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1934-ben az Oxfordban és Londonban megtartott V I H - i k Nemzet
közi Madártani Kongresszus alkalmával tanulmányozhattam a' leg
nagyobb nyugateurópai madárszigeteket Angl ia nyugati partjain. 
E z a kirándulás, amelyen a Kongresszus tagjainak jó része is részt 
vett, nagyszerű előtanulmány volt számomra az északi madárhegyek 
életének a tanulmányozásához, amiket már oly régen vágytam meg
ismerni. 

Már a világháború előtt jártam fent Norvégiában, de csak 
a déli felében. Azután jött a világháború, s a m i határaink is bezá
ródtak, szárnyainkat levágták. Csak 20 év múlva nyíltak meg ismét 
azok az útvonalak, amelyeken vonulómadaraink is, emberi beavat
kozásoktól függetlenül az ő csodálatos vándorlásaikat végzik már 
évezredek óta. Mehettem tehát fel Északra a darvak és libák után, 
amelyeknek a Magyar medence valóságos második hazájuk. Éppen 
ezek miatt vágyódtam én már gyermekkorom óta fel Északra, hogy 
megismerjem a m i északi vendégeinknek a költőhelyét. Hiszen nálunk 
különösen az Alföldön, Ősztől tavaszig valóságos sarkvidéki madár
világot találunk és pedig főképen a Hortobágy-pusztán. Ennek a 
költőhelyeit megismerni mentem én fel 1934-ben Európa legészakibb 
partvidékére. 

Dániából áthajózva értein el Norvégia legdélibb partját és 
innen a több ezer kilométer hosszú, gyönyörű fjordokkal csipkézett 
part mentén hajóztam fel északra, itt-ott ki-kiszállva, s részletes 
kutatásaimat július végén kezdtem meg Európa legészakibb szigetén, 
Mageröy-n, ahol a híres Nordkap is fekszik. 

Mageröy-szigete egy agyagpalából álló kopár fensík, körülbelül 
400 k m 2 kiterjedésű. Magassága átlag 300 m. A nagyon szegényes 
növényvilágot i t t már a fensíkon csak a , , f jeldeket" borító rénzuzmó-
takaró, és az egyes, a tengerhez lehúzódó védettebb völgyekben 
kifejlődött, alacsony, térdig sem érő sarki fűz és nyírfabozót alkotja. 
Természetesen it t is található azért virágos növény is, amelyek 
között ott láttam már a középeurópai, de meg a.bátorligeti lápokból 
oly jól ismert zergeboglár (Trollhis) szép nagy leveleit. Virágait 
úgy látszik, dacára az i t t érvényes természetvédelmi törvénynek, 
leszedték a turisták, vagy méginkább az it t kódorgó és a turistákból 
élősködő lappok. 
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Madarat errefelé igen keveset láttam. A Nordkap előtt pár 
Larus argentatus és Rissa tridactyla és Larus fuscus kerül szemem 
elé a levegőben. A vízen kevés Lomvia (Uria troile) himbálózik, 
vagy egy-egy hosszú gyöngysorként repülnek alacsonyan a hullámok 
felett. A Nordkap keleti oldalán a Hornvik-öbölben, ahol az omladé
kos keskeny völgyben némi talaj is van, nyír- és fűzbozót is van itt 
az Anthus valószínűleg spinoletta fiataljait hallom. A magasban 
3 — 4 Corvus corax és két Archibuteo kering. 

I t t a Nordkap környéke már túl kultivált. A Hornvik-öbölben 
már vörös fabódék, turistákra leselkedő, sátorokban lakó lappok. 
Fent a köves fennsíkon a fjeiden, szintén faház, sőt táncpalló is 
várja a turistákat, ahol egy-egy nagy turistahajó érkezése alkalmával 
százakra menő turistatársaság tolong. Nincs is i t t madár! 

Majd tovább utazva, június 28-án a Mageröy szigetének keleti 
partján fekvő Honningswog halászfaluban szállok k i . I t t több kirán
dulást tettem a sziget belsejében lévő f jeldekre és a mélyedésekben 
meghúzódó tengerszemekhez. Ezek partján tőzeges lápok vannak, 
ahol csak úgy fehérlik az Eryophorum. a gyapotsás. Kevés madár van 
i t t is, 3—5 Totanus fuscus, Anthus spinolettá-k és cervinusok. A faluban 
fészkel nagybékésen mint házimadár 3 — 5 Pica caudata és a mi 
a legérdekesebb, vashuzal (drót) darabokból építi nagy fészkét a 
lakóházak' eresze alá. Egy párnak a fészkét a lakatlan tengerparttól 
körülbelül 300 lépésre egy széthasadt hatalmas, háznagyságú syenit-
tömb repedésében találtam, de ez már részben fűz és nyírgallyakból 
van építve, de vashuzal van ebben is elegendő. 

A kis halászfaluban verébnek és fecskének nyoma sincs, ellenben 
házimadárszámba megy i t t a szarkán kívül a holló és a hamvas varjú. 
Előbbiből egyezerre 10—20 darabot is lehet látni házak között vagy 
a tengerparton, hangjuk állandóan hallható. A tengerparton száradó 
óriási haltömegek, a tőkehal szárítás vonzzák őket ide közvetlen 
az ember közelébe. Corvus cornix már kevesebb van. Úgy a holló, 
mint a hamvas varjú a sziklás hegyoldalban fészkelnek, még sem 
annyira bizalmasak, mint a szarka, amely a házak eresze alá fészkel. 

A kikötőben igen sok Rissa tridactyla, az egyik ház kikötőpallóján 
30—50 is ül egysorban. Pár Larus argentatus f iatal is van közöttük, 
persze csőrtávolságra. 

E g y f iatal idevaló norvég vadász bemondása szerint az egész 
Mageröy-szigetén nincsen róka, ellenben él a hermelin, lemming és 
behurcolt vándor patkány és házi egér. 1925-ben 10 pár sarki nyulat 
bocsátottak k i a szigetre, hogy legyen mire vadászni és azóta ez is 
gazdagítja a sziget emlős világát. 

Fecske (Hirundo) nincsen, ő egyszer látott csak egy példányt, 
tehát csak r i tka átvonuló vendég. Él még i t t a hófajd (Lagopus), 
amelynek kétféle fajtáját ismeri, a hegyi, ez fehér és szürke és a vöröses 
lápi hófajdot. Ismeri ő i t t a sarki baglyot (Nyctea scandiaca), a réti 
sast (Haliaétus albicilla), & sólymot (Falco rusticolus). Tavasszal 
50—60 hósármány (Plectrophenax nivalis) is megjelenik 50—60-as 



csoportokban, május—júniusban 1 — 2 hétre. Ezek azonban a sziget 
belsejében lévő kövestundra fennsíkokon valószínűleg fészkelnek is, 
mint a hogy meg is találtam őket fészkelőhelyeiken Varanger-félsziget 
kietlen kövestundra fjeldjein is. 

Seregély (Sturnus) egyszer kísértette meg a kis fatemplom 
falán lévő fészekodúban költeni, de hamarosan eltűnt. Azonban 
Honningsvog fiatal lelkésze Nils Oritsland, ak i igen nagy érdeklődést 
mutatott az én madártani tanulmányaim iránt, és ebben engem 
ajánlólevelekkel is támogatott, kérésemre kutatni kezdett a seregély 
ottani fészkelése után, és 1935-ben már örömmel jelentette levélben, 
hogy a Mageröy-szigetén fekvő Skarsvog kis halásztelepén 1935 
tavaszán egy pár Sturnus fészekládikóban fészkelt és kiköltött. E g y 

Svaerholt madárhegy messziről, Ny. jelöl. 
Der Vogelberg Svaerholt aus der Férne, von W . 

szarkapár el akarta ugyan a seregélyeket űzni, de a lakosok a szarkákat 
űzték el, mert ott a seregélyek nagyon r i tka vendégek. Ugyancsak 
Oritsland írta nekem, hogy ugyancsak a Mageröy-szigetén lévő 
Gjesvaer-ben szintén fészkel már évek óta két pár Seregély. A z egyik 
egy halászbárka előrészében, bizonyára a tetőzet alatt i lyukban 
fészkelt, s habár a bárkát többször használták a seregélyek mégis 
kiköltöttek. E z mind a norvégek nagy madárszeretetét bizonyítja. 

