
A G A T Y Á S K U V I K E L Ő F O R D U L Á S A 
A K Á R P Á T - M E D E N C É B E N 

Sir oki Zoltán 

1954. október 28-án a debreceni Mezőgazdasági Akadémia egyik hall
gatója az intézet II. emeleti folyosóján egy baglyot fogott. Kezdetben 
közönséges kuviknak néztem. De alaposabb vizsgálat után kiderült, 
hogy egyik legritkább bagolyfajunkkal, a gatyáskuvikkal (Aegolius 
f. funereus L.) van dolgunk. 

A gatyáskuvik testnagyságra és színre a kuvikhoz hasonlít. Valami
vel karcsúbb termetű ugyan, de nagyobb feje, kevésbé testhezálló tollazata 
és hosszabb farka miatt kissé nagyobbnak látszik. Fátyola jól fejlett, 
nem mint a kuviké, mely csak a szemek külső oldalán alakult k i . A gatyás
kuvik csűdje és ujjai végig sűrűn tollasak, míg a kuviknál az ujjak majd
nem csupaszok, csak ritkás, serteszerű tollak vannak rajta. Ivari dimor-
fizmus nincs, de a korbeli színkülönbség feltűnő. Az öregek színe felül 
szürkésbarna, szabálytalan elhelyezésű, nagyobb fehér pettyekkel. Alu l 
fehér, részben haránt, részben hosszanti világosbarna foltokkal. A fiatalok 
feketésbarnák, csak az evező- és farktollakon vannak fehér harántfoltok. 

Elterjedése: Észak- és Közép-Európa. Délen a Pireneusok, az olasz 
Alpok, Hercegovina, Montenegró, Bulgária, a Kárpátok koszorúja, Kelet 
felé Oroszország és Nyugat-Szibéria a Jeniszei vidékéig. A Kárpát-medence 
területén főleg a Felvidék fenyves szálerdeit lakja, ahol szórványosan 
előforduló, állandó faj. Rendes tartózkodási helyét legfeljebb havas, 
szigorú télen hagyja el, s ilyenkor az alacsonyabb hegyek lomberdeiben 
is megjelenik, sőt az erdők között fekvő községekbe is benyomul. 

A z Alföldön és így hazánkban is, a gatyáskuvik igen ritka madár. 
Az egész Kárpát-medence területéről is kevés előfordulási adat áll ren
delkezésre. A z Alföldről csupán kettő. 

A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében összesen 4 honi példány 
van: 1 nőstény Szepes megyéből 1837. (október 14), 1 hím Tátrafüredről 
(1842. október 24), 1 hím Árva megyéből (1880. október 10), 1 nőstény 
Csík megyéből, melyet Szépvizen lőttek (1899. november 22). 

Ezeken kívül Frivaldszky ,,Aves Hungariae"-jában még a következő 
adatokat találjuk a Kárpát-medence területéről: 1 hím Breznóbányáról, 
1 nőstény a Lomnic i hegyről (1828. szeptember 3), 1 nőstény Losoncról 
és 1 nőstény Liptó megyéből (1837. október 16). 

A z imént felsorolt előfordulásokon kívül az Aquila a következő ada
tokat közli a gatyáskuvikról: 

1. A bécsi Naturhistorisches Museum magyar madártani anyagában 
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van 2 gatyáskuvik, melyekéi Koczyán Antal gyűjtött Zuberecen, 1886-
ban (Aquila, 1943). 

2. Turcsek Ferenc „Adatok Nyitrá madárvilágához" c. közleményé
ben 15 évre visszamenően közöl adatokat. Ezek között szerepel 1 gatyás
kuvik Veszély István gyűjtéséből, 1886-ban (Aquila, 1942). 

3. Szemere László közlése szerint 1913. III. 13-án Zsögödön lőttek 
egy gatyáskuvikot (Aquila, 1921). 

4. Ungvár közelében 1920. X . 20-án egy hím példányt bottal ütöttek 
agyon. Ugyanez év november végén egy öreg hímet madárijesztőnek 
akasztottak ki (Hrabár, Aqui la , 1926). 

