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Az egyes párok, úgy látszik nem igen férnek

meg egymás közt. A hímeket gyakran láttam

veszekedni, mit megszállt területük határáért

való küzdelemnek tartok.

A hímeknél sokkal bajosahl) a nstényeket

megszerezni vagy megfigyelni, mert mindig a

bokrok srjében tartózkodva ritkán kerülnek

szem elé.

A fészek valószínleg a boróka-bokrok tövé-

nek tüskés gomolya alatt épül, de sajnos, mind-

eddig nem akadtam rá.

Unter ciiuiiibcv ichcincn Mo 'iH'iitprtvdH'ii vcd)t

iiicnig Dcrtvrtiilid) ju fein, l'íebrfad) lu'otiaditt'te

kämpfe siöííd)eii íieit -í" 0" finti mohi auf Wteuj--

ítrciticíteiten ,íiivücf,^iifül)reii.

iücl fdmu'rcr al5 bic-l'ìaiiiuben finb bicaLHilníon

Sil erhalten ober ,ìii beo baditeli, ba iie fid) iiiiiiieviiii

bid)ten ©eftrüvpe benitutreibeu, luo man fie feiten

ju íef)en befoiinnt.

S^aô 3ieft, btto lool)! nnter bem 'ii^nft uon ftad)--

lid)teii Jìftcn nin )sniè ber ::;\unipernoi5ebüfd)e fteijt,

fonnte idi biolier leiber nid)t erlaiu^en.

A madarak vonulása Manonville-ben.

1S9.5. szén és lS9ß. tavaszAu.

Báró d'HAMMONVILLE-tl.

Passage des Oiseaux à Manonville.

Automne 1895 et l'i-iuteinps 189G.

Par M. le baron d'HAM0Nvn,i,E.

Az 18i)2. év szén tett észleleteim azt a sej-

telmet költék bennem, hogy vidékemen, a már

küszöbön álló tél nem lesz nagyon szigorú : sej-

telmeim teljesültek. S valósággal bizonyos ma-

darak, melyek minket csak nagyon sanyarú

teleken szoktak elhagyni, mint a közönséges vér-

cse {Cerchneis linnuncula L.), a csóka (Corvas

monedula L.) stb., itt maradtak kosztosainknak.

Mások, a melyek északról jnek hozzánk telelni,

mint a feny rigó (Ttinhis pilaris L.), a feny
pinty [Fring. montifringiUa L.Ì, ez alkalommal

csak igen kis számmal jelentkeztek; míg a

ruczaféléknek nagy csoportja, melyek rendesen

csak az eltávozás s visszatérés alkalmával szok-

ták átszelni az országot, mostletelepedtek ta-

vainkra, hogy itt töltsék a kedveztlen évszakot.

Ezen tények különben kell megvilágításba

lesznek helyezve az alálibi észleletek által :

1. A Halászsas {Pandion haliaetus Linn)*

aprii 14-én mutatkozott a reine-i tavakon.

E holnap végén, többször láttam egy párt, mely-

rl sejtettem, hogy a közeli erdben fog költeni
;

késbb a legbiztosabb módon szereztem tudo-

mást arról, hogy feltevésem csakugyan betelje-

sült 18y5-ben.

2. Egerész ölyv. {Buteo vulgaris Bechst.) Egy

pár márczius l!)-ikén elkezdte fészkét építeni;

s a $ a következ aprii 4-ikéu már kotolt.

3. Méhész ölyv {Pernis Apivorus L.) vonul

aprii 19-ikén.

Les observations faites à Tantómne 18'.i5,

m'avaient fait présumer que, dans ma région,

l'hiver qni s'annonçait serait peu rigoureux :

mes prévisions se sont réalisées. En elïet cer-

tains oiseaux (pii ne nous quittent que lors des

gros hivers, comme la Cresserelle, (Cerchneis

tinnuncula L.), le Choucas (Corvas mone-

dula L.) etc. étaient restés nos commenseaux.

D"autres qui nous viennent du Nord pour

hiverner avec nous, comme les Litornes (Tur-

dus pilaris), les Pinsons d'Ardennes {FringiUa

montifringilla L.), ne se montraient cette fois

qu'en fort petit nombre; tandis (pi'un grand

nombre d"Anatides qui d'habitude ne font que

traverser le pays au départ et au retour, s'étaient

installés sur nos étangs pour y passer la mau-

vaise saison.

Ces faits seront mis d'ailleurs en pleine

lumière, par les observations notées ci-dessous.

*

1. Balbusaid lluviatile. (Pa)uiion haliaetiis

Linn).* S'est montré le 14. Avril, sur les étangs

de la Eeine. .J'ai vu à la fin de ce mois, et à

plusieurs reprises un coui^le qui a dû nicher

dans cette forêt: j'ai appris d'une faron certaine

(|ue ce fait s'était réalisé en 18'.t5.

à. Buse vulgaire. {Buteo vulgaiis Bechst.)

Un couple a commencé à bâtir son aire le

l'.l ]\Iars, et le 4 Avril suivant la j couvait.

:>. Bondrée apivore. {Pernis apivorus L.) Passe

le 1!» Avril.

* A tudományos neveket még most a Fkivaldszky

.TÁNOS «.Arcs Uinujdriif« cz. munkája szerint adjuk.

* Nous donnons les noms scientifiques encore cette

fois selon r .'[l'on Hiingnriae écrit par J. Frivaltiszkv.
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4. A vörös kánya. {Mihms icfinus Sav.) vodu-

lását márczius 21. és :23-án észleltük.