Mageröy-szigetén él még körülbelül 1500 darab rénszarvas is, 
amely ugyan pár lapp család tulajdona, tehát „háziállatok", de ezek 
az áílatok most is épúgy mennek ősi ösztönük után a táplálékot, 
a rénzuzmót keresni, mint a teljesen vadon élő rénszarvasok. Ezek 
évenként átússzak kétszer a Mageröy sund szorost, amely az egyik 
helyen csak 2 — 3 k m széles. E z állatok szabályszerű vonulási utat 
tartanak be, tavasszal északra, ősszel délre. 

Július 30-án kis motorhajóval átkeltem a Porsanger-fjordon, s 
kiszálltam a leghíresebb norvég madár hegynél, Svaerholton. E z t írta 
le oly szépen Brehm Alfréd, habár ő csak a mellette elhaladó hajóról 



figyelte meg az it t nyüzsgő nagyszerű madáréletet. 1888-ban Hermán 
Ottó látogatta meg Svaerholt madárhegyét 24 órára. Chernél István 
szintén csak az elhaladó hajóról figyelte meg a madárhegy életét; 
hogy ő utánuk 1934-ig melyik szakember és mikor látogatta meg és 
tanulmányozta Svaerholt madártelepeit, azt eddig még nem sikerült 
megtudnom a norvég szaktársaktól sem. 

Nyugat felől hajózva, éppen Svaerholt hegyfoka alatt jöttem el, 
borús, esős időben. A kavargó madártömeg nagyszerű látványa meg
ragadott, mert hiszen a Rissa-knak a madártelep majdnem kizáró
lagos lakóinak a 10.000-rei jöttek-mentek a levegőben a víz felett és 
bukdácsoltak a hullámokon, s a rikácsolás, nyávogás, korrogás oly 
hatalmas egybefolyó hangzavarba olvadt össze, hogy az ember 
szinte beleszédült. . . . A lelkes leírások millióit azonban én már 
az első tekintetre sem tudtam megtalálni . . . Igaz, hogy ami kis 
motoroshajónk csak gyönge kürtjével kísértette meg a sziklafalakon 
sorban üldögélő madarak tömegeit felszállásra bírni . . . M i tehát 
nem ágyúztunk, sőt még rakétákat sem eregettünk a sziklafalakra, 
mint ahogy a nagy turistahajók csinálják, hogy fényes nemzetközi 
utastársaságuknak minél nagyobb arányokban mutathassák be ezt 
a nagyszerű természeti látványosságot. Hát talán ezért nem voltak 
o ly nagy r tömegek a levegőben! 

Svaerholton manapság már egész kis halásztelep van. Körülbelül 
hat család él i t t vagy 30 emberrel. V a n i t t egy kereskedés, pék
műhely, postaügynökség, tehát távírda és telefon, rádió is, szóval 
már teljesen belekapcsolódott az európai kultúrába. E z egy kissé 
kellemetlenül érintett, mert régi tapasztalatom, hogy ahol a míívelő-
dés és a népesség gyarapszik, ott pusztul az ősi madárvilág. 

Június 30-án érkeztem meg délután Svaerholtra. Rögtön fel
mentem a hegytetőre a Svaerholt klubben tetejére a madártelep 
fölé, roppant erős, hideg déli szélben. Innen a fennsíkról minden 
oldalról figyelhettem az alattam zúgó és forrongó nagyszerű madár
életet . . . k in t maradtam a fehér éjszakában is és végig élveztem 
az éjféli nap csodálatos színjátékát Európa legnagyszerűbb madár-
telepénél . 

Rövid pihenés után a postaügynök vendégszerető, kedves kis 
házában, újra fent vol tam a hegytetőn, majd lementem a falak aljába, 
hogy közvetlen közelből figyelhessem és tanulmányozhassam ezt a 
csodálatos természeti látványosságot. Sajnos az idő nem igen javult , 
úgyhogy a fényképezést neméppen megfelelő idő mellett kellett 
elvégeznem. 

Svaerholt félszigetének a keleti oldalán az öböl partján vannak 
a házak, körültük lankás hegyoldal, amely buja kaszálókat alkot. 
A z öböl partján apálykor igen széles algabozót kerül felszínre, amelyen 
ilyenkor nagyszámú Anthus pratensis, A. cervinus és spinoletta. 
Saxicola oenanthe, laza 100-as csoportokban, 3 — 4 Corvus cornix. 
1 — 2 Pica caudata pár, Charadrius hiaticula, Haematopus ostralegus 
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és egy Motacilla alba keresgélnek és szedegetnek. A z Anthusok a házak 
között is vannak a szemétdombokon, még a távíróvezetéken is ott 
ülnek. A kikötőben pár Larus argentatus és Somateria már nagyocska 
f'iókáikkal. K o r a reggel a házak között egy 20— 30-as csapat Plec
trophenax nivalis is szedegetett, voltak közöttük egészen barna 
fiatalok is. Lágy kellemes thrürürü . . . hangjukat még a Hortobágy
ról ismertem. 

A z egyik faház eresz csúcsában ott terpeszkedik egy Pica nagy, 
vashuzalból készült fészke. Corvus corax is van több példányban 
a telepen. Egy fiatal Sturnus példányt is láttam. A z egyik házon 
rénszarvas agancs közé illesztve ott függ egy fészékodú, hogy azonban 
fészkelt-e benne a- seregély azt nem tudtam megállapítani. 

Svaerholt, a fal aljában levő sziklatömb. 
Svaerholt, Felsblock am Gtünde der Wand . 

Svaerholtklubben hegyfok, oldalról nézve messziről úgy fest, 
mint valami óriási bálna feje. Elől a teljesen meredek törésfelület, 
az a selymesfényű kristályospalából álló sziklafal, amelynek lépcső
szerű párkányain alkalmas fészkelőhelyet találtak a háromujjú 
csüllők-nek a százezrei. Tulaj donképen két meredek törésfelület, 
azaz sziklafal van itt , egyik a magasabb ez a nyugati, a másik a 
kisebb, az a keleti . Amaz az újabbkori pontos mérések szerint 
körülbelül 150 m, a kisebb a keleti azonban csak 50—60 m magas. 
Ez a két fal az a híres madárhegy, amelyet Collet, Brehm A. és Hermán 
Ottó oly mesterien leírtak, s amely alatt minden turistahajó elmegy, 
s amely azután az ő leírásaik révén az egész világirodalomban isme
retessé lett. 

E két sziklafaltól nyugatra van még egy magas törmeléklejtő, 
amelynek a felső részén szintén vannak párkányok, i t t azonban 
már csak Larus argentatusok és marinusokat láttam üldögélni. 



A telep lakossága majdnem kizárólag Rissa tridactyla-kból áll. 
V a n még aránylag igen kevés Alca torda, Uria- troille s pár csapat 
Phalacrocorax, úgy a kicsi , mint a nagy fajta, a Ph. carbo és a Ph. 
graculus. Fratercula arctica-t egyet sem láttam, pedig a Klubben 
tőzeges gyeptakarója igen jó fészkelési alkalmat biztosítana ez ér
dekes madaraknak. 

Megfigyeltem még a nagy madársokadalomban három magasan 
elhúzó Haliaétus albicilla-t, egy Falco rusticolus-t, pár Corvus corax-ot, 
1 — 2 Stercorarius parasiticus A és fent a hegytetőn a tőzeges fűtaka-
róban 1 — 2 Anthus spinoletta, valószínűleg littoralis féltette ott 
elrejtett fészkét. Lent a falak aljában a leomlott sziklatömbökön ül 
egy-egy magános Larus marinus, s odébb a partszélen, de a vízben 
úszik egy Somateria mollissima tojó 8 kis fiókájával. 

Collett Norvégia kitűnő ornithologusa a mult század 80-as éveiben 
tanulmányozta a Svaerholt madárhegyét és ő a madárállományt 
,,több millióra" becsülte. Hermán Ottó Í888-ban járt itt , és 1893-ban 
megjelent munkájában szintén két és fél millióra becsülte a madár
állományt. E n 1934-ben sokszori becsülés és számítgatás után se 
tudtam többet kihozni félmillió, azaz 500.000 madárnál, pedig 
ugyancsak igyekeztem, hogy a „többmilliós" tömegekből kihozzak 
legalább egy milliót. 

Edd ig i dolgozataimban sajnálattal állapítottam meg, hogy itt 
is csökkent a madárállomány, bizonyára az i t t szaporodó ember és 
nagyobb turistaforgalom miatt is. 

