az, hogy az igazi taivanus 
a Baikal-vidékről vagyis a legnyugatibb fész
kelő-területéről három ízben idetévedt volna, 
holott rendesen Kínán vonul keresztül és For-

trollieren zu können. Aber eins möchte ich 
dringend empfehlen: diese Ausbreitung der 
noch kleinen Kolonie nicht durch übermässi-
g ÍÍ Abschuss zu Sammelzwecken zu verhin
dern. Die notwendige Belegstücke sind ja 
nunmehr vorhanden in LINTIAS und (1 Stück) 
meiner Sammlung. 

Anthus campestris campestris (L.), am 29. 
IV. zwei auf der Moldovaer Insel, sicherlich 
dort Brutvögel. War auch a priori dort zu 
meiner erwarten. 

Motacilla flava flava iL.) [•<—• flava cam
pestris PALL. oder var. <—• taivanus (SWINH.)] 

cf. 21. IV. Omoldova. Das Stück, das sich in 
LINTIAS Sammlung befindet, ähnelt sehr dem 
von MADARÁSZ in seinen Magyarország Madarai, 
Tafel II, Abb. 2, dargestellten cf, das er als 
Budgtes taivanus bezeichnet, das aber von 
anderen, so von TSCHUSI und HARTERT, nicht 

als solche anerkannt wird. Beide nehmen mit 
Bestimmheit an, dass es nur eine aberrante 
Form von fl. flava (Anklänge an das Winter
kleid auch im Sommerkleid, nur in helleren 
grüneren, resp. gelberen Tönen) ist, ebenso 
wie die drei anderen ungarischen Stücke. 
Hat er Recht, so haben wir auch hier sicher 
keine echte taivanus vor uns. Die Frage ist 
nicht ganz leicht zu lösen. Auch ich schoss 
auf Helgoland am 26. V. 1911 ein schönes 
altes cf, das wiederum den genannten unga
rischen Stücken recht ähnlich ist, nur dass 
das Grau des Kopfes, speziell auch des Nackens 
mehr hervortritt und der Superciliarstreif nicht 
ganz so gelb ist. Ich habe dieses Exemplar 
keineswegs als taivanus aufgefasst, sondern 
vielmehr als einen Bastard zwischen tl. flava 
und fl. rayi (BP.), der englischen Form und 
ich glaube, mich darin nicht getäuscht zu 
haben. Dieser Bastard kommt nun allerdings 
für Ungarn nicht in Frage, da die englische 
Form kaum jemals Ungarn berühren kann. 
Doch gibt es ja im Osten eine der rayi äus
serst ähnliche grauköpfige Form, die fl. cam
pestris PALL., deren Brutgebiet sich von der 
Wolga bis Transkaspien durch die Kirgisen
steppe erstreckt. Eine sichere campestris ist 
nun schon mal in Ungarn vorgekommen. Da
nach ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir 
es bei dem Omoldovaer Stücke mit einem 
Bastard zwischen fl. flava und fl. campestris 
zu tun haben. Das ist jedenfalls sehr viel 
wahrscheinlicher und naheliegender als anzu-
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mosa szigetén, Dél-Kínában és Haiiianban 
egész a Molukki-szigetekig telel. Ha 5 igazi 
taivanust ejtettek volna el Magyarországon, 
akkor minden tapasztalat, de meg a valószí
nűség számítása szerint is tuczatjával meg 
tuczatjával akadna keletszibériai madár Ma
gyarországon. Helgolandon, a hol az tényleg 
igy is van, még egyetlenegy biztos taivanus 
se akadt, hanem a fentemlített állítólagos 
taivanus sokkal természetesebb módon magya
rázható, éppen úgy, a hogyan a magyar dara
bok is könnyen és minden kényszer nélkül 
magyarázhatók, minthogy Nyugat-Ázsiából, a 
hol a campestris elterjedési határa van, már 
elég madár fordult meg Magyarországon. De 
van még egy másik, majdnem ugyanannyira 
valószínű lehetőség: az, hogy a példány a 
közönséges flava flava egy aberrácziója. 