5. 1922. IV . 19-én 1 nőstényt a tavaszi vonulás idején lőttek Óverbá-
szon, Bács-Bodrog megyében (Schenk Henrik, Aqui la , 1922). 

6. 1929. III. 18-án Fót határában lőtt Till Gergely 1 gatyáskuvikot, 
melyet a Madártani Intézetnek adományozott (Aquila, 1947). Sajnos, 
ez a példány az ostrom következtében elpusztult. 

7. Egy adat van Tarpáról. Vasvári Miklós 1935 körül rendszertani 
vizsgálatra kuvikokat gyűjtött és ennek során Kabáezy Ernőtől egy 
gatyáskuvikot is kapott húsban. A példány a Madártani Intézet k i 
égésekor elpusztult s az adatai is elkallódtak. 

8. Portenko Perecsen} tői keletre 1947. I X . hó végén hangját hallotta, és 
Hrabáriól nyert szóbeli közlés alapján az északkeleti Kárpátokban, 
főleg a bükkösökben költ, ahonnan a hideg időkben lejjebb is húzódik, 
így gyűjteményében van egy példány 1922 novemberéből Ungvár 
környékéről, egy másik Petróc határából, egy harmadikat pedig mint 
madárijesztőt Ungvár mellett egy kertben kifüggesztve látott (Pamjati 
A k a d . P . P . Sushkin, 1950, p. 331) . 

9. Strautman megismétli a fenti adatokat és szerinte az öreg bükkösök
ben számos helyen megfigyelte vagy hallotta hangját, így arra a vég
következtetésre jut, hogy „ez a bagoly széles elterjedésnek örvend a 
Kárpátok erdeiben, felhatol egészen a lomberdő ós fenyő felső határáig, 
de sehol sem fordul elő nagy számban". 

10. A legújabb adat Debrecenből való 1954. X . 28-án. A kitömött 
madár a debreceni Mezőgazdasági Akadémia Biológia tanszékének 
1 ulajdona. 

A gatyáskuvik állandó tartózkodási helyén faodúkban, sziklaüregek
ben vagy elhagyott nagyobb fészkekben költ. Tojásai a kuvik tojásaié
hoz nagyon hasonlítanak, valamivel megnyúltabbak. Számuk 4-—6. 
Tápláléka apró emlős, kisebb madár és bogár. 

A Magyar Nemzeti Múzeum tojásgyűjteményében mindössze 2 gatyás
kuvik-fészekalj van. A z egyik Tiszolcról származik, Gasparecz János 
gyűjtötte 1848. V . 10-én. A másik Petényi J. S. gyűjteményéből való 
1845. V . 9-i dátummal. A közelebbi lelőhely megjelölése hiányzik. 

Baglyunkat 1 hónapig fogságban tartottuk. Kezdetben nem akart 
enni, ezért 2 napig tömni kellett. A harmadik nap már minden további 
nélkül elvette a verebet, reá telepedett és addig nem mozdult mellőle, 
amíg el nem fogyasztotta. Unalmas madár volt. Egész nap egy helyben 
üldögélt vagy a kapott verebet ette. Hangját sohasem hallottuk. A. F. 
Witherby a „The Handbook of British Birds" c. munkájában a gatyás-
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kuvik hangját a következőképpen jelöli: pw-pu-;jí/-pu-p«-pu-pu-pu-pu-pu. 
Tehát hangja még csak nem is hasonlít a közönséges kuvik kuvikolásához. 

Éjszaka mit csinált, nem tudom. Elég szelíd volt. H a kalitjából k i 
vettük, egy ideig nyugodtan megült az ember kezén vagy vállán. Később 
elrepült, de könnyű volt megfogni. Valószínű, hogy a gatyáskuvik az 
ország területén gyakrabban is előfordul, mint azt a rendelkezésünkre 
álló csekély számú adatok sejtetni engedik. Mivel nagyon hasonlít a 
kuvikhoz, ezért nyilván azzal tévesztik össze. 