5. A fekete kám/a. {Milviis korscluni Gjeel.)

Márczius 15-ikén kezd érkezni. Május 7-ikénegy

párt— mely Szent-Pierremont-on fészketrende-

zett volt, s már tojásai is voltak benne — meg-

támadott két pár fekete varjú. Küzdelem köz-

ben emezek egyike a fészekbe csúszott, s össze-

törte a tojásokat.

6. Közönséges vércse. {Cerchenis tiiimincula'L.)

E madarak nem hagytak el minket a télen : itt

maradtak páronként s gyakran párosodtak a

fészkelési idszak eltt. ]\Iegjegyzend, bogy

azok, a melyek a kastélyban laknak, már márczius

o-ikáu, tehát 10 nappal elbi) kezdtek tojni,

mint azok, a melyek az erd fáin fészkelnek.

7. Fehér rétihéja. [Circus cyaneus L.) Január

8-án egy o volt látható ; vonulás aprii 4-ikén.

8. Sárga gnngybagolg. [Stri.r Jlammea L.)

A teljes hitelt érdeml François Albert nev r
márczius 15-ikén a boucq-i parkban, e fajból

egy nstényt látott, mely ismételten magára bo-

csátotta az erdei ÍjagolyivakiSyraium aluco L.)

hímét, mely ugyanazon jiarkban lakott. Ennek

a Î -nek, mely csak sokkal késbben tojogatott

le, májusban, a kastélyban hét tojása volt; a

fiókákon azonlian a hibridácziónak semmi jele

sem mutatkozott ; mindenben hasonlók voltak a

többi fajokbeliekhez.

y. Erdei fülesbagoly. (Asio otm L.) E fajból

január 2-ikán megtelepedett öt darab egy fenyn,

mely nekik szállóhelyül szolgált ; öt nap múlva

egy hatodik csatlakozott hozzájok. E madarak

az egész télen, legalább nappal, ott tartózkodtak

a párosodás pillanatáig, a mi márczius 12-én

esett meg.

10. Közép harkály [Picus médius L.) Már-

czius 23-án jelentkezett egy him, mely nsté-

nyével enyelgett; ez a mi vidékünkön kevéssé

közönséges faj itt állandó lakó.

11. Kis iiarkály. (Picus minor L.) vonulva az

országút fáin márcz. 15, 16 és 17-ikén. Egypár

ápr. 14-én a reine-i erdben meg vaia telepedve.

12. Zöld iiarkály. {Gecimis viridis Lixn.)

Márczius 15-én a i elször hallatja szavát.

13. Nyaktekercs. {YwixtorquillaL.) Vonulás

24

—

30-ig : megérkezésétl kezdve hallható a

hangja.

14. Kakuk. {Cuculus cí/norMS L.) April 4-ikéu

szólal meg elször.

15. Hamvas csuszka. [Siila caesia W.) Nagy

vonulás aprii közej)én.

4. Milan royal. {.Milrus ictimis Sav.) Observé

leur passage les 21 et 2:> Mars.

5. Milan noir. (Milvus korschun Gm.) Ces

oiseaux commencent à arriver le 1 5 Mars ; le

7 Mai un couple i|ui avait établi son aire à

St. Pierremont et y avait des oeufs, a été attaqué

par deux couples de Corneilles noires. Pendant

la bataille, l'une de celles-ci s'est glissée dans

l'aire, et en a brisé les oeufs.

6. Faucon cresserelle. {Cerchneis tinnuncida

L.) Ces oiseaux ne nous ont pas quitté en hiver,

sont restés par couples, et se sont rapprochés

l)ien des fois avant l'époque de la nidification.

Ajoutons que celles qui habitent le Château,

ont pondu dès le 3 Mars, 10 jours phistot que

celles qui nichent sur les arbres eu foret.

7. Busard Saint Martin. {Circus cyanens L.)

\'u une 2 le S Janvier
; passage le 4 Avril.

8. Effraye commune. (Stri.r flammea L.) Le
15 Mars le garde Albert François, qui mérite

toute créance, a vu dans le parc de Boucq une $
de cette espèce, qui, à plusieurs reprises, s'est

fait couvrir par un c? de Hulotte {Syrniuni aluco

L.), (jui habitait le même parc. Cette î qui n'a

pondu que beaucoup plus tard, en Mai, dans le

chateau a eu 7 oeufs; mai les petits n'ont pré-

senté aucune apparence d'hybridation, et étaient

de tous points semblables aux parents.

'.). Hibou moyen-duc. (Asio otus L.) Le 2 Jan-

vier 5 oiseaux de cette espèce étaient installés

sur un pin qui leur servait de perchoir ; cinq

jours après, un sixième Hibou est venu s'in-

staller près d'eux. Ces oiseaux y ont passé tout

leur hiver, du moins le jour, jusqu'au moment
de leur accouplement qui a eu lieu le 12 Mars

suivant.

10. Pic-mur. (Picus médius L.) Le 23 Mars vu

un cf cocquetant sa j ; cette espèce peu com-

mune dans notre région y est sédentaire.

W. Pic épeich ette. {Picus minor h.) De pas-

sage siu* les arbres de la route les 15, Ki et

17 Mars. Un couple était établi à la forêt de la

Reine le 14 Avril.

12. Gécine pivert. (Gecinus viridis L.) Le

J5 Mars 1-er chaut du cT.

13. Torcol vulgaire. (Yunx torqtiilla L.) Pas-

sage du 24 au 30 Avril, se fait entendre dès son

arrivée.

\^. Coucou gris. (Cuculus canorus L.) 1-er

chant le 4 Avril.

15. Sitteltc torciie-pot. [Siila caesia W.) (n-os

jiassage dans le milieu d'Avril.
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16. Búbos banka. {Upopo epops L.) Vonulás

aprii 25-tl 2!)-éig.