Meg kell gondolni azt, hogy a sárgabille-
getök oly madárcsoportot alkotnak, a hol igen 
gyakoriak a kereszteződések s melyben a varia
bilitás szerfölött nagy. A ki egyszer valami 
határvidéken vagy egy erősen látogatott át
vonulási állomáson — pl. Helgolandon — 
tervszerűen gyű jtött egy sárga billegető soro
zatot, az aztán nézhet! Az ember azt hiszi, 
hogy kimozdul alatta a föld s az egész szép 
rendszer az ördögé lesz. Mindenféle fajtájú és 
irányú átmenet akad s a biztos meghatározás 
sok esetben teljesen lehetetlen. Ez éppen a 
különböző billegetőformáknak az elterjedés 
határain történő kereszteződésének a követkéz 
menye, a hol a vegyes párok közvetlenül meg 
is figyelhetők. Láttam pl. M. fl. thunbergi-t 
(borcalis) fl. Havával, M. alba lugubrist alba 
albával párosítva (párzásban vagy a fészek
nél !). És másodszor a variabilitás! Nézzen 
meg valaki pl. egy helgolandi sorozat flava 
thunbcrgit, fl. flavát vagy fl. rayit! Hol kez
dődik az egyik és hol végződik a másik ? 
Oly madárnemnél, melynek sok földrajzi for
mája van, az egyes formák variabilitása ren
desen azokban az irányokban nyilvánul, a 
mely irányok az egész nemben a földrajzi 
formák kifejlődését és izoláczióját lehetővé tették. 
Ennek a jelenségnek az egyik része az ata-
vizmus ismert fogalma alá tartozik, de csak 

nehmen, dass sich echte taivanus vom Baikal
gebiet, ihrem westlichsten Brutplatz, hierher 
dreimal verirrt hätten, während sie doch nor
malerweise China durchzieht und in Formosa, 
Süd China und Hainau bis zu den Molnkken 
überwintert. Würden fünf echte taivanus in 
Ungarn erbeutet sein, so musste man nach 
allen Erfahrungen und allein schon nach der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung Dutzende und 
Dutzende ostsibirischer Vögel in Ungarn gefun
den haben. In Helgoland, wo das der Fall 
ist, haben wir noch nicht einmal eine zweifel
lose taivanus erhalten, sondern die oben er
wähnte scheinbare taivanus lässt sich viel 
natürlicher erklären, ebenso wie die ungari
schen Stücke sehr leicht und völlig unge
zwungen ihre Erklärung finden, denn aus dem 
westlichen Asien, wo die campestris ihre Ver
breitungsgrenze hat, sind ja bereits genug 
Vögel in Ungarn vorgekommen. Es gibt aber 
auch noch eine andere, fast ebenso wahr
scheinliche Möglichkeit: die einer Aberration 
der gewöhnlichen flava flava. 

Man bedenke, dass die Schafstelzen eine 
Vogelgruppe sind, bei der mit am häufigsten 
Bastardierungen vorkommen und dass ihre 
Variabilität ausserordentlich gross ist. Wer 
einmal in einem Grenzgebiet oder einer viel
besuchten Durchzugsstation — z. B. Helgo
land — eine Suite Schafstelzen planmässig 
gesammelt hat, der kann hierbei etwas erleben! 
Man glaubt den Boden zu verlieren und die 
ganze schöne Schematisierung geht zum Teu
fel. Übergänge aller Art und nach allen Seiten 
gibt es und eine sichere Bestimmung ist bei 
vielen Stücken einfach ausgeschlossen. Das 
kommt eben von der sehr häufigen Bastar
dierung an den Verbreitungsgrenzen der ver
schiedenen Bachstelzenformen, wo man ja auch 
die gemischten Paare direkt beobachten kann. 
Ich sah z. B. M. fl. thunbergi ( = borealis) mit 
fl. flava, M. alba lugubris mit alba alba ge
paart (in Kopula oder am Nest!). Und zwei
tens die Variabilität! Man sehe sich z. B. eine 
Helgoländer Serie flava thunbergi, fl. flava 
und fl. rayi an. Wo fängt da nun die eine 
an und hört die andere auf? Bei einer 
Gattung, die viele geographische Formen bil
det, äussert sich gewöhnlich auch die Varia 
bilität der einzelnen Formen in denselben 
Bichtungen, die eben in der gesamten Gattung 
die Herausbildung, Isolierung der geographi-
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részben, így pl. valamelyik fonna, mondjuk 
Hava Hava keretén belül akadnak oly spontán 
aberrácziók, a melyek ugyanazokat a fejlődési 
vonalakat jelzik, a melyeket a többi alak 
thunbergi, melanogriseus, dombrowskii, beema, 
einereocapilla, taivanus, rayi, campestris és a 
többi már befutott s bizonyos fokig állandó 
normává fejlesztett. Hiszen csak meg kell 
nézni egy gyűjteményt 1 Ha az ember a sárga
billegető sorozatokat tervszerűen átnézi és 
kiválogatja a feltűnő példányokat, al<kor a 
változásokat mindig a fejtetőn, a szemöldök
sávon és a toroknál találja, egyszóval éppen 
azokon a helyeken, a hol a formák jellegze
tes jegyei kifejlődtek. 