Befejezésül köszönetet mondok dr. Pátkay Imrének, a Madártani 
Intézet tudományos kutatójának, aki a gatyáskuvikról az Aquilában 
megjelent adatokat rendelkezésemre bocsátotta. 

The occurrence of Tengmalm's-Owl (Aegolius f. funereus L.) in the 
Carpathian Basin 

by Z. Siroki 

A n undergraduate of the Academy for Agrieulture of Debrecen caught an owl 
i n the passage of the scholl'.s I l -nd floor, on the 28th October 1954. 

A t first sight I thought, that it was a common Li t t l e -Owl . — It became evident 
though, after thorough examination, that we have to do with one of our rarest owl-
species; wi th Tengmalm's Owl . This species, due to its size and colour, is very similar 
to the Li t t le -Owl . Although being morc slender, it looks slightly bigger because of 
its bigger head, not so close-fitting plumage and longer tai l . Its facial dise is well 
developed, not like the Lit t le-OwPs, which is only developed on the sides of the 
head near the eves. Tarsus and toes of Tengmalm's-Owl are fully covered with dense 
feathers, whilst the toes of the Li t t l e -Owl are fairly bare and but thinly oovered with 
bristle-like feathers. 

There is no sexual dimorphism, but a str iking difference in the colouring of the 
birds of different age. The colour of the aduit birds is greyish-browh on the upper 
parts, wi th greater, irregulär dispersed white spots. Breast and belly are white, wi th 
partly lateral, partly longitudinal light-brown patches. The young-ones arc blackish-
brown and only primaries and tail-feathers show lateral white patches. 

Its rangé is : Northern- and Middle-Europe. Southwards to the Pyrenees, the 
Italian-Alps, the Herzegovina, Montenegro, Bulgária, the Wreath of the Carpathians. 
Towards the east: — Russia, Western-Sibiria as far as the district of the Jenissei. 
Wi th in the Carpathian Basin i t inhabits mainly the old Picea-woods of the Highlands, 
where i t is a constant, although sporadicaíly occuring species. It lcaves its usual 
abode only i n strong-snowy winters and appears then, even i n the deciduous woods 
of the lower hills, and even enters the villages surrounded by woods. 

The Tengmalm's-Owl is a very rare bird in the Lowlands — thus in our country 
too. There are but very few data of its occurrence wi th in the Carpathian Basin 
and but two occurrences i n the Lowland. 

There are only 4 Hungarian specimens in the Hungarian National M u s e u m : 
1 female from the county of Szepes (14th October 1837), 1 male from Tátrafüred 
(24 th October 1842), 1 male from the county of Árva (lOth October 1880) and 1 
female from the county of Csik, k i l l cd i n Szépviz (22nd November 1899). 

In addition we find, from the territory of the Carpathian Basin, the following 
data i n Frivaldszky's ,,Aves Hungáriáé": 1 male from Breznóbánya, — 1 female 
from the Mountain Lomnic (3rd September 1828), — 1 female from Losonc, and 1 
female from the county of Liptó (16th October 1837). 

„Aquila" has published, besides these occurrences, the following data of Teng
malm's-Owl : 

1. Two Tengmalm's-Owls are i n the Ornithological Material of the Natur-
liistorisches Museum of Vienna, collected by Anthony Koczyan i n Zuberec (Aquila, 
1943*. 
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2. Francis Türesek publishes data going back for 15 years, i n bis paper: „Data 
of the bird-life of the county of N y i t r a " . Ono Tengmalm's-Owl is mentioned hero from 
the collection of Stephen Veszély, shot in 1886 (Aquila, 1942). 