17. Veted varjú. {Corvus frugilegus L.) A té-

len kevés varjúcsapat volt látható, míg ellenben

márcziiis 5-ikón egy, legalább 500 drbból álló

sereg, néhány, közéje keveredett csókával együtt

Manonville városa felett kavarogva húzódott el.

18. Cüóka. (Corvus monedulaL.) Az enyémek

márczius 10-ike óta verdnek párokba; azonban

csak a hónap végén fészkelnek.

10. Szajkó. {Garritlusglaiidarius L.) Hazánk-

ban állandón letelepült madár. Ez évben, vala-

mint a megelzkben is számos csapatocskákat

láttam naponként elvonulni, még jóval azután

is, hogy hazai testvéreik megkezdték fészkelé-

seiket.

20. Veresfejü gébics. [Lanius .senator L.) Az

idén nagj'on ritka ; érkezik május elsején.

21. Tövisszúró gébics. {Lanius coUurio L.)

Az elbbinél öt nappal késbb érkezik.

22. Közönséges seregély. {Sturnus vulgaris L.),

sok közülök nem is költözött el, s február 1 1-ikén

feles számmal hallottam ket kertemben cse-

vegni.

23. Fenijö pinty. (Fringilla montifringillaL.)

Elvonulásuk alkalmával láttam néhányat, de

nem télen.

24. Erdei pinty. {Fringilla caüebs L.) Február

Ils következ napjain a Î ?, 19-ikén a ? ¥

vonulása; 20-ikán az els éneklés.

25. Zöldike. {Liguriiius chloris L.) Érkezik

márczius 22-ikétl, aprii 5-éig.

2(5. Csíz. {Clirysomitris .'ipinns L.) Vonulás

febr. 20 ikán.

27. Girlicz pinty. {Serinus iiortulanus Koch.)

Márczius 2()-ikán kezd érkezni; 22-ikétl kezdve

énekel.

28. Sordély sármány. {Emberiza miliaria L.)

Márczius 17-ikén csoportos vonulás.

29. Czilrom sármány . {Emberiza citrinellaL.)

Febr. 20-ikán énekel.

30. Kerti sármány. {Emberiza hortulana L.)

Május 4-ikén egy J és egy J .

31. Közöméges nádísármány . {Emberiza

schoenichis L.) Márczius 14-ikén érkezik s 22-én

megtelepedik a tavakon.

32. Mezei pacsirta. {Alauda arvensis L.) A te-

let számosan töltötték a kunyhókban ; a csapa-

tos vonulások azonban február 1 2-ikén vettek

kezdetüket. A megérkezéssel kezddött az ének-

lés.

16. Happe vulgaire. {Upupa epops L.) Passage

du 25 au 29 Avril.

17. Corbeau freu.r. {(m'vus frugilegus L.)

Noiis avons eu très peu de rassemblements de

Corneilles en hiver; en revanche le 5 Mars, il

y en avait une troupe d'au moins 500 qui,

mélangées avec quelques Choucas, passaient en

tournoyant au dessus du village de Manonville.

18. Corbeau choucas. {Corvus monedula L.)

Les miens s'accouplent dès le 10 Mars, et ne

font leur nid qu'î'i la fin du mois.

19. Geai glandivore. (Garrulus glniuiarius

L.) cet oiseau est sédentaire dans notre pays.

Cette année, comme les précédentes, jen ai vu

de nombreuses bandes passant de jour, long-

temps après que leurs congénaires du pays

avaient commencé leur nidification.

20. Pie-grièciic rousse. {Lanius senator L.)

Très rare cette année, arrive le 1-er Mai.

21

.

Pie-grièche éeorcheur. {Laniu,s collurio L.)

Est arrivée 5 jours après la précédente.

22. Etourneau commun. {Sturnus vulgaris L.)

Beaucoup d'oiseaux de cette espèce n'ont pas

émigré et le 1 1 Février j'en ai entendu un grand

nombre qui gazouillaient dans mon jardin.

23. Pinson d'Ardennes, i Fringilla Montifrin-

gilla L.) J'en ai vu quelques-uns au moment

des passages mais jias en hiver.

24. Pinson ordinaire. {Fringilla raelebs L.)

Le 11 Février el les jours suivants passage

de ? , 19 Février passage de cf et le 20 premier

chant

25. Verdier ordinaire. (Ligurinus ehlorisL.)

Arrive du 22 Mars au 5 Avril.

26. Tarin ordinaire. (Chrysomitris spinus L.)

Un passage le 20 Février.

27. Cini méridional. {Serinns ìioìiulanus

Koch.) Commence à arriver le 20 Mars et chante

dès le 22.

28. Proyer d'Europe. {Emberiza miliaria L.

Le 17 Mars gros passage.

29. Bruant jaune. {Emberiza citrinella L.)

Chante le 20 Février.

30. Bruaid ortolan. {Emberiza hortulana L.)

Vu un c? et une j le 4 Mai.

31. Bruant de roseaux. (Emberiza schoeniclus

L.) Cet oiseau arrive dès le 14 Mars, et installé

sur les étangs le 22 du même mois.

32. Alouette des champs. (Alauda arvensis L.)

Beaucoup ont passé l'hiver dans nos chaumes,

mais les gros passages commencent le 1 2 ï^é vrier.

L'alouette chante dès son arrivée.
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33. Erdei pacsirla. {Ahoiila nrhoreaL.)Feh-

ruár 18-ikán egy darab.

34. Parlagi pipis. {Aiilhuti campedris L.) Egy

példány május 4-ikén. E madár minden évben

közönséges a mi meszes dombjainkon augusz-

tus végén és szeptember elején ; szeptember

5-ikén reggel az én prseparátorom, Lomont úr,

két, násztollazatban lev darabot ejtett el.