Ahogy azonban újabban áttanulmányoztam Collett és Hermán 
Ottó számításait és becslési eljárását, rájöttem, hogy az Ő számításaikba 
egy igen nagy hiba csúszott, mégpedig az, hogy Collett a sziklafal 
magasságát becslés után 900 lábnak, azaz körülbelül 300 méternek; 
Hermán Ottó ő utána szintén 300 m magasnak vette. A Svaerholt-
klubben legmagasabb csúcsa, amint azt az újabb térképfelvételeknél 
megállapították, csak 169 m magas, a magasabb falnak a magassága 
még ennél is jóval alacsonyabb, körülbelül 150 m, így már ebből is 
kiviláglik, hogy ők csak e miatt a hibás becslés miatt is kétszeresen 
számítottak. 

Hermán Ottó ugyanis a 300 m magasnak és 600 m hosszúnak 
felvett lakott sziklafal felületét 180.000 m 2 felületnek vette, és minden 
négyzetméter területre egy fészket tételezett fel. így jött k i neki 
180.000 fészek, azaz 360.000 anyamadár. Ehhez jön még hatszor 
annyi még nem fészkelő fiatal madár, amikkel együtt összesen két és 
fél millió madár alkotná a madárhegy lakosságát. 

Hermán Ottó a madaraktól elfoglalt sziklafalak hosszát 600 
méternek vette, én ezt ma csak legfeljebb 400 m hosszúnak tudom 
felvenni. Azután, a nagy sziklafalon, a legsűrűbben lakott helyen se 
lehet minden négyzetméterre egy fészket felvenni. Sőt nagyon is 
távol állunk ettől, mert hiszen a nagy falon is vannak 20—40 m 
hosszúságban is olyan sima helyek, amelyen, mint valami óriási fé
nyes selyemfüggöny szövetén semmiféle hely nincs, a fészekrakásra. 



D e meg hogyan férne el egy négyzetméter területre hét darab sirály, 
fészek nélkül! amikor egy Rissa sirály mérete 25x40 cm. Ugyanis 
a fenti számítás szerint egy négyzetméterre két öregmadár és 12 
fiatal nem fészkelő esik, ez összesen 14 madár. Ennek a fele k in t 
van élelemszerzésen, vagy pihen és sütkérezik a part i sziklákon, tehát 
csak hét darabot veszünk fel egy négyzetméterre. Hát még a fészek 
hol fér akkor el, amikor annak a szélessége a 30—40 cm-t és a magas
sága néha 50 — 60 cm-t is eléri? 

Mindezek a fényképeimen nagyon jól láthatók és megállapít
hatók. A fénykép teljes hűséggel megmutatja, hogy a sziklafalnak 
egy bizonyos nagyságú felületén hány fészek és madár van, s egy
általán mennyi férhet el. A mértékegységet, ami után összehason
lítással mérünk, a sirályok ismert nagysága adja. 

Sajnos, hogy e képeket borús időben, szemerkélő esőben kellett 
felvennem, s így ezek nyomásra nem éppen alkalmasak. 

Mindezekből nyilvánvaló, hogy Collett és Hermán Ottó számításai 
nem reálisak, és már a kiindulás is téves alapon nyugszik, mert hiszen 
a hegyfal magasságát tévesen kétszeresre vették. 

E n , amint már említettem, körülbelül fél millióra becsültem 
a madártelep lakosságának a számát, amikor is önkéntelenül befolyá
soltattam magamat a már általam ismert több milliót eredményező 
becslésektől. A z én számításaim szerint, amikor is a lakott szikla
falak helyes magasságát csak 60 és 150 méternek vettem és együt
tes kiterjedésüket pedig körülbelül 400 méterre, továbbá azt a most 
már világosan előttünk álló tényt is, hogy bőven számítva legfeljebb 
csak három négyzetméterre lehet egy fészket s egy madárpárt fel
venni, csak 14.000 fészek van és így csak 196.000 madár, azaz körül
belül kétszázezer három.ujjú csüllő lakja Svaerholt madárhegyét. 

De ha felvesszük azt, hogy a fényképezés alkalmával a madarak
nak a jó része nem volt odahaza, s így a sziklafalakon mégis sokkal 
több madárnak van ülőhelye, mint ahogy azt a fénykép mutatja, 
akkor is ha e feltevés szerint a madarak mennyiségét igen bőkezűleg 
számítva körülbelül a kétszeresére vesszük, akkor is csak 400.000 
madár jön k i , ami ugyan már majdnem eléri a becslésem útján kijött 
félmilliót, azonban még mindig messze van a milliós tömegektől. 

Gondoljuk meg, hogy ha a négyszázezer darabból csak a fele 
van a sziklákon, azaz kétszázezer darab, akkor 50.000 négyzetméter 
sziklafalfelületet kel l ezeknek teljesen sűrűn beborítani úgy, hogy 
négyzetméterenként négy madár ül, s ez kitesz egy 100 m magas 
és 500 m széles sziklafalat, már pedig ez fényképeim szerint is teljes 
lehetetlenség! 

Sok az a kétszázezer madár, különösen, amikor azoknak a fele 
viharban kavargó hópelyhekként örvénylik és csapong az ember feje 
felett, vagy a lábai alatt . . . és az emberi szem és elme a madár
torkok és a haragos Jeges-tenger hangorkánjában képtelen helyesen, 
higgadtan számolni és becsülni . . . és önkéntelen milliókról beszél. 
A fényképező gép lencséje azonban pontosan rajzol, őt nem befolyásolja 



a rikácsoló madártömegeknek és a sziklákat ostromló hullámoknak 
szédületes örvénylése és bömbölése. 

Hogy esetleg egy félszázaddal ezelőtt a sziklafalak több fészek
helyet nyújtottak volna mint manapság, nem valószínű. Először, 
mert a C H E R N É L I S T V Á N által felvett képen Svaerholt hegyfokának 
az élrajza majdnem éppolyan mint 'az én fényképeimen. Tehát a 
párkányok és lépcsők nagyjában nem igen változtak. De meg azután 
épp a dűlt rétegzésű csillámpala szerkezete hozza magával, hogy 
lépcsőfokok, párkányok nem lehetnek sűrűn egymás mellett és felett. 
Tehát nagyobbfokú omlás dacára sem igen iehet feltételezni, hogy 
régebben több alkalmas fészekhelyet nyújtott volna Svaerholt 
hegyfoka. 

Vagy talán régebben azért volt itt több madár, mert akkor 
még jóval kevesebb ember élt itt? Hogy több ember él most i t t mint 
régen, az tény. de azt is meg kel l jegyeznünk, hogy egykor a madár
telep lakói teljesen k i voltak szolgáltatva az embernek. Azok akkor 
nemcsak a tojásaikat szedték el. hanem még a madarakat is alaposan 
megtizedelték. M a pedig általános védelem alatt vannak a madár-
hegyek. Lőni egyáltalán nem szabad őket, a tojásszedés is pedig egy, 
a törvény által megszabott időre van korlátozva. 

A harmadik nap hajnalán, aug. 1-én. előre megállapított úti
tervem szerint el kellett hagynom Svaerholtot. s a Porsanger fjord 
közepén fekvő magános kis sziklaszigetet. Tamsöyt kerestem fel. 

E z egy valóságos madárparadicsom. Egy 6 x 8 km területű, 
lapos holmsziget. egész felülete tőzeges lápos, törpe fűz- és nyírbozóttal 
fedve. Nagy tömegben terem itt az arktikus tőzegmálna (Rubus 
chamaemorus) a legészakibb ehető vadgyümölcs. E z t a kitűnő gyü
mölcsöt innen nagy tömegekben szállítják Norvégia délibb vidékeire. 

Tamsöyre kissé későn érkeztem, mert már a fészkelők mind k i -
költöttek, úgyhogy alig találtam 1 — 2 fiókát a fészkekben. A z egész 
sziget egy tojás és Pehelykacsa pehely gyűjtő gazdaság, nem számítva 
az imént említett még jövedelmezőbb ..Moltebeere", tőzegmálna 
gyűjtését. 