Már most könnyű belátni, hogy idegenből 
ideszakadt vendégek között különösen gyako
riak a kevésbbé tipikus, tehát a nehezen meg
határozható példányok. Mert természetes dolog, 
hogy ezek főleg az elterjedési határokról szár
mazó példányok. A földrajzilag elkülönült for
mák részben úgy keletkeztek, hogy különböző 
utakon más és más téli szállásokat keresnek 
fel, s hogy ilyen módon a földrajzihoz vala
melyest hasonló izoláczió áll elő. A határ
területeken azonban könnyű az átszánnazás 
innenröl is, túlról is, az ilyen szökevények 
csatlakoznak azután a m á i k forma vonulói
hoz, minek következtében egészen más, ide
gen területekre tévednek. így van ez Euró
pának minden keleti vendégével, mely India 
vagy Kína helyett Európába téved ; ezek 
valamilyen okból átmentek a vonulási hatá
ron s azontúl a nyugat felé vonuló rokon
fajokhoz csatlakoztak. A helgnlandi keleti 
vendégekre vonatkozólag ez annyira tisztázott 
dolog, hogy bővebb tárgyalása nem is szük
séges. Természetesen ugyanígy áll a dolog 
Délnyugat-Szibéria-Turkesztánnal eg\észt és 
Magyarországgal másrészt. 

999-et lehet tehát tenni egy ellen, hogy a 
magyar „ taivanus *-ok nem igazi keletázsiai pél
dányok, úgy hiszem, hogy erre senkise gondol 
komolyan. Ezek vagy a flava campestrissel való 
kereszteződések, vagy pedig — s ez legalább 
az előfordulásoknak egy részére bizonyosan 
talál — a flava Savának „taivanus" irányú 
aberráczió. Teljesen helytelen azonban az 
ilyen irányított aberrácziót a nagyon távol-

schen Rassen ermöglichten. Ein Teil dieser 
Erscheinung fällt unter den bekannten Be
griff Atavismus, aber nur ein Teil. So werden 
wir innerhalb einer Form — flava flava meinet
wegen — spontan Aberrationen finden, die 
dieselben Entwicklungslinien andeuten, die 
die anderen Formen: thunbergi, melanogriseus. 
dombrowskii, beema, einereocapilla. taivanus. 
rayi, campestris und wie sie alle heissen, 
durchlaufen und zu einer konstanten Norm 
stabilisiert haben. Man betrachte doch nur 
mal eine Sammlung! Hat man planmässig die 
Schafstelzeuschwärme durchgemustert und die 
auffallenden Stücke herausgeschossen, so wird 
man die Variation immer am Oberkopf, Super-
ciliarstreifen und Kinn finden, kurz den Stellen, 
wo sich eben die Formcharakteristika heraus
gebildet haben. 

Und es ist nun leicht einzusehen, dass man 
unter fremden Irrgästen gerade sehr oft wenig 
typische Stücke, die schwer zu bestimmen 
sind, findet. Denn es wird sich naturgemäss 
meist um Stücke der Verbreitungsgrenzen han
deln. Die geographischen Formen eitstanden 
zum Teil dadurch, dass verschiedene Wander
wege und Winterquartiere aufgesucht, dadurch 
also eine Art geographische Isolierung erzielt 
wurde. An den Grenzgebieten kommt aber 
ein Herüber und Hinüber leicht vor und solche 
Überläufer schliessen sich dann den Wander-
scharen der, anderen Form an und gelangen 
so in ganz fremde Gebiete. So ist es mit 
allen östlichen Gästen Europas, die statt nach 
Indien und China nach Europa gelangen, 
weil sie zufällig die Wanderscheide über
querten und sich nun den westlich wandern
den verwandten Scharen anschlössen. Bei 
den Helgoländer östlichen Gästen liegt das 
ja so klar auf der Hand, dass es weiterer 
Ausführung wohl nicht bedarf. Und mit Süd-
westsibirien-Turkestan einerseits und Ungarn 
andererseits ist es natürlich genau dasselbe. 