35. Erdei pipiske. {Aidlnis trivialisL.) E ma-

darak vonulása márczius :á!J-ikén kezddik, s

tart aprii 14-éig.

3(). Réti pipis. (A)dlius praelensis L.) E fajból

sokan a martincourt-i réten tölték a telet ; a vo-

nulások Ivedig február 19-ikétöl márczius 20-áig

történtek meg.

37. Vízi pipiske. {Aidhus spinoletla L.) Egyet

sem láttam közülök a télen; február 19-ikén, a

vonuláskor is csak kettt.

3lS. Sárga i)arázda-hilleget. {Budytes flava L.)

Érkezik aprii 14-tl 34-ikéig.

39. Havasi billegémj. (Motacilla boanda Gm.)

Márczius 1 4-ikén kett már párba verdék s a

malomban fészkeléshez látott.

40. Fehe'r barázda-billeget. {Motacilla alba L.

Csapatos vonulás márczius 1-töl 5-ikéig.

41. Sárga rigó. (Oriolus galbula L.) Els meg-

érkezés és els éneklés aprii 1 4-ikén; a vonu-

lás, szakadozva, tart a hónap végéig.

4:2. Örvös rigó. [Turdiis torquatus L.) Egy j

mutatkozik márczius 24-ikén. Kis vonulások ap-

rii 5-tl 25-ikig.

43. Fenijö rigó. (Tiirdns pilaris L.) Egyet sem

láttam a tél folyamán ; csak visszatérésük alkal-

mával február 1^-étl márczius 24-éig mutatták

magukat.

44. Léprigó. (Tardus ui-Hcivorus L.) Márczius

elsején megszólal.

45. Boros rigó. {Tardus iliacus L.) Csapatos

vonulás az erdben márczius 21-tl 24-ig.

4(i. Eiieklö rigó. {Tardus musicus L.) Ez év-

iién a vonulások gyakoriak valának; február

G-ikán kezddtek, s tartottak márczius végéig.

47. Vörösbegy. {Erithacus rubecula L.) Vonu-

lás márczius 7-tl 22-ig. E madarak közül azok,

a melyek velünk maradtak, nagy próbát álltak

ki a múlt télen.

4S. FiUemile. {Eritliacns luscinia L.) April

2G-ikán els megérkezés ts els ének; a vonulás

május elsején ért véget.

49. Fehéi--csillagú kékbegy. [Erithacus cya-

neculus Wolff.) A vonulást márczius lí)-ikén

33. Alouette Inlu. {Alauda arborea L.) Vu
une le 18 Février.

34. Pipi Rousseline. {Anthus campestris L.)

Vu une le 4 Mai. Cet oiseau est commun chaque

année sur nos coteaux calcaires à la lin d'Août

et au commencement de Septembre: ce matin,

5 Septembre mon préparateur, Mr. Lomonï, en

a encore tué deux en jjlumages de noce.

35. Pipi des arbres. {Anthus triviális L.) Le

passage de ces oiseaux commence le 29 Mars, et

continue jus(|u" au 14 Avril.

.î(). Pipi farlousc. (Aidhus /jíyí/cu.sí'.sL.) Beau-

coup d'oiseaux de cette espèce ont passé l'hiver

dans les près de Martincourt; mais les pas-

sages se sont effectués du 18 Février au

20 Mars.

37. Pipi spioncelle. (Antltus spinoletta L.)

Je n'en ai pas vu une seule en hiver ; et seule-

ment 2 de passage le 19 Février.

38. Bergeretfe printanière. {Budytes flava L.)

Arrive du 14 au 24 Avril.

39. Lavandière boarule. {Motacilla boarula

Gm.) Le 14 Mars 2 sont déjà accouplés, pour

nicher au moulin.

40. Lavandière grise. {Motacilla alba L.) Gros

passage du 1-er au 5 Mars.

M. Loriot jaune. {Oriolus galbula L.) Pre-

mière arrivée et 1-er chant le 14 Avril; le pas-

sage dure isolément jusqu' à la fin du mois.

42. Merle à plastron. {Turdus torquatus L.)

Vu une 2 le ^4r Mars
;

petits passages du 5 au

25 Avril.

43. Merle litorne. {Tardus pilaris L.) .Je n'en

ai pas vu en hiver, mais seulement a leur retour,

du 12 Février au 24 Mars.

44. Merle draine. {Tardus viscivorus L.)

Commence à chanter le 1-er Mars.

45. Merle mauvis. {Turdus iliacus L.) Gros

passage en forêt du 21 au 24 Mars.

4(). Merle grive. {Turd.us musicas L.) Les

passages ont été abondants cette année, et ont

commencé le G Février, pour continuer jusqu' à

la fin de Mars.

47. Rouge gorge familier. (Erithacus rubecula

L.) Passage dir 7 au 22 Mars. Ceux de ces

oiseaux qui restent avec nous ont été très éprou-

vés l'hiver dernier.

48. Rossignol ordinaire. {Erithacus luscinia

L.) 26 Avril 1-ére arrivée, et 1-er chant; le pas-

sage était terminé pour le premier Mai.

49. Gorge bleue miroir blanc. {Erithacus

cyanecul'us Wolff.) Le passage commence par
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nyitják meg a J S ; a rossz id hosszasan félbe-

szakította ; aprii 1 1-ikén bezárták a ? ?.

50. Vörüs-csillagú kékbegy. [Erithacuü cœni-

lecuhis Pali.) April 2 1-ikén látható volt egy da-

rab.

-Jl. Keiii j'üdikc. (Ridicilla phd'nicura L.)

April 27-ikén látható egy. Csoportos vonulás a

következ napokon.