Már amikor közeledtünk a parthoz, kb. 80 drb. Anser ferus 
szállt fel a tengerpartról, ezek itt keltek k i . Nagyon sok öreg és fiatal 
Somateria van a partokon. Ezek a sűrű nyíresbozótban, a tőzeges 
talajban kb. 20 — 40 cm mélyre készített fészkekben költenek, épp így, 
csak természetesen nem olyan mélyen a nagy számban élő Larus 
marinusok és már kevesebb számban Anser ferusok. Larus argentatus 
csak kevés számban fészkel i t t . A sziget tulajdonosa szerint a szigeten 
fészkelt a legutolsó esztendőben, kb . 3000 pár Somateria mollissima, 
100 pár Anser ferus és megszámlálhatatlan Larus marinus, L. argen
tatus, L. fuscus és L. canus. A pehelykacsák évi pehely termése 40 kg 
pehely volt . 

Megfigyeltem még 1 — 2 Rissa tridactylaí a kikötőben. 2 — 4 
Stercorarius jiarasiticust, 1 Numenius phaeopust, ez a fiókáit féltette . . . 
aggodalmas csü-csü-csü-csü hangokat hallatva keringett a fejem 



felett. Igen sok Tringa subarcuatan&k hallottam a hangját. Láttam 
még 1—2 Calcarius lapponicust. I Motacilla albat és igen sok Anthus 
spinoletta. cervinus és pratensist, ezek még a házak körül is ott keres
gélnek és szedegetnek. Szemem elé került még a parton pár Saxicola 
oenanthe és 2 Haematopus ostralegus. 

A z egész szigeten esak 4 — 5 faház van és 5 — t! ember lak ik . 
A legnagyobb faház eresze alatt szintén vashuzalból épített magának 
hatalmas fészket a sziget egyetlen pár 
szarkája. 

A velem járó norvég halász sze
rint kisebb libák, tehát valószínűleg 
Anser fabalis libák is költenek a szige
ten, én azonban ezeknek a nyomát sem 
láttam. 

A Larus marinusok fészkei körül 
a mindenütt pirosló tőzegmálna le van 
szedve. A z ott heverő sirályköpetekben 
meg is találtam a gyümölcs magvait. 
Tehát a sirályok gyümölcsöt is esznek. 
Itt említem meg, hogy egy délnorvégiai 
útitársam beszélte, hogy náluk az 
eredő cseresznyére, ami ott nagy r i tka
ság, rámentek a nagy sirályok, való-
sz ín illeg Larus argentatusok és fuscusok. 
Tamsőy tapasztalataim után most már 
elhiszem, hogy igazat mondott. 

Tamsőy-szigetére a tulajdonosa a sarki nyulat betelepítette, 
és 20 év alatt úgy elszaporodtak, hogy most némelyik télen 200-—700 
darabot is elejtenek belőlük. Róka nincsen a szigeten, más ragadozó 
sem, csupán csak vidra, hóbagoly azonban annál több télen. 

Tamsőy-szigetéről tovább haladva. Európa legészakibb vonalán 
elértem Varanger-félsziget északi partját, ahol is Kongsfjord halász
telepen kiszállva, gyalogszerrel keresztülvágtam Varanger-félsziget 
kopár, morénákkal borított, járhatatlan belsején, ahol a fjeldek és 
tengerszemek madárvilágát óhajtottam megismerni. Kétnapi, felette 
nehéz, és nem éppen veszélytelen gyalogtúra után, végre aug. 6-án 
szerencsésen megérkeztem Varanger északkeleti partjára. Sylte-
fjordba. ahol szintén igen nagykiterjedésű és sokkal ismeretlenebb 
madárhegvek vannak. 

E z a madártelep teljesen lakatlan helyen van. Itt a vörös 
homokkő fennsík pereme törik le a tengerparton és ennek réteges 
szerkezete nyújt fészkelő helyet a madaraknak. A lakott sziklafalak 
partmenti kiterjedése van vagy 3 k m . azonban az átlag 100—120 m 
magas sziklafalak egyáltalán nem alkotnak összefüggő falfelületet, 
hanem nagyon sok törmeléklejtő és omlás van közöttük, s a fészkelésre 
alkalmas vízszintes párkányok csak nagyobb magasságban vannak 
egyes foltokban. 

Tamsőy: Vashuzalból épített 
szarkafészek. 

Tamsőy: Elsterriest aus 
Éisenclraht. 



A Syltefjord madártelepei tehát dacára igen nagy kiterjedésük
nek, sem nagyszerűségükre, sem madártömegeiknek a sűrűségére meg 
sem közelítik Svaerholtot. Itt nincsenek oly tömegek kis helyre össze
zsúfolva, hanem kisebb foltokban nagyobb partvonalra szétszórva. 
Itt csak pár helyen van az ember feje felett amolyan fergetege a 
kavargó rikácsoló fehér madaraknak . . . A z egész madártelep azonban 
a fehérre meszelt sziklafalak miatt messzire kivirít a Jeges-tengerre, 
úgyhogy az arra haladó hajók messziről észrevehetik a madártelepet, 
így látta ezt messziről Vardő felé vezető útjában H E R M Á N O T T Ó 
és C H E R N É L I S T V Á N is. Hogy azonban szakember kicsoda és mikor 
kereste fel valamikor ezt a nagyon is félreeső madártelepet, azt nem 
sikerült megtudnom a norvég szakemberektől sem. 

Két nagyobb és több kisebb öblöt alkot i t t a partvonal. Igen 
sok a fennsíkról a tengerbe zuhant kisebb-nagyobb sziklatömb, 
amelyek szigeteket, félszigeteket és tornyokat alkotnak. A szikla
falban két nagyobb és egy kisebb barlang van — már az általam 
bejárt részeken —, ezek 10—20 m magasak, ugyanilyen szélesek és 
15—25 m mélyek. Fala ikon közel a bejáráthoz szintén fészeksorok 
vannak az alkalmas párkányokon. Természetesen mindenütt főképen 
Rissák és Rissák, ámbár i t t a legnagyobb barlang felett Álcákat is 
Játok . . . 

A nagy barlang altalajában sajnos, a Varanger fennsíkján, össze
zúzott lábaim miatt nem tudtam alaposabb kutatást végezni, pedig 
az óriás alka, Alca impennis. Észak pinguin-jének utolsó előfordulási 
helye nincs is messze ide a Vardő előtti Hornőy szigeténél. Természete
sen most már csak a csontvázának, vagy tojásainak a maradványaira 
számíthat az ember. 1848-ban lőtték itt az utolsó példányát ennek 
az érdekes északi röptelen madárnak. 

A nagy barlang környékén a fal legfelső részén sziklatornyok 
vannak, ahol a lapos homokkődarabok egymásra vannak omolva. 
Ezek üregeiben Fratercula arcticak is vannak, 10—20 darabot látok. 
Lejjebb Álcák és Uria troilek és legalul 1 — 2 Uria grylle. A tornyok 
tetején egy-egy magános Larus marinus áll mozdulatlanul. Vannak 
pázsittal benőtt törmeléklejtők, de it t is csodálatosképen hiányoznak 
a Fraterculák. Phalacrocorax carbo és graculusokat is láttam, és azon
kívül pár Corvus coraxot és kisebb számban Larus argentatusok&t. 
Igen gyakoriak a Stercorarius parasiticusok, amelyek ugyancsak 
kergetik és űzik a Rissák&t. 

A madártelep állományának a 90%-a Rissa tridactylabói áll, 
és a számuk becslésem szerint kb . 5—700.000 darab lehet. Itt a 
madarak még ritkábban fészkelnek és ülnek a sziklafalakon. 

A Syltefjord-i halásztelepen is ott van az elmaradhatatlan 
szarka, a fészkét azonban nem tudtam meglelni, biztos azonban, 
hogy i t t is csak az eresz alatt fészkelhet, mert i t t fáknak, vagy cser
jésnek még nyoma sincsen. A házak körül igen sok Anthus. pár 
Motacilla alba és Saxicola oenanthe. A part i vizeken, amikor motor
csónakon a madártelephez jártam, több ízben csónakom elé került, 



2 — 4 darabból álló Phalaropus hyperboreus csoport. A nagy hullámzás 
majdnem elnyelte e kismadarakat, e csodálatos kis úszó szalonkákat. 