Wir können also 999 gegen 1 wetten, dass 
die ungarischen „taivanus" keine echten Ost
asiaten sind, was wohl auch niemand mehr 
ernstlich glaubt. Entweder sind e s Bastarde 

mit flava campestris oder aber - und das 
trifft wohl mindestens für ein Teil der Vor
kommnisse sicher zu — Aberrationen der 
flava flava in der Richtung der „taivanus". 
Solche gerichtete Aberrationen aber mit dem 
Namen der „imitierten" sehr fern wohnenden, 



209 

lakó tökéletesen kifejlődött „utánzott" formá
nak a nevével ellátni, a hogyan azt ALMÁSSY 
javasolja. Hová jutnánk evvel! Van az ilyen 
variácziók helyes megjelölésére — a mit ALMÁSSY 
joggal igen szükségesnek és fontosnak tart, 
sokkal jobb módszerünk. Az a és b fonnák 
között történt kereszteződések jele aXb\ az 
átmeneti formák jele abban az esetben, ha a 
fejlődésre vonatkozólag csak annyit akarunk 
jelezni, hogy szoros rokonság áll fenn a <—• b, 
ha a kérdéses példány a hoz közelebb van, 
akkor a jel a^>b, ha i-hez van közelebb, 
tikkor a<^J>. Ha abban a meggyőződésben van 
az ember, hogy a kérdéses alak se nem igazi 
átmeneti, se nem kereszteződési, ha tehát nincs 
szó közelebbi rokonságról, akkor a <—>-, ^>, <^, 
elé a „rar." szótagot helyezzük, a minek 
jelentése az, hogy (^>) csak kicsit, (<—>•) csak 
félig, nagyon hasonlít az utána megne
vezett alakhoz. A magyarországi ál-taivanu-
sokat tehát ezek szerint vagy mint Motacilla 
flava flava (L.) <—• flava campestris PALL. vagy 
pedig mint M. flava flava (L.) var. <—• tai
vanus (SWINH.) kell jelölni. Hogy tényleg 
melyik az igazi, azt egyelőre természetesen 
semmiképpen sem lehet eldönteni. Nagyon 
fontos dolog volna, a két forma elterjedési 
határán átmeneti vagy kereszteződési alakok 
után kutatni, lehetőleg a fészek mellett lőtt 
példányok ivadékát két éves korukig fel
nevelni, általában Magyarországon a sárga
billegetőkre jobban ügyelni. Megérdemlik ezt 
az érdeklődést. Az itt tárgyalt példányok tanul
mányozásához okvetlenül szükséges dr. ALMÁSSY 
GY . munkája: „Addenda zur Ornis Ungarns 
II. Über die Formen der Untergattung Budytes", 
Ornith. Jahrbuch IX. évf. 1898, 3. füzet, p. 
105—111. 

Az átmeneti alakok és kereszteződések meg
jelölése régóta ismeretes, de sajnos, kevéssé 
lett alkalmazva; az irányított aberrácziók meg
jelölése ellenben uj módozat, a melyet ezennel 
tárgyalás alá bocsátok. 

Calandrella brachydaetyla bracliydaetyla 
(LEISLER). A fent adott részletes megfigyelések 
alapján teljesen biztosra veszem, hogy Dél-
Magyarországon fészkel a rövidujjú pacsirta és 
pedig valószínűleg a delibláti homoksivatagon 
és annak függelékén az ómoldovai szigeten. Ma
gyarországi előfordulásáról eddigelé csak két 
eset ismeretes: HAUSMANN ERNŐ az első példányt 

A i j i i i l a X X . 