ú-2. Hegiji füstiké. (Ratieilla tühys Scop.) Már-

czius 1 G-ikán mutatkozik egy ; 1 7-ikén megjelen-

nek a miénkek ; á4-én els éneklés ; 20-ikától

kezdve csapatos vonulás.

53. Hantmadár. {Saxicola oenantlie L.) April

(')

—

21-ig szakadozott vonulás.

54. Vöröstorkú csaláncsúcs. {Pratiiicola rtt-

betra L.) April 2ö-ikén érkezik és énekel; a vo-

nulás néhány nap alatt befejezdik.

55. Feketefejn e.sahínrsúcs {Pratincola r>ibi-

cula L.) Márczius 1 7-ikén egy J és egy ? .

56. Szürkebegy. {Accentor modularis L.) Már-

czius 8-án kezd érkezni.

57. Barát fülemile. {Sylvia atricapilln L.) Ér-

keznek márczius 21-ikén; 22-ikén énekelnek.

Költözés tart aprii 'l-ig.

58. Kerti poszáta. {Sylvia, hortensis Bechst.)

April 2'.(-étl kezdve mutatja magát ; a megér-

kezés utáni napon énekel.

5'.). Közönséges poszáta. {Sylvia cnrruca L.)

April. 20-ikén megszólal, s aztán hallatszik min-

denfelölröl.

00. Sylvia orphea Tevwi. Május 22-éu láttam

a nagy kertl)en s hallottam els énekét.

61. Szüi'ke poszáta. {Sylvia cinerea Bkisson.)

Márczius 1 7-ikén hallatja magát egy darab, de

a csapatos vonulások csak aprii elején veszik

kezdetüket, minthogy a zord id feltiirtóztatta

volt.

62. Acroceplialns tiirdoides Mey. Május 4-ikén

mutatkozik egynehány az én tavaimon.

63. ISkídi rigó. {Acrocephalns aruiidiiia-

ceus Gm.) Néhány az elbbivel a tavakon.

64. A sáska poszáta. {Locnstella »ací'/a Bodd.)

April 29-ikén láttunk néhányat a nagy kertben ;

másnap egy elejtve.

65. Ökörszem. {Anorllnira troglodytes L.)

Márczius 25-ikén egy pár az erdcske melletti

malomnál megkezdi a fészek-készítést.

(16. Fitisz madár. {Ficednla trochiliis L.)

April 7-ikén egy darab.

()7. Csiip-csalp. Ficednla riifa Bixhst.) Már-

czius 15-ikén csojjortos költözési mozgalom.

les c?, le 19 Mars; il est longuement interrompu

par le mauvais temps, el il se termine par les

V le 14 Avril.

50. Lusciole Orientale. [ Krithacas ciri-idcciilns

I'all.) Vu une le 21 Avril.

.)!. Ronge queue de mn raille. (Rnticitla jiltœ-

HíVíí/Yí L.) Le 27 Avril vu un. Gros passages les

jours suivants.

52. Rouge queue tit1iys.{Ruticilla litltys Scop.)

Le 16 Mars vu un, le 17 vn les nôtres, le 22

premier chant; gros passages depuis le 20.

53. Traqnet motteu.i: {Suiricola Oenaidhe L.)

Passages isolés du 6 au 21 Avril.

54. Pratincole Tarier. {Pratincola rubelra L.)

Arrivent et chantent le 25 Avril ; le passage se

fait en quelques jours.

55. Tarier rubicole. {Pratincola rubicola L.)

Le 1 7 Mars vu un c? et une j .

56. Mouvhet cliaideur. {Acceidor modtdaris

L.) Commencent à arriver le 8 Mars.

57. Fauvette à tète noire. {Sylvia ali-impdla

L.) Arrivent le 21 Mars, chantent le 22. Leur

migration continue jusqu' au 4 Avril.

58. Fauvette des jardins. {Sylvia hortensis

Bechst.) Observées dès 211 April, eliantent le

lendemain de leur retour.

5!). Babilhirde ordinaire. (Sylvia vnrruca L.)

Le 25 Avril entendu la première ; on en entend

de tous côtés.

60. Babillarde orphée. {Sylvia, orpliea Temm.)

Le 22 Mai vu 3 au grand jardin, et entendu le

1-er chant.

61. Babillarde grisette {Sylvia cinerea Biuss.ì

Le 17 Mars entendu une, mais les gros passages

n'ont lieu (ju'au commencement d'Avril, le

mauvais temps les ayant arrêté.

62. Rousserole lurdoïde. {Acroceptudus tnr-

doïdes Mey.) Vu quelques-unes sur mes étangs,

le 4 Mai.

63. Rousserole effarvate. (Acrocephalusarun-

dinaceus Gm.) Vu sur les étangs avec la précé-

dente.

64. Locuslelle taclielée. {Locustella naevia

BoDD.) Le 2'.) Avril vu quelques-unes au grand

jardin; tué une le lendemain.

65. Troglodyte mignon. {Anorthura Iroglo-

dijtes L.) Le 25 Mars un couple commence son

nid au moulin au bois.

66. Pouillot fitis. {Ficedulae trorliilns L.) Le

7 Avril vu un.

67. Pouillot veloce. \Fricedula rufa Bechst.)

Le 15 Mars gros mouvement d'émigration.
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(JS.Susogó füzike. {Ficedulaaifiildlri.f Bi'Ichst.)

April 2(j-ik;'m hallatja énekét e faj.

(')',). Hegyi füzike. {Ficednla Boiiellii Vieil.)

April í3-ikén megjelenik s énekel.

70. Búbos rziiike. (Reguhis criskKs Kocn.)

Márczius íl-ikén vonulás a tlevelek ültetvé-

nyében.

71. Széli cziiike. (Parus major L.) Márczius

o-ikán hallom elször; 14-ikén nagy csoport a

st.-pierremont-i erdben.