Hogy a Syltefjord-i madártelep állománya jelenleg szintén 
csökkenőben volna, ahhoz nem tudok hozzászólni, mert nem ismerek 
korábbi leírást e helyről, azt sem tudom, hogy szakember járt e itt 
valamikor. E telep lakossága még nem lehet semmiképen veszélyez
tetve, mert távol esik minden emberi letelepedéstől, habár a fészkelés 
idején sokezer ember jön ide egész Einmarkenből, tojást szedni, mert 
ez az egész partvidék i t t nem magán-, hanem állami birtok, s így min
denkinek szabad a tojásszedés. Azonban aránylag kevés fészekhez 
tudnak i t t is hozzájutni, s ennek ellenére mégis, volt rá eset. amint, 
azt házigazdám.beszélte, hogy négy ember két óra alatt 2000 tojást 
szedett. 

A z időjárás it t se kedvezett, nem volt szakadó eső ugyan, de 
a legszebb napfényes idő is 10 perc alatt télies ködös idővé változott, 
mert hiszen messze a Jeges-tenger felett állandóan ott feküdt az a 
ködréteg, amelyet a meginduló északi szél oly gyorsan a nyakunkba 
hozott. így jártam mind a három napon, s fényképeim bizony a köd 
miatt nagyon gyengén sikerültek. 

Erősen akadályozott a kutatásban az a körülmény is — pedig 
három napot töltöttem it t , —igaz hogy pihenni és gyógyulni is kellett—, 
hogy lábaim az előző napokon Varanger-félsziget belsejének járhatat
lan morénamezőin annyira tönkrementek, hogy cipőt sem tudtam 
húzni, és a járás igen nehezemre esett. 

A z időm k i volt mérve, s el kellett hagynom a Jeges-tenger 
partját, s annak csodálatos madáréletét, hogy Finnországon keresztül 
Dél felé tartsak, hazafelé . . . 

B E O B A C H T U N G E N A U F D E N V O G E L B E R G E N 
U N D V O G E L I N S E L N D E R EISMEERKÜSTE 

I N F I N M A R K E N . 
K U R Z E R B E R I C H T ÜBER D I E V O G E L K O L O N I E N 

A U F S V A E R H O L T , TAMSŐY U N D S Y L T E F J O R D . 

V O N D R . E . N A G Y , D E B R E C E N . 

Mit 3 Fotoaufnalimen. 

Im Jahre 1934 hatte ich Gelegenheit die grösste westeuropaeische 
Vogelinsel auf der Westküste von Wales kennen zu lemen. Dieser Ausf lug, 
den die meisten Mitglieder des VIH-ten Ornithologischen Kongresses 
mitgemacht habén, war für mich eine gute Vorstudie zu den grossen 
nordischen Vogelbergen, welche kennen zu lemen, mein altgehegter 
Wunsch war. 

Ich besuchte schon einmal Norwegen vor dem Weltkriege, dann blieb 
ich aber nur in der südlichen Hálfte Skandinaviens. Dann kam der Weit-
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krieg, und wir wurden gekáfigt, und^ von unseren Flügeln beraubt, erst 
nach 20 Jahren öffneten sich auch für uns die Zugstrassen, auf den unsere 
nordischen Gáste, von menschlichen Einflüssen ungestört ihre mystischen 
Jahreswanderungen ausführen. 

Ich konnte alsó nach Norden ziehen, wie Kraniche und Gánse, welche 
in dem Ungarischen Becken eine zweite Heimat finden. Gerade jener 
Umstand reizte mich schon seit meinem Kindesalter, dass man bei uns 
in Ungarn, auf der Tiefebene, vom Herbst bis zum Frühjahr eine ganz 
ausgesprochene arktische Vogelwelt findet und um die Brutheimat dieser 
arktischen Gáste kennen zu lernen, zog ich im Sommer 1934 bis z.u der 
nördlichsten Küste unseres altén Kontinentes. 

Ich fuhr entlang der sehr langen norwegischen Westküste, hie und 
da aussteigend, und fing meine Beobachtungen erst Ende Jul i auf der 
nördlichsten Insel Europas, Mageröy an, wo auch das Nordkap liegt. 

Die Insel Mageröy hat eine Flache ca 400 K m 2 und bildet ein fast 
kahles Plateau, wo die Pflanzenwelt nur aus der, die Felsentundra 
bedeckenden Renntiermoosdeoke, und aus den, in manchem geschützten 
Tale entstandenen niedrigen kriechenden Birken und Weidengebüsch 
besteht. 

Vögel gibt es da nur wenig. Vor dem Nordkap sah ich nur einige 
Larus argentatus, fuscus und Rissa tridactyla im Fluge, und auf dem Wasser 
einige Uria troille, hie und da eine Reihe von diesen Vögeln, welche wie 
eine Perlschnur dicht über dem Wasserspiegel fliegen. A n der Ostseite des 
Nordkaps in der Bucht von Hornvik, wo den Hang ein dichtes Birken-
und Weidengebüsch bedeckt, hört man junge Anthus rufen. In der Höhe 
kreisen 3 — 4. Corvus corax, und 2 Archibuteo. 

Hier ist schon die Umgebung des Nordkapes zu viel kultiviert. In der 
Hornvik-Bucht leuchten schon einige rote Holzháuser, und auf Turisten 
lauern hier, die in ihren Zeiten wohnenden Lappén. Oben auf dem kahlen 
Plateau, am Absturze des Nordkaps, steht schon ein Holzhaus und sogar 
auch schon ein Tanzboden ist da hergerichtet, weil bei der Ankunft eines 
grossen Turistendampfers sich hier an dem nördlichsten Punkte Europas 
bei Tanz und Sekt, die Hunderte von Turisten unterhalten. Deshalb fehlen 
auch hier die Vögel. 

Ich fairre weiter ostwárts und steige an der Ostküste der Insel Mageröy, 
in dem Fischerdorf Honningswág aus. Von hier unternahm ich mehrere 
Ausflüge, auf die Fjelder und zu den Meeraugen des Inneren der Insel. 
A n den Ufern derselben sind Torfmoore, wo überall grell weiss die seidigen 
Quasten des Wollgrases (Eryophorum) flattern. Wenig Vögel gibt es auch 
da, 3—4 Totanus fuscus, einige Anthus cervinus, und spinoletta. 

In Dorfe bauen 3 — 5 Elstern ihre Nester unter das Hausdach, aus 
eisernen Drahtstücken. E in Brutpaar hat sein Nest in die Spalte eines 
hausgrossen Granitblockes angelegt, ca 300 m. von 2—3 Fischerhütten 
entfernt. Dieses Nest besteht aber schon meistens aus Birken- und Weiden-
reisig, es enthált aber noch immer Eisendraht genug. Im Dorfe gibt es 
keine Sperlinge und Schwalben. Umsomehr aber Corvus corax, dessen tiefe 
kro-kro Stimme hört man standig. Diese horsteten auf dem felsigen Abhang. 
lm Hafen treiben sich viele Rissa umher, auf einem Landungssteg sitzen 
30—50 in einer Reihe, auch junge Larus argentatus sind unter ihnen. 

Laut Mitteilung eines jungen norwegischen Jágers, kommt auf der 
insel Mageröy kein Fuehs vor, aber eingeschleppte Máuse, Ratten, und 
Hermeline findet man überall, ebenfalls Lemmingé. Im Jahre 1925 setztc 



man auf die Insel 10 Paar Schneehasen aus, seitdem kommt er standig 
zur Strecke. Von den Schneehühnern kommen 2 Abarten vor, eine rot
braune „lyrippe", im Gebüsch lebende, und eine weissgraue \rarietát von 
den Fjeldern. Auch die grosse Schneeule und Seeadler kommen vor, ebenso 
die norwegischen Jagdfaiken. 

Im Frühjahr Mai—Juni erscheinen die Schneeammern in Flügen von 
30—50 Stück, und nach 2 Wochen verschwinden sie wieder. Diese schönen 
Vögel brüten, wie ich das selbst feststellte, im Inneren der Fjelder, Calcarius 
lapponicus kommt hier ebenfalls vor. 

In Honningswag wollte angeblich einmal ein Starenpaar brüten, 
in einem Nistkástchen auf der Holzkirche, aber spáter verschwanden 
sie wieder. Nils Oritsland, evangelischer Pfarrer in Honningswag, fing 
auf meine Bitté, nach dem Nisten der Stare zu forschen, und 1935 teilte 
er mir mit, dass in dem Dörfchen Skarswág ebenfalls auf Mageröy, im 
Nistkástchen ein Paar Stare nistete. E in Elster-Brutpaar wollte die Stare 
vertreiben, aber die Einwohner beschützten die seltenen Vögel. Derselbe 
teilte mir mit, dass im Dorfe Gjeswaer schon seit Jahren zwei Paare Stare 
brüten, das eine baute sein Nest in das Loch unter dem Dache des oberen 
Teiles einer Fischbarke. Die Barke wurde benützt, die Brut ist aber doch 
gelungen. Das zeugt für die grosse Tierliebe der Norweger. 