fest herausgebildeten „Muster"-Form zu be
nennen, wofür VON ALMÁSSY propagiert, geht 
auf keinen Fal l an. Wo sollte man damit 
hinkommen! Es gibt für die richtige Bezeich
nung solcher Variationen, die v. ALMÁSSY mit 
Hecht für sehr erwünscht und nötig hält, 
ein viel besseres Auskunftsmittel. Man bezeich
net Bastarde der Formen a und b mit: aX6, 
Ubergangsexemplare, bei denen man über die 
Entstehungsart nichts anderes aussagen will , 
als dass enge, direkte Verwandtschaft besteht 
mit a<—>b; steht das Stück a näher, so 
a^>b, steht es b näher, so a <^ b. Ist man über
zeugt, dass es sich weder um einen richtigen 
Übergang zwischen zwei Formen, noch um 
einen Bastard, also um keine engere Ver
wandtschaft handelt, so schreibt man vor die 
Zeichen -<—• , <^ die Silbe „var." in der 
Bedeutung: ist wenig (^>), zur Hälfte («—>•), 
sehr « ) ähnlich der nachgenannten Form. 
Also wären unsere falschen taivanus Ungarns 
aufzufassen entweder als Motacilla flava flava 
(L.) <—> flava campestris PALL. oder M. flava 
flava (L.) var. >• taivanus (SWINH.). Welche 
von beiden Möglichkeiten zutrifft, lässt sich 
vorläufig auf keinen Fall entscheiden. Es wäre 
sehr wichtig, an Grenzgebieten zweier Formen 
speziell auf Bastard- und Ubergangspaare zu 
fahnden, womöglich gar die Nachkommen
schaft solcher am Nest geschossener Paare 
bis zum 2. Jahre grosszuziehen, in Ungarn 
überhaupt mehr auf die Schafstelzen zu achten. 
Sie verdienen dieses Interesse. Zum Studium 
dieser besprochenen Exemplare ist auf jeden 
Fall notwendig die Lektüre von DR. G . V. 
ALMÁSSY Arbeit: „Addenda zur Ornis Ungarns. 
II. Über die Formen der UntergattungBudytes". 
Im Ornith. Jahrbuch. Jahrg. IX. 1898. Heft 3, 
speziell p. 105—111. 

Die Bezeichnung der Übergänge und Ba
starde ist übrigens altbekannt, leider wenig 
verwendet, die der gerichteten Aberrationen 
ist ein neuer Vorschlag, den ich hiermit zur 
Diskussion stelle. 

Calandrella brachydaetyla brachydaetyla 
(LEISLER). Nach den oben detaillierten Be
obachtungen erscheint es mir absolut sicher, 
dass im südungarischen Binnenlande Knrz-
zehenlerchen brüten und zwar wahrscheinlich 
in der Deliblát und in deren Dependance. 
der Omoldovaer Iusel. Bisher kannte man 
erst zwei Fälle ihres Vorkommens für Un-

27 
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1902 április 13-án lőtte Bácsfalu mellett Er
délyben [I. CHERNÉL: A rövidujjú pacsirta (Al. 
br.) új jelenség Magyarország ornisában, 
Aquila 1903, p. 250]. A második példányt 
SCHENK JAKAB lőtte 1907 június 21-én a Hor
tobágyon (1. Aquila 1907, p. 251), oly körül
mények között, hogy fészkelése azon a steppe-
szerü pusztaságon is valószínű. Ehhez a két 
példányhoz járul már most az a legkevesebb 
15, a melyet megfigyeltünk és az a 7, melyet 
elejtettünk. Ezek közül 1 van az én gyűjte
ményemben, a maradék LiNTtÁéban. Nézetein 
szerint tehát egészen kétségtelen, hogy ez a 
faj valószínűleg rendesen fészkel Magyar
országon. A ki ismeri a fajt, bizonyára meg
találja majd a Delibláton s ha Magyarország 
kitűnő ornithologusainak valamelyike rászánná 
magát erre a fáradságos és időrabló mun
kára, okvetlenül fészkét és tojásait is meg
lelné. 

A Calandrellának ez az előfordulása nem 
is olyan meglepő, minthogy Romániában és 
Szerbiában is előfordul. Az elválasztó öv ennél 
a fajnál valószínűleg keskenyebb, az izoláczió 
nem olyan tökéletes, mint az Emberiza cir-
lusnál. 

Tudni kell azt is, hogy TSCHUSI meghatá
rozása, mely szerint az első példány a nyugati 
szubspeczieshez tartozik, nem állja meg a 
helyét, teljesen eltekintve attól, hogy a for
máknak ezt a széjjelválasztását ma már el 
se ismerik. Már most megtudunk valamelyest 
azokról a példányokról is. melyek nyári idő
ben fordultak elő Helgolandon. GÄTKE azt 
mondja róluk (Vogelwarte Helgoland. II. kiad., 
p. 383), hogy „minden bizonynyal Görögország
ból és Kisázsiából valók". Ha egyáltalában 
ebből az irányból érkeznek, úgy bizonyára 
magyarországi példányok, tehát nem is kell 
oly messzire mennünk, éppen úgy, mint sok 
más helgolandi vendégnél, a melyről azt hitték, 
hogy végtelen távolságokból jönnek, s utólag 
felényi vagy harmadrésznyi távolságokban 
akadtak rájuk. 