72. Feugres czinke. [Parus aler L.i Több pél-

dánytláttam a rappe-i és st.-pierremont-i erdcs-

kékben.

73. Hosszúfarkú cziiike. (Orites caiiclatus L.)

Márczius l'.)-ikén egy Epiceá-ra, egy pár fészket

épít.

74. Feketefej légijkapó. [Muscicapa africa-

pilìia L.) April íiO-ikán nagy számmal láttam a

grenay-i és rappe-i erdcskékben.

75. Örvös légykapó. {Muscicapa colla ris

Bechsï.) Láttam egyet aprii 14-ikén a reine-i

erdben ; ez a légykapó, mely ez erdben bven
tenyészik, az idén nagyon késve érkezett meg.

76. Szürke Icggkapó. (Muscicaj)a grisola L.)

Csak május elején kezd érkezni.

77. Füsti fecske. {Hirundo rustica L.) April

1 1 -ikén megjelenik kett, melyek egyike a mienk
;

1 4-ikén sokan a mi tavainkon; 15-ikén érkez-

nek az enyémek ; 20-ikán a községben fészkelk

mindnyájan helyükön vannak.

78. Házi fecske. (Chelidoa urbica L.) April

24-ikén csak a tavakon láttam néhányat, melyek

menedékhelyeiket rendezték ; 30-ikán a község-

béliek mind el voltak helyezkedve. Egy teljesen

rendes színezet pár ezen fajból megéjjíté fész-

két a domevre- i papilakon. Négy tojásukból

kikelt két rendes színezet, s két teljesen fehér

fióka, mely utóbbiak egy pár nap múlva a fé-

szekbl vali) kiszállás után, elfogattak s most

már gyjteményemben vannak.

79. Parti fecske. (Colyle riparia L.) April

24 ikén néhány darab mutatkozott a tavakon.

SO. Sarlós fecske. [Cypseius apus L.) Május

4-ikén közönségesek a tavakon ; Mauonville-be

csak május 7-ikén délután érkeznek.

81. Örvös g(damb. (Columba palumbus L.)

Február 28-ikán 1 drb ; márczius 8-tól 17-ig

csapatos vonulás.

Afinila. III.

(18. Pouillol sifjlcu)'. (Ficedida sibilah-i.r

Bechst.) Le ±?> Avril cette espèce fait entendre

son 1-er chant.

69. Pouillot Bonelli.{Ficcdula Bonellii^miiji..)

Tje 22 Avril vu et entendu cet oiseau.

70. Rodelet huppe. (Begalus <ristalus Koch.)

21 ^lars constaté un passage dans la plantation

de Conifères.

71. Mésange ciuii'houuicrc. {l'urus iiuijor L.)

Le 3 Mars entendu la l-ere ; le 14 grosse troupe

dans la forêt de St. Pierremont.

72. Mcsaugc uoirc. {Pai'us aler L.) Vu plu-

sieurs aux bois de la Rappe et de St. Pierre-

mont.

73. Orile loìigicaude. (Orites caudatas L.)

Le 19 Mars un couple édifie son nid sur un

Epicea.

74. Gobe Mouciie noir. (Musicapa atricapilla

L.) Le30x\vril j'en vois bon nombre aux bois de

Grenay et de la Piappe.

75. Gobe itiouclie à collier. (Musicapa colla ris

Bechst.) Vu un le 14 Avril, à la forêt de la,

Keine; ce Gobe mouche qui se reproduit abon-

damment dans cette forêt, y est arrivé très tar-

divement cette année.

76. Butalis gris. (Muscicapa grisolah.) Com-

mencent seulement à arriver le 1-er Mai.

77. Hiroiulelle de c.hemiucc. (lUruiido rustica

L.) Le 1 1 Avril vu 2 dont une des nôtres. Le l 'l

ilyen avait beaucoup sur nos étangs; le 15

retour des miennes, et le 20 toutes celles du

village étaient à leur poste.

78. Chèlidoii cul-blanc. {Chelidon. arbica L.Ì

Le 24 Avril vu quebjues-unes seulement aux

étangs qui constituent leur étape d'arrivée ; le

30 toutes celles du village y étaient installées.

Un couple d'Hirondelles de cette espèce ayant

des couleurs normales, a établi son nid au pres-

bytère de Domèvre. Les 4 oeufs ont donné deux

petits à couleur normale, el deux complètement

blancs, qui ont été capturés (pielijues jours

après leur sortie du nid ; et font partie de ma
collection.

79. Cotyle de rivage. (Cotyle riparia L.) Le

24 Avril on en voit quelques-unes sur les étangs.

80. Martinet noir. (Cyselus apus L.) Le 4 Mai

ces oiseaux déjà communs sur les étangs, n'arri-

vent à Manouville i|ue le 7 Mai dans l'après-

midi.

81. Colombe ramier. (Columba palumbas L.)

Le 28 Février vu t. Les 8 et 17 Mars gros pas-

sage.

29
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8í2. Vadgalamb. {Colnmba oc/ins L.)Márcziu.s

ái2-ikén egy csapat az erdcske melletti niiilom-

II ál.

83. VadgerUczc.iTiirliir unriliit< Gu.vv.iÉrkez-

nek ájiril oO-ikán.

84. Közöiiscges farj. (CoUiniix (larh/iisoiuiiis

Mey.) Május 13-ikán szólal meg.
85. Közönséges bíbicz. {Vanellns rrislalu.s

Wolff et Mey.) Márcziiis 1:!.. IS. és -2:i-ikán vo-
nulás a Dampré-tóiiál.

8G. Enh-i szaloiikit. (Snilopaj- nislicvla L.)
Az els márczius olsejéii jelentkezik; a vonulás
13-tól ly-ikéig tart Manonville-ben, és !23-ikáig

Boucq-han.