3. Aecording to a publication by Ladislaus Szemeié, 1 Tengmal's-Owl was killed 
i n Zsögöd, 13th March 1913. (Aquila , 1921.) 

4. A male-specimen was knocked dead wi th a stick near Ungvár, 20th October 
1920, and in the same year an adult male was used there as a scarecrow7 (Publication 
of Alexander Hrabár, Aqui la , 1926). 

5. On the 19th of A p r i l 1922 a female was shot during the spring-migration at 
Ó-Verbász, county Bács-Bodrog (Publication of Henry Schenk, Aqu i l a , 1922). 

6. Gregory Till has kil led a Tengmalm's-Owl on the 18th of March 1929 near 
Fóth and gave it to the Institute for Ornithology, Aqu i l a , 1944—47. (This specimen 
was destroyed during the siege of Budapest.) 

7. I t exists one date from Tarpa. —• Nicholas Vasvári collected L i t t l e -Owl for 
systematic examination, and reeeived among the Li t t le-Owls a Tengmalm's-Owl, 
from Ernest Kabáczy. This specimen was destroyed by tho conflagration of the Insti
tute of Ornithology and the bird's data were also lost. 

8. Portenko heard its voice east ofPerecseny about the end of Sept. 1947 and, as he 
was told by Hrabár, i t breeds chiefly i n the beech-woods i n the North-Eastern Car
pathians, but moves to a lower altitude i n strong winters. Thus, he is i n possession 
of a specimen from the surroundings of Ungvár (November 1922), another one from 
the surroundings of Petróc, and he saw a thi rd one, hanged-out as a scare-crow 
in a garden near Ungvár (Pamjati A k a d . P. P. Sushkin, 1950, p. 331). 

9. Strautman repeats the data of the above author, he observed i t in many places 
in old beech-woods, or has heard its voice; thus, finally he concludes, that this owl 
has a wide ränge in the woods of the Carpathians, reaches up as high as the border 
between the deciduous and coniferous woods, — but is nowhere found frequently. 

10. The most recent date is from Debrecen, 28th October 1954. The stuf fed bird 
is i n the possession of the Biological Faoulty of the Academy for Agrieulture of Deb
recen. 

The Tengmalm's-Owl breeds, wihin its constant residence, i n tree-hollows, rock-
cavities or in deserted greater eyries. Its eggs are very much like those of the Li t t le -
Owl , just slightly more longish. Their number is 4-—6. Its food consists of small 
mammalia, small birds, and beetles. 

In the possession of the Hungarian National Museum are but 2 eggs of Tengmalm's-
Owl . One is from Tiszolc, collected by John Gasparecz, lOth M a y 1848. The other one 
comes from the collection of J. S. Petényi, dated from 9th May 1 845, without any other 
note of its origin. 

We held our owl in eaptivity for a month. A t first it did not want to eat and we 
were forced to cram it. The third day it took the sparrow without hesitation, settled 
on i t and did not leave i t unt i l i t was quite consumed. 

It was an annoying bird. The whole day over i t sat at the same place or ate the 
sparrow he was given to eat. We have never heard its voice. A. F. Witherby describes 
its voice in his book ,,The Handbook of Br i t i sh B i r d s " as follows: 

,,poo-po-poo-po-poo-po-po-po-po" (,,po" sounds like i n the word: ,,to"). 
Its voice, thus, does not sound even slightly like that of the L i t t l e -Owl . 
I really do not know what i t was doing during the night. 
It was rather tarne. When taken out of its eage, it sat quietly for a while on our 

fist or on our Shoulders. I t flew away later, but could easily be caught again. It is 
probable, that the Tengmalm's-Owl occurs in our country more often than it was 
formerly thought, aecording to the very few data, which are i n our possession. I t is 
probably often confounded with the L i t t l e -Owl , because of their great similari ty. 

Final ly , I would like to express my thanks to the member of the staff of the 
Institute of Ornithology, Dr. Imre Pátkai, who was so kind as to give me the data 
published in „Aquila". 