Es lében überm Sommer noch auf Mageröy ca. 1500 Renntiere, welche 
zwar einigen Lappenfamilien angehören, aber sie lében und gehen nach 
ihrem Urinstinkt, ihrer Lieblingsnahrung, dem Renntiermoos heute gerade 
so nach, wie sie, noch ohne ihren Herren, vollstándig wild wanderten. 
Diese Tiere durchschwimmen jáhrlich zweimal die Meerenge von Mageröy -
Sund, an einer Stelle, wo sie nur 2 — 3 K m breit ist, und haltén ihre regel-
mássigen Zugwege im Frühjahr nach Norden, im Herbste nach Süden, 
ganz genau ein. 

A m 30-ten Jul i fuhr ich mit einem kleinen Motorboot, über den Por-
sanger Fjord zum berühmtesten Vogelberg der Weit, nach der Halbinsel 
Svaerholt. Den beschrieb so meisterhaft Alfréd Brehm, obwohl er das 
grossartige Vogelleben nur vom vorbeifahrenden Schiff aus beobachten 
konnte. 1888 besuchte auch Ottó- Hermán, unser verdienstvoller Alt-
meister, den Vogelberg, und verbrachte dort einen Tag. Wer und wann 
nach ihm, bis 1934 — als ich dort oben war — das Vogelleben dort studiert 
hatte, das zu erfahren gelang mir noch nicht. 

Ich kam von Westen an die riesige Bruchf láche des Svaerholtklubbens, 
bei regnerischer, nebeliger Witterung und bei stark bewegter See. Die V'ogel-
mengen von Millionen der Beschreibungen fand ich aber nicht, es ist wahr, 
dass wir keine Kanonensalven abfeuerten und auch unsere Raketen flogen 
nicht auf die Felswánde hinauf. Das war meine erste Enttáuschung hier. 
Im Hafen von Svaerholt fand ich eine ganze kleine Ansiedlung, ungefáhr 
von 15 Háusern und 30 Menschen vor. Es ist hier auch ein Kaufladen, 
Bácker, Post, Telephon. Telegraph, Radio, kurz alles, was zur Kultur 
gehört. Das hat mich wieder unangenehm überrascht, weil ich schon aus 
altér Erfahrung weiss, wo die Volkszahl und die Kultur zunimmt, dort 
muss die uralte Vogelwelt weichen. 

Nach meiner Ankunft ging ich bei heftigem kalten Südwind sofőrt 
auf den Vogelberg, der eine riesige senkrechte Bruchfláche bildet, eine 
ewig trotzende Stirn, den Stürmen des Eismeeres entgegen. Von dem 
Rande des Absturzes bewunderte ich das grossartige Lében und Treiben 
der Vógelkolonie unter meinem Füssen bis spát in die „weisse" Nacht 



hinein, bei dem wunderbaren Farbenspiel der Mitternachtsonne. An einem 
Abhang, an der Oststeite des Berges kroch ich auch hinunter, wo ich die 
wirbelnde Vogelmassen wieder über meinem Kopf hatte. Das wimmelnde 
Lében liess aber auch bei der vollkommen hellén Nacht nur wenig nach. 
A m anderen Tag setzte ich meine Beobachtungen wieder von oben und 
von untén weiter fort. Leider sind die Fotoaufnahmen bei der regnerischen 
und nebeligen Witterung nicht am bestén gelungen. 

Bei den Háusern am Fusse des Abhanges dehnen sich üppige Wiesen. 
Am Meeresstrand kommt bei der Ebbe eine reiche Algenvegetation zum 
Vorschein, und hier suchen ihre Nahrung eine Menge von Kleinvögeln. 
In der grössten Zahl findet man hier die Anthus pratensis, cervinus und 
spinoletta litoralis, in losen Sharen von 50—100 Stück. Weiterhin Charadrius 
hiaticula, Haematopus ostralegus, 1 Motacilla alba, Saxicola oenanthe, 
3—4 Corvus cornix, 1—2 Pica, wenige Larus argentatus, und auch Somateria 
mollissima mit ihren Jungen. A n einem Hausdach fand ich auch ein aus 
Eisendracht gebautes Elsternest. Mehrerer Kolkraben streichen auch 
umher. Auch einen jungen Star konnte ich beobachten. Es war auch hier 
ein, auf einem Renntiergeweih aufgestelltes Nistkástchen an einem Haus 
aufgehángt, ob aber bewohnt, konnte ich nicht feststellen. In der Früh 
war die Umgebung voll mit verschiedenen Anthus-Arten, und wie weisse 
Schneeflocken flatterten ungefáhr 10—20 Scheeammern herum. Ihre ange-
nehmen, weichen thrü-thrüthrü Rufe, welche ich bei uns auf der Puszta 
Hortobágy im Winter so oft hörte, kamen mir als gut bekannte Töne vor. 

Der Svaerholtklubben-Cebirgsstock, von der See betrachtet, liegt wie 
der Kopf eines riesigen Waales da, der von dem Körper, von der Halbinsel 
Svaerholt, durch einem tiefen Sattel fast abgetrennt ist. Die Stirnfláche 
des Klubbens ist eine senkrecht abstürzenede Felswand, eine Bruchfláche, 
wo die treppenáhnlichen Gesimse der Schichten des Tonschiefers, den 
Hunderttausenden der Dreizehenmöwen ausgezeichnete Brutplátze bieten. 

Zwei Abstürze sind da, welche von den Vögeln massenhaft besetzt 
sind. Die östliche Wand ist niedriger, ungefáhr 50—60 m und die westliche 
ca 150 m hoch. Diese zwei Wánde sind alsó die berühmten Vogelkolonien, 
welche auch Alfréd Brehm und auch Ottó Hermán so meisterhaft beschrieben 
habén. Westlich von diesen Abstürzen kommt eine Schutthalde von der 
Höhe bis zum Meere herab. Oberhalb dieses Abhanges, auf den heraus-
ragenden Gesimsen sah ich nur Larus argentatus und marinus sitzen, 
sonst besteht die ganze Bevölkerung des Vogelberges fast ausschliesslich 
aus Rissa tridactyla. Alca torda, Uria troille und Phalacrocorax carbo 
und graculus sieht man nur vereinzelt. Von Raubvögeln sah ich nur einmal 
einen dunklen Falco rusticolus in das Vogelgewimmel hineinschiessen, und 
hoch oben in der Luft kreisten 3 Haliaeetus albicilla. Stercorarius parasiticus 
sah ich auch einige. In der kleinen Bucht unter den abgestürzten riesigen 
Felsblöcken führte ein Somateria Weibchen ihre kleine Familie von 8 Jungen. 
Oben auf der mit Rasen bedeckten Hochfláche des Klubbens flogen 
2 Anthus spinoletta um ihre Brutplátze ángstlich herum. 

Collet der bekannte norwegische Ornithologe in den 80-er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts schátzte den Bestand des Vogelberges, auf 
mehrere Millionen. Ottó Hermán, der im Jahre 1888 Svaerholt besuchte, 
in seinem 1893 erschienenen Buch schátze den Bestand ebenfalls auf 2-5 
Millionen. Ich konnte aber 1934 nach mehrmahligem sorgfáltigen Rechnen 
und Schátzen nicht mehr herausbringen, als 500.000 Vögel, obwohl ich 
mir die grösste Mühe gégében habe um wenigstens eine Millión erreichen zu 



können. In meinen bisherigen Veröffentlichungen stellte ich mit Bedauern 
fest dass hier der Vogelbestand in der Abnahme ist, jedenfalls wegen Ver
mehrung der Menschen und des Turistenverkehrs. Jetzt aber, als ich das 
Rechnen und die Schatzungen von Collet und Hermán ausführlich studierte, 
bin ich daraufgekommen, dass in ihren Kalkulationen ein grösser Fehler 
eingeschlichen war. Námlich Collet nahm die Höhe der Felswand auf 
900 Fuss, das heisst auf 300 m an, welche Zahl auch Hermán übernahm. 
Die Felsenwand hat aber in der Wirklichkeit nur eine Höhe von 150 m. 
Man sieht alsó auch aus diesem Umstand schon, dass sie doppelt gerechnet 
habén. Ottó Hermán nahm an, dass auf der ganzen bewohnten Flache ca 
180.000 Nester liegen. E r schátzte námlich die Wandfláche auf 180.000 m 2 , 
da er die Wandfláche für 300 m hoch und 600 m lang hielt und nahiri auf 
je einem Quadrameter ein Nest an. So hat er 360.000 Brutvogel errechnet, 
mit den ungefáhr 6 X sovielen Nichtbrütern erhielt er ungefáhr 2-5 Millionen 
Vögel. Ich konnte aber die besetzten Teile der Felswand nur höchstens auf 
400 m schátzen. Weiterhin sind die zum Nestbau geeigneten Gesimse und 
Ránder voneinander so weit gelegen, dass wir auf jedem einzelnen 
Quadratmeter in keinem Falle ein Nest annehmen können. Meine Berech-
nungen bestátigen auch die Lichtbilder, die bei rieselndem Regen gemacht. 
hier leider nicht reproduziert werden konnten, 