87. Sárszalonka. {Gall'mago scolopacina Bi-.)

A Dampré-tavon márczius 22-ikén húsz darab.
88. Gyepi szalonka. (GaUinago galUiiiila L.)

Néhányat az elbbivel együtt láttam.

_
^'^. ZöhlJábú szalonka. (Tolann^ nrhrojias íj.)

\

April 14-ikén egy kis vonulás.

90. Pataki szaloaka. [Tringoidcs lu/iioleu-

cus L.) Egy darab május I.5-ikén.

91. Vízi garat. (Ralliis aqiialictis L.) A Bru-
neseau felé vezet országúton márczius 2â-ikén
felszáll egy darab.

{

92. Szárcsa. {FulicaalraL.) Márczius 23-ikán
összes tavainkat megnépesíté e faj.

'y^. Dani (Grus cinerea Bechst.) Márczius
lö-ikén 10 darab heverész a nagy tó melletti ré-
ten

;
márczius 14-ikén láttam

'

egy csapatot :

15-ikén egy másikat, mely ±Q darabból állott;

16-ikán egy 30 daralios csapatot, s végtìi 1 7-ikén
egy csapatot, melyben épen Ki:, drbot szániitot-
tunk meg.

94. Vad racza. (Atia^ /'Oxr/z^í.s L.) Pnepará-
torom, Lomont úr, február C-ikánegy 12— ITíOO
közt változó számii egyénekbl álló csapatban
egy egészen fehér példányt látott, melv, vélemé-
nye szerint, e fajhoz tartozó vaia.

9.j. I'ulgölö racza. (Mareca penelope 1^.) Már-
czius 23-ikától aprii iG-ig vonulás a tavakon.

[

9r,. Nyílfarkú racza. (Dafila acala L.) Már-
czius 23-ikáu egy 20 egyénbl álló társaságot
láttam.

97. Telel racza. [Querqucdula circia L.)

Márczius 22 és 24-ikén és aprii 24-ikén a tava-
kon 20, 1.-) és 30 tagú társaságokban jelentkezett.

98. Fehérszemii nicza. (Nyroca Icacophllial-

iniis Bechst.) Márczius 23-ikán érkeztek, s ái)ril

24-ikén párokba verdtek.

"è^). Lármás rucza. (Bncephala clangnla I-.i

Márczius 23-ikán egy pár.

82. C.oloinhc (!otoiiiliiii. {('.ohinitia ocmtx L.)

Le 22 Mars vu une bande au moulin au l)ois.

83. Tourterelle viugairc. (Tarlar auritus

Gray.) Ces oiseaux arrivent à partir du 30
Avril.

84. Caille commune. (Coturni.r daciijli xon<tns

Mey.) Le 13 Mai 1-er chant.

S.-). Wniueau hujtpé. ( Vaarllus crislalns Wolf
et Mey.1 Passage a Dampré les 13, IS et

23 Mars.

80. Bccasue ordiuaii'e. (Scolopa.r rui^licola L.)

Vu la première le 1-er Mars; le passage dure

du 13 au 19 à Manonville et continue à Boucq
jusqu' au 23.

87. Bécassine ordinaire. (Gallinago scolopa-

cina Br.) Le 22 Mars ilyen avait une vingtaine

sur Tétang Dampré.

88. Bécassine sourile . (Galliaago gali iinda L.)

Vu quelques-unes avec les précédentes.

89. Chevalier cul-blanc. (Tolanus ochropus

L.) Vu un petit passage le 14 Avril.

90. Chevcdierguignelle. ( Tringoides hijpoleucos

L.)Vu un le 15 Mai.

91. Bàie d'eau. (Ballas a(ju(icus L.) Le

22 Mars levé un sur la chaussée delà Bnineseau.

92. Foulque Macroale. (Fnlica atra L.) Le

23 Mars tous nos étangs, étaient peuplés de cette

espèce.

93. Grue cemlrrr. (Grus cinerea Bechst.) Le

10 Mars dix individus couchent dans la prairie

du grand étang; le 11- Ma,rs vu une bande, le

15 oliservé une bande de 20 individus, le 1 (i

une de 30, et le 17 une de ]()5 exactement

comptes.

94. Catuinl sauragc. (Amis hoschas L.) ]\Ion

pi'éparateur, Mr. Lo:monï, en a vu le (i Février

un entièrement blanc, (ju'il croit de cette espèce,

au milieu d'une liaiide de 12 à 1500 individus.

95. Marcipic si/'jieui-. (Mareca penelope L.)

Passage sur les étangs du 23 Mars au 1(>

Avril.

DC), l'ih't knnpir quem', ilhi/ila aeulu L.) Le

23 Mars vu une bande d'une vingtaine de

sujets.

97. Sacrelle d'été. ((Jaerquedula cireia L.)

Observé sur les étangs di^s bandes de 20, de 15

et de 30 individus. T^es 22, 24 Mars, et 2 1- Avril.

98. FuUyule nyroca. (Nyroca leucophthaUnas

Bechst.) Le 23 Mars sont arrivés, et le 24 Avril

suivant sont tous accouplés.

9",). Garrot vulgaire. (Bucepliala clangala L.)

Observé un couple le 23 Mars.



100. Búbos vöcsök. [Podiceps erisfalns L.)

Márczius 2:2-ikéii megszállottak mindé)! tavat,

s aprii :í4-ikén párokba verdtek.

101. Kis vöcslí. (Podiceps minor L.) Márczius

ü-ikán láttam vonulásban egy darabot ; márczius

23-én a tavakon mind énekelgettek, vagy sípol-

tak kedvük szerint.