Certhia brachydaetyla brachydaetyla BREHM. 
IV. 23. Újmoldova. Inkább másféle szubspe-
cziest várhattunk volna itt. 

Phylloscopus trochilus trochilus (L.). MADARÁSZ 
azt mondja róla nagy művében : „Magyarorszá

gára : ERNST HAUSMANN erlegte das erste Stück 
am 13. April 1902 in Bácsfalu in Sieben
bürgen (s. CHERNÉL „Die kurzzehige Lerche 
[AI. br.], eine neue Erscheinung in der Ornis 
Ungarns, Aquila 1903, p. 250). Das zweite 
Exemplar erlegte JAKOB SCHENK am 21. Juni 
1907 auf dem Hortobágy (s. Aquila 1907, 
p. 251) unter Umständen, die sein Brüten 
auch auf jenem steppenhaften Pusstengebiet 
wahrscheinlich machen. Diesen zwei Exem
plaren haben wir nunmehr Beobachtungen 
von mindestens 15 Stück und 7 erlegte Be-
legsexemplare gegenüberzustellen, von denen 
eins in meiner, der Rest in LINTIAS Sammlung 
ist. Für mich steht es danach zweifellos fest, 
dass die Art zu den wahrscheinlich regel
mässigen Brutvögeln Ungarns zählt. Ein Ken
ner wird sie m. E. in der Deliblát entdecken 
müssen, wenn er wirklich ernstlich sucht, und 
auch das Nest oder die Jungen wird man 
finden, wenn sich einer der trefflichen Or-
nithologen Ungarns auf die sehr mühsame 
und zeitraubende Suche verlegt. 

Dieses Vorkommen der calandrella ist nicht 
allzu befremdend, da sie in Rumänien und 
auch in Serbien vorkommt. Der trennende 
Gürtel ist hier wahrscheinlich sogar schmäler, 
die Isolation nicht so vollständig, wie bei 
der Emberiza cirlus. 

Nun wissen wir auch, dass von TSCHUSIS 
Bestimmung des ersten Exemplars als der 
westlichen Subspezies zugehörig, hinfällig ist, 
abgesehen davon, dass jene Formentrennung 
nich mehr anerkannt wird. Auch fällt jetzt 
ein Licht auf die Herkunft derjenigen Stücke, 
die im Sommer auf Helgoland vorgekommen 
sind GÄTKE sagt von ihnen (Vogelwarte Hel
goland II. Aufl., p. 383), dass sie „zweifellos 
aus Griechenland und Kleinasien stammen". 
Wenn sie überhaupt aus dieser Richtung 
kommen, haben wir es m. E. sicher mit 
ungarischen Stücken zu tun, brauchen also 
nicht mehr so weit in die Ferne zu schweifen, 
wie bei vielen Helgoländer Irrgästen, die von 
unendlichen Fernen zu kommen schienen, die 
man aber später in halber oder Drittel-Ent
fernung entdeckte. 

('erthia brachydaetyla, brachydaetyla BREHM. 
22. IV. Újmoldova. Man hätte vielleicht eher 
eine andere Subspezies hier erwartet. 

Phylloscopus trochilus trochilus (L). MADA
RÁSZ sagt in seinem grossen Werke: „In Un-
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gon mindenütt meglehetősen közönséges s főleg 
lomberdőkben tartózkodik. Vonulása alkalmá
val nagy számmal észlelhető". A mint láttuk, 
ez egyáltalában nem talál a mi területünkre. 

Phylloscopus sibilatrix subsp HARTERT sze
rint (V. d. p. F.) Szerbiában már a déli forma 
erlangen HART, fordul elő. Miután nem hiszem, 
hogy a Duna éles határt alkotna, azért meg
vizsgáltam 3 újmoldovai példányt a Duna 
mellékéről avval az eredménnyel, hogy az ott 
honos sisegő füzikét közbenső átmeneti alak
nak, tehát sibilatrix sibilatrix (BECHST.) ^> erlan
get i HART, tartanám, vagyis az északi formához 
még tán jobban hasonlít, mint a délihez. 

Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.) 
MADARÁSZ szerint Magyarországon mindenütt 
közönséges, a mi erre a területre egyáltalá
ban nem talál. 

Saxiola hispanica xanthomelaena HEMPR. & 
EHRBQ. MADARÁSZ ezt a déli hantmadarat -

természetesen még abban a felfogásban, hogy 
két fajjal, auritával és melanoleucával van 
dolga, csak a horvát tengerpartról ismeri, a 
minek zoogeographiai szempontból úgyszólván 
semmi köze sincs Magyarországhoz. A tulaj
donképpeni Magyarországon az első cf-et 1909 
július elején Báziás mellett a Magyar Nem-
zetr Múzeum praeperátora, ÚJHELYI JÓZSEF ejtette 
el. LINTIA barátom ugyanott július 11-én két 
darabot talált s közülök egy vedlésben levő 
cf-et el is ejtett (1. közleményét: „Adatok a 
Saxicola stapazina és S. aurita TEMM. előfordulá
sáról Magyarországon", Aquila 1909, p. 292, a 
hol egyébként tévedésből azt is irja, hogy mind 
a két fajt, tehát egy példány helyett kettőt, 
Helgolandon is elejtettem). Ez tehát össze-vissza 
3 drb volna, miután a két formát időközben 
egy fajjá egyesitették. Már most fenti jelentésem 
szerint ezekhez legalább még három előfor
dulás járul, melyek mindegyike valószínűleg 
fészkelésre vonatkozik, habár csak egy esetben 
láttunk ?-t. Az esetek a következők : A Kazán
szorosban a Széchenyi-úton, Tiszovicza mel
lett május 7-én két cf, melyek mindegyike az 
egyik típust képviselte és május 8, 9-én 
Dubovánál fönn a sziklán egy pár, melyek 
közül a cf fehér, a 2 feketetorkú volt. LINTIA 
azután május hónapban tovább kutatott a 
Duna mentén és csakugyan szerencsével, mert 
Koronini mellett 3 példányt talált (1 9-t lőtt) 
s a régi lelőhelyen Báziástól Divicsig 3—4 
párt fedezett föl s egy-egy cf-et és 2-t le is 

garn überall ziemlich häufig und überall in 
Laubwäldern vorkommend, zur Zugzeit in 
grosser Anzahl anzutreffen". Das stimmt für 
unsere Gegend, wie wir sahen, absolut nicht. 

Phylloscopus sibilatrix subsp. Nach HARTERT 
(V. d. p. F.) soll in Serbien schon die süd
liche Form erlangeri HART, vorkommen. Da 
ich nun nicht glaubte, dass eine scharfe 
Scheidung an der Donaugrenze statthat, so 
untersuchte ich 3 Stück von Újmoldova an 
der Donau mit dem Resultat, dass ich die 
dort heimischen Schwirrlaubsänger als inter
mediäre Übergangsform, also sibilatrix sibi
latrix (BECHST.) >̂ erlangeri HART, auffassen 
möchte, d. h. sie stehen der nördlichen Form 
vielleicht noch etwas näher als der südlichen. 

Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.). 
Nach MADARÁSZ überall in Ungarn gemein, 
was für unser Gebiet absolut nicht zutrifft. 

Saxicola hispanica xanthomelaena HEMPR. 
u. EHRBG. MADARÁSZ kennt die südlichen Stein
schmätzer — natürlich noch in der Ansicht, 
es mit 2 Arten zu tun haben: aurita und 
nielanoleuca — erst vom kroatischen Lito
rale, dass ja zoogeographisch fast nichts mit 
Ungarn zu tun hat. Aus Ungarn selbst wurde 
das erste Stück, ein cf, m. W. Anfang Juli 
1909 neben der Station Báziás vom Präpa
rator des Nationalmuseums JOSEF ÚJHELYI er