Bei den heutigen Zustánden sind auf der grossen Wand mehrere 20— 
40 m lange Fláchen, wo der seidenglánzende Tonschiefer, wie ein riesiger 
seidener Vorhang, vollkommen glatt und ebenmássig dasteht, und keinem 
einzigen Vogel Nistplatz bietet. Wie könnten auch auf einem Quadrat
meter ein Nest und noch 7 Möwen genug Platz habén, wenn ein Möwennest 
ca 30—40 cm, und ein einziger, ruhig sitzender Vogel 40 cm Breite habén, 
und dies ist nur die Hálfte der von 0. Hermán angenommenen Anzahl der 
Vögel. Nach meinen sorgfáltigen und mehrmaligen Schatzungen — ich 
habe auf Svaerholt 2 Tage verbracht — konnte ich den Bestand, wie 
erwáhnt, höchstens auf eine halbe Millión Exemplare schátzen. Bei dieser 
Schátzung liess ich mich aber unwillkürlich beeinflussen von den Millionen, 
welche Collet und Hermán hier angaben. Als ich aber die bewohnte Flache 
nach den wirklichen Höhen, und nach der, von mir aufgenommenen Breiten-
ausdehnung genau ausrechnete, und nach meiner Auffassung nur auf 3 m 2 

flache ein Nest und 14 Exemplare aufnahm, bekam ich nur 14.000 Nester 
und 196.000 alsó rund 200.000 Vögel. Das ist noch immer eine riesige Mdnge. 
Ich gebe gerne zu, dass heute die Oberfláche der Felswánde gerade 
infolge der stándigen Verwitterung und Absturzes, ganz anders gestaltet 
sein kann, als vor 50 Jahren. Aber es folgt schon aus der Struktur des 
schief geschichteten Glimmerschiefers, dass zum Nestbau geeignete Gesimse 
und Stufen niemals dicht nebeneinander stehen können. So waren diese 
altén Kalkulationen und Schatzungen, hauptsáchlich in Unkenntnis der 
Bergeshöhe, jedenfalls unwillkürlich stark übertrieben. Der Einwand,dass 
hier heutzutage schon viel mehr Menschen wohnenund die Vögel beun-
ruhigen, dürfte kaum stichhaltig sein, denn in Norwegen schützen die 
Vogelwelt der Vogelberge heute Gesetze, und auch das Eiersammeln ist 
gesetzlich geordnet, das Erlegen der Vögel auf den Vogelbergen verboten. 
Das war vor 50 Jahren alles nicht, denn damals waren die Vögel 
ungeschützt. 

Vom Svaerholt fuhr ich auf die, im Porsanger Fjord befindliche kleine 
einsame Felseninsel Tamsőy, welche ein wahrhaftiges Vogelparadies ist, eine 
6 x 3 K m 2 grosse, flache Holminsel, derén ganze Oberfláche Torfmoore 



und niedriges Birken- und Weidengebüsch decken. Massenhaft wáchst 
hier ein arktischer, kriechender himbeerartiger Strauch, die Moltebeere 
(Rubus chamaemorus), derén schmackhafte Früchte, als nördlichstes 
Wildobst, von hier in grossen Mengen in das übrige Norwegen geliefert 
werden. 

Nach Tamsőy kam ich etwas zu spát, da die meisten Vögel schon 
ausgebrütet hatten, ich fand nur 1—2 Junge in den Nestern. Die ganze 
Insel ist eigentlich eine Eier- und Eiderdunenfarm von wildlebenden 
Vögeln, nicht gerechnet das ebenfalls reichen Ertrag bringende Molte-
beerensammeln. Schon bei der Ankunft auf die Insel flog ein Flug von 
ca 80 Stück Anser ferus vom Meeresstrande auf, welche alle hier ausgebrütet 
worden. Auf dem Strand sieht man sehr viele Somateria mit ihren Jungen. 
Diese, sowie die hier in grösser Zahl brütenden Larus marinus und Anser 
ferus habén hier ihre Nester in dem niedrigen, bis zu den Hüften reichenden 
dichten Birken- und Weidengestrüpp, die Mulde im weichen Torfboden 
20—40 cm tief. Larus argentatus, sah ich viel weniger. Laut Angabe des 
Inselbesitzers brüten auf Tamsőy ungefáhr 3000 Paare Somateria mollis-
sima, 100 Paare Anser ferus, und Larus marinus, argentatus, fuscus, 
und canus in unzáhlbarer Menge. Die grossen Möweneier und die Eiderdimen 
— jáhrlich ca. 40 K g . — bringen dem Besitzer einen hübsehen Ertrag. 
Ich beobachtete noch bei der Landungstelle 1—2 Rissa, und 1 Saxicola 
oenanthe, 2 Haematopus auf dem Strand. Weiterhin notierte ich 2—4 
Stercorarius parasiticus, 1 Numenius phaeopus, welcher in Angst um seine 
Jungen merkwürdige „csücsücsücsü" Rufe hören liess. Auch Tringa 
subarquata hörte ich mehrmals. In dem Birkengebüsch sah ich einige 
Calcarius lapponicus, auf den Rasenfláchen der Küste und bei den Háusern 
sehr viele Anthus pratensis, cervinus, spinoletta und 1 Motacilla alba. 

Auf der ganzen Insel befinden sich nur 4—5 Holzháuser und 5—6 
Menschen, auch hier fand ich an einem Hause unter dem Dachrande ein 
máchtiges Elsternest, ebenfalls aus Eisendraht zusammengefügt. Dieses 
Paar waren die einzigen Elstern auf der Insel. Mein norwegischer Führer 
versicherte mir, dass hier auf der Insel auch kleinere Wildganse alsó wohl 
Anser fabalis brüten sollen, aber ich sah keine. Es war für mich sehr interes-
sant dass in der Náhe der Nester von Larus marinus, die überall orangerot 
hervorleuchtenden Moltebeeren abgepflückt waren. Tatsáchlich konnte 
man in den Ingluvien dieser Vögel die Samen dieser Beeren reichlich vor-
finden. Diese grosse Möwen fressen alsó manchmal auch Früchte. Jetzt 
kann ich schon einer norwegischen Frau aus Süd-Norwegen Glauben schen-
ken, als sie mir erzáhlte, dass bei ihr die Silbermöwen an die reifenden 
Kirschen gegangen sind. Der Besitzer von Tamsőy liess auf der Insel auch 
Schneehasen aussetzen, welche sich in 20 Jahren so vermehrt habén, dass 
in den letzten Jahren wáhrend einer Jagdsaison man 200—700 Schneehasen 
erlegte. Füchse kommen hier nicht vor, nur Fischottern. Die schlimmsten 
Feinde der Hasén sind hier die grossen Schneeeulen. 

Von der Insel Tamsőy ging ich weiter nach Osten, und erreichte die 
Halbinsel Varanger, derén ungangbares öde Innere ich auf schwierigen 
Fussmárschen durchquerte, und an der nordöstlichen Küste in Syltefford 
jinkam, wo ein ebenfalls grösser, aber wenig bekannter Vogelberg hegt. 