Manonville, Menrtlie-iMoselle, IS'.lfi. szeptem-

ber .'').
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100. Grì'lìe Iriippr. (PoiJicrpK crista lus L.) Le

'li Mars étaient installés sur tous les étangs ; et

tous accouplés à la date du 24 Avril.

101. Grèbe castagneu.r. {Podiceps minor L.)

Le üMars vu un en passage sur le ruisseau : le

22 Mars il étaient tous cantonnés sur les étangs,

OH il sifflaient à l'envie.

Chateau de Älauonville, Meurthe Moselle,

5 Septembre 1S90.

KISEBB KÖZLÉSEK. - KLEINERE MITTEILUNGEN.

A nádi fülesbagoly (Asio accipitrinus) fészkelé-

séröl Fogarasmegyében.

t'zYNK EnÉ-tl.

Ha a mezk tarlókká váltak, a szl s a ten-

geri megérett, akkor jelenik meg nagyobb szám-

bán a magas fvel és száraz kórókkal fedett, vagy

silány sással és náddal borított, kiaszott réteken

a középnagyságú, majd sötétebb, majd világo-

sabb sárga alajjon feketén csíkozott bagoly.

A nappalt félig csukott szempillákkal mozdulat-

lanul üldögélve tölti s csak ha ellenség, vagy az

esthomály közeledik, elevenedik meg, felnyitva

ragyogó sárga szemeit.

Ez a nádi fülesbagoly , mely október havában

érkezik hozzánk, s vagy rövid pihent tartva

tovább vonul, vagy csekély számban gyakran

január végéig h marad kedvezen választott

tanyájához.

Nyáron ritkán látható nálunk e szép bagoly s

talán ez az oka, hogy a vélemények megoszlot-

tak a fölött, vájjon csakugyan költött-e Erdély-

ben. Még CsATÓ János úr is kétkedéssel fogadja

«Über den Zug, das Wandern und die Lebens-

weise der Vögel, in den Comitaten Alsó-Fehér

und Hunyad» czim munkájában. Magam már

évek eltt nyugodtan soroltam e madarat a ná-

lunk fészkelk közé, mivel már többször talál-

koztam vele nyáron, még pedig fészekruhában.

1894-ben meggyzdésre jutottam ez ügyben,

a mennyiben a Mundra melletti sással, magas

fvel és dudvával bentt zsombékos réten ku-

tyám eltt felszálló nádi baglyot lttem. Alig

került kezembe, azonnal szemembe ötlött a

mellén lev nagy költési folt. Mivel ez eset

július 7-ikén történt, jogosnak tartam a véle-

ményt, hogy a madárnak vagy anyányi fiai van-

ílir .^umptoljrenlc ( Asio accipitrinus ) als ÜJnitlunu'l

ím jfogiirastr (fomiíat.

-i^on 15'buarb (íjnnf.

Ui>euu Die íVelöer miti Àlurcii tal)! c^ciuorbcn, lucim

Die ))idK unb ber Siaiô gereift, cr)d)eiueii iiieift übev

dlaún iu iiröBerer 3ln,^aí)[, auf bein mit I)of)em ©vnö

unb trocfcncMi Uufraut bobccftou, ober mit fürjem

Sd)ilf uuö luiujerom 9íi,iljrid)t boiuadjfoucu, ouè=

gebrrten ÍBiefeiT nttelgvoBe, bali) liellcv, balb

buufíer geldc, luit íéumv.^eu Sdiaftftridieu gejeid);

nete tS-uleu. ìagòiibcr fi|eu fiemit ljalbgefd)loífciieii

Siberu unbeiueglid) unb nur inenn ein ^etnb, ober

ber âlbenb iiaíit, foinmt Vebeu in biefeíben unb

öffnet fid) baö g[an,íenbe, lid)tgoIbo 3(uge. tîô fiub

Sumpf eu len, lueldie iiu October erfcbeiuen nub

eutiueber nad) fuvjer 9íaft lueiter ,^ieben ober in miu:

berer 3(n,ial)í oft íné (Snbe íyanncr bem gemüblteu,

pnffenben ©tanbort treu bleiben.

3m Sommer jeigt fid) biefe fdjöne (Sníe feltén

bei unó unb mag biefeS bev ©rnnb geiuefeu fein,

ì)a^j bie'JJÎeiunugeu barüber, ob fie in Siebenbürgen

brüte, auseiuanber giengen. i)iud) s^cxï 3 o l) a n u

V. (Sèató bestueifelt bieè in feinem SBerfe: «Übev

ben ,3i'Ö' i^i-iö SBanbern nub bie Îebenômeife ber

iíögel, in ben (ìomitaten SUfb^gel^e'r nub iiniujabi».

Sd)on Dor :^saljven batte id; fie unbebenííid; ju uu:

feren 33rntiHigeíu gejäljlt, ba id) fie bereite einige^

male im Sonuner, unb jroariin ^ugenbfleibe antraf.

3m '^süí)u 1S'J4 tonnte id) mir iu biefer í)iníid)t

®euii^l)eit i)erfd)affeu, inbein id) auf bem mit ÌMufen,

l)ot)em ©raô nub Uufraut beberfteu, fuppigen iSiefen

bei 'iOhinbra, uor bem i;)\\n'iM: eine aufftel)enbe

© n m p f e u 1 e fd)oB. SÍaum batte id) ben 3]ogeí in

ber i^anò, ale mir aucb ber grofìe 33vntflerf auffiel.

(Sa mar am 7. ,3iili "nb glaubte id) bal)er mit 3ied)t

anuel)men ^n fbunen, ha^ ber ipogei bereite flügge

^nuge, ober eine íiad)brut (jiüeite Sörut nad) ^cx-,

2y*