legt. Freund LINTIA fand ebendort am 11. Juli 
zwei Stück, wovon er ein mauserndes cf erlegte 
(s. seinen Bericht: „Daten über das Vorkom
men von Saxicola stapazina und S. aurita 
TEMM. in Ungarn", in Aquila 1909, p. 292. 
wo er mir übrigens irrtümlich die Erlegung 
beider „Arten", also zweier Exemplare statt 
eines auf Helgoland zuschreibt). Das wären 
also drei Stück, da ja die beiden Formen zu 
einer Art vereinigt sind. Nun kommen nach 
obigen Berichten dazu mindestens drei Fälle, 
wohl alles Brutpaare, obgleich nur in einem 
Falle das 2 beobachtet worden ist: im Kasan
gebiet an der Széchenyi-Strasse bei Tissovitza 
am 7. Mai zwei cf von beiderlei Typ und 
am 8. und 9. oben auf dem Felsen bei Dubova 
ein Pärchen, wobei das cf weiss und das 2 
schwarzkehlig war. LINTIA forschte dann im 
Mai noch weiter oberhalb an der Donau nach 
und hatte wirklich das Glück, bei Koronini 
3 Exemplare (1 2 erlegt) und an der alten 
Stelle, von Báziás nach Divics 3—4 Paare 
zu entdecken und je 1 cf und 2 als Belege 
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lőtt. Evvel az Alduna mellől legalább 7—8 
fészkelő pár van megállapítva, a mely tehát 
fészkelő teriilet, bár eddig se tojást, se fiókát 
nem találtak. 

Magánál az előfordulásnál tán még neve
zetesebb az a körülmény, hogy a madár eddig 
ismeretlen maradt, daczára annak, hogy köny-
nyen felismerhető és egyáltalában nem él 
rejtett életet. Valószínűleg ő is Szerbiából 
vándorolt be s nem a horvát tengerpart felől, 
a honnan széles öv választja el, a melyben 
nem fordul elő. 

Rövidujjú pacsirta, sövény sármány, füles 
hantmadár és valamennyien egyszerre na
gyobb számban oly helyen, a hol eddigelé 
csak mint ritka vendégek voltak ismeretesek, 
ez tán elég jogczim ahhoz, hogy egy észak 
felé kitolt mediterrán avifanuisztikus oázis 
felfedezéséről lehessen beszélni ?! 

Megjegyzés. A szerzőnek a Kazán-szoros 
és általában Délmagyarország vonulási viszo
nyaira vonatkozó fejtegetései már abból az 
egyszerű okból tarthatatlanok, mert hiszen 
Belgrádból csak április 20-án indult el (pag. 
180), a mely napon pl. a füsti fecske már a 
Magas-Tátrát szállja meg, tehát a jelzett na
pon a vonulás már régen lezajlott. MENESDORFKR 
hosszú időt felölelő megfigyelései szerint a 
vonuló madarak a Duna felől érkeznek, de 
idejében ott kell lenni. Csak úgy járás-kelés 
közben végzett vonulási megfigyelések köny-
nyen vezetnek elhamarkodott következteté
sekhez. 

HERMÁN OTTÓ. 

zu schiessen. Damit sind wahrscheinlich 7—8 
Brutpaare an der unteren Donau festgestellt, 
obgleich noch kein Gelege oder Junges ge
funden ist, wohl aber ein Nistplatz. 

Merkwürdiger als die Tatsache des Vor
kommens ist die, dass der Vogel bisher sich 
so hat „durchlügen" können, wo er doch 
sehr kenntlich ist und sich sehr offen zeigt. 
Auch er wird wohl von Serbien her einge
wandert sein und nicht von dem kroatischen 
Litorale, von wo ihn eine breite, von ihm 
gemiedene Zone trennt. 

Kurzzehenlerche, Zaunammer, südliche 
Steinschmätzer und alles gleich in reichlicher 
Anzahl, wo bisher nur sehr seltene sog. 
„Irrgäste" bekannt waren — hat man nicht 
das Recht, von der Entdeckung einer nörd
lich vorgeschobenen mediterranen avifauni-
stischen Oase zu sprechen ?! 

Bemerkung. Die Erörterungen des Autors 
über die Zugverhältnisse der Klissura und 
überhaupt des behandelnden südlichen Teiles 
Ungarns, sind aus den einlachen Grunde un
haltbar, weil der Autor erst am 20. April von 
Belgrad aufgebrochen ist (pag. 180), an wel
chem Tage z. B. die Rauchschwalbe schon 
die Hohe Tátra besiedelt, mithin war am be
sagten Tage der Zug schon längst vorbei. 
Nach MENESUORPERS langjährigen Beobachtun
gen kommen die Zugvögel die Donau herauf, 
man muss aber rechtzeitig zur Stelle sein. 
Ambulante Zugsbeobachtungen verleiten leicht 
zu voreiligen Schlüssen. 

OTTO HERMAN. 