Die Gegend von diesem Vogelberg ist vollkommen unhewohnt, das 
aus röthlichem Sandstein bestehende Plateau bricht an der Küste steil ab. 
Die steilen Abstürze sind in einer Breite von ca 3 K m von Vögeln bewohnt. 
Die Höhe der Felswánde kann ca. 80—120 m hoch sein. Die zum Nisten 
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geeignete Wandfláche wird an vielen Steilen durch kleinere und grössere 
Schutthalden unterbrochen. Die bewohnten Felswánde leuchten mit ihren, 
von den Vogelexkrementen weiss betünchten Bándern weit auf das Eismeer 
hinaus. 

Die Küstenlinie bildet zwei grössere und mehrere kleinere Buchten. 
A m Fusse des Absturzes sitzen viele kleinere und grössere Gesteinsblöcke 
und bilden viele Inseln, Türme und Buchten. Auch zwei grössere und eine 
kleinere Höhle öffnen hier ihre dunklen Schlünde. Sie sind nicht tief, ca 25 m, 
und 10—20 m hoch und auch so breit, und sind ebenfalls bewohnt von 
brütenden Vögeln. 

In dem Schotter und Sandboden der grossen Höhle konnte ich leider 
wegen meiner, auf den Varangerfjeldern wund gewordenen Füsse, keine 
ausgiebige Nachsuche haltén, obwohl der letzte Fundort des Riesenalken 
(Alca impennis), dem Pinguin des Nordens, von hier bei Hornöy in der 
Umgebung von Vardő, gar nicht weit liegt. Natürlich könnte man hier 
nur eventuell die Überreste von Skeletten und Eiern vorfinden. Im Jahre 
1848 wurde hier das letzte Exemplar von diesem merkwürdigen, flugun-
fáhigen Vogel erlegt. 

Die ganze Brutkolonie hat alsó eine viel grössere Ausdehnung als die 
bei Svaerholt, aber die bewohnten Felswánde hangén nicht so dicht zu
sammen, und auch auf diesen selbst stehen die Nester viel spárlicher als 
in Svaerholt. 

An den obersten Teilen der Felswánde ragén aus f lachen Sandtstein-
stücken bestehende Türme hervor, wo in den Klüften der aufeinander-
geschobenen Steinplatten Fratercula arctica hausen: nicht viele, an einer 
Stelle sah ich bloss 10—20 Stück Weiter untén Alken und Uria troille, 
und am tiefsten 1—2 Uria grylle. A u f den Gipfeln der Türme stehen 
unbeweglich die grossen Larus marinus. Die Schutthalden sind mit Rasen 
überzogen, aber merkwürdigerweise fehlt dort Fratercula. Ich notierte 
noch weiter ein Paar Corvus corax, nicht viele Iiarus argentatus, Phalacroco
rax carbo und graculus, Stercorarius parasiticus sah ich viele. Den ganzen 
Vogelbestand schátzte ich hier auf ca. 400.000—500.000 Stück, dessen 
90% auch hier aus h'issa tridactyla besteht. 

Von dieser Vogelkolonie ca 3—4 K m entfernt liegt eine kleine Fischer-
aiisiedlung. Hier fand ich auch ein Elsterpaar, ausserdem sah ich noch hier 
viele Anthus, Saxicola und Motacilla alba. Im Fjordé, selbst vor meinem 
Boot, sah ich öfters 2—4 Phalaropus hyperboreus. Der grosse Wellengang 
schien sie in jedem Moment zu verschlingen. 

Ob der Bestand der Vogelkolonie bei Syltefjord ab-, oder zunimmt, 
darüber kann ich leider kein Urtei l falién, da mir trotz aller meiner Be. 
mülnmg nicht gelungen ist von den norwegischen Kollegen zu erfahren, 
ob diesen Vogelberg schon ein Fachmann vor mir wissenschaftlich unter
sucht hat. Der Vogelbestand dieser Brutkolonie kann jetzt noch kaum 
gefáhrdet sein, da sie von den menschlichen Ansiedlungen entfernt liegt. 
Sie wird zwar alljáhrlich von Tausenden aus ganze Finmarken in der Zeit 
des Eiersammeln aufgesucht, da die ganze Küste Staatseigentum ist. Aber 
auch hier können die Sammler nur wenig Nester erreichen. Trotzdem ist es 
schon vorgekommen, wie mein Hauswirt erzáhlte, dass 4 Personen binnen 
2 Stunden 2000 Eier sammeln konnten. 

Die Witterung war hier sehr veránderlich. In 10 Minuten verwandelte 
ein eisiger Nordwind das schönste sonnige Wetter in winterliches Nebel-
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wetter. Es lag námlich über dem Eismeerspiegel standig Nebel, welcher 
immer gerade dann heranrollte, wenn ich im Begriffe war die Aufnahmen 
zu machen. Auch hinderten meine Beobachtungen stark die wunden Füsse, 
die ich mir auf den Moránen der Varangerhalbinsel geholt hatte. Die Zeit 
war für mich leider zu knapp, und ich musste bald die Eismeerküste, die 
Státte der wunderbaren Vogelberge verlassen, und über Einnland wieder 
nach Süden ziehen. 

APRÖ KÖZLEMÉNYEK. 

A z örvöslúd fajtáiról. Ez a kis lúd magas északi tengerparti hazájából 
ősztől tavaszig olykor ellátogat hozzánk is, így pl . 1941 nov. 11-én megint 
lőttek egy példányt a Hortobágyon. Ezért fölhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy a Branta bernicla (L.) fajtakörön belül jelenleg 3 földrajzi fajtát 
különböztetünk meg. 1. Fekete örvöslúd, Br. b. nigricans (Lawr.). Alsó 
teste annyira sötét szürke, hogy alig különbözik a nyak fekete színétől, 
melyen nem két fehér folt, hanem csak a felső nyakon megszakított fehér 
gyűrű van. Fészkel Ázsiában a Lena-tól és Újszibiriai szigetektől Észak-
Amerikában a Coronation-öbölig és a Melvillo-szigetig. Telel a Csendes
óceán mindkét partvidékén, É.-Kínáig és Japánig, Br i t Columbiától Alsó-
Californiáig. Néha az Atlanti-óceán amerikai partvidékére is elvetődik 
(New York, New Jersey). Ennél a fajtánál minket jobban érdekel a követ
kező két fajta, melyet sokáig félreismertek, mert azt hitték, hogy az 
Eurázia arktikus vidékein fészkelő örvösludak között sötétebb és világo
sabb alsó testű példányok vegyesen találhatók. Az angol Jourdain azonban 
1921-ben és 1922-ben a Spitzborgákon csupa világoshasú örvösludat talált, 
amilyeneket az amerikaiak kontinensük nyugati arktikus vidékeiről már 
régebben glaucogaster néven külön fajtaként tartottak nyilván. További 
utánjárással azután sikerült kimutatnia, hogy a világos és sötét alsótestűek 
nem két színbeli fázis képviselői, hanem különböző területen fészkelő 
földrajzi fajták. 2. Sötéthasú örvöslúd Br. b. bernicla (L.). Alsó testének 
színe a barnásszürke és a sötét palaszürke között változó, nem különbözik 
feltűnően a hát színétől. Fészkel Kolgujev szigetén, Vajgacson, Novája 
Zemlján, a Jamal- és Tajmir-félszigeten, keleten a Lena-ig, a honnan 
augusztus végétől Észak-Oroszországon és Skandinávián át az Északi
tenger partvidékére vonul téli szállásaira. Más részük Finnországon át 
a Keleti-tenger partjai mentében vonul. De találhatók télen lejjebb Marokkó 
és Franciaország földközi tengeri partvidékéig is. Akadnak elvétve olyanok 
is, amelyek a szárazföld belsejébe veszik i'itjukat. Magyarországból eddig 
csak ezt a fajtát ismerjük. 3. Világoshasú örvöslúd, Br. b. hrota (Müller). 
Alsó teste az előbbi fajtáénál világosabb, a fahéj színére emlékeztető barna 
vagy világosbarna, a tollak fehér szegélye jól látható, azonkívül a barna 
tollak többnyire már a mell közepétől kezdve halványabb színűek és az 
alsó melltől kezdve fehérek (a szerzők egy része ezt a ludak korával magya
rázza). Fészkel a Ferenc József-földön, Spitzbergákon, Ék.- és Eny.-
Grönlandban és Kelet-Canada arktikus szigetein. Európában főkép az 
Északi-tenger nyugati partvidékén telel, a hová a Medve-sziget, Izland 
és a Fáröer-szigetek érintésével érkezik, de található kisebb számban 
a keleti partokon is. Amerikában főtelelő szállása az Atlanti-óceán New 


