
Madártani megfigyelések a megszállott Szerbiá-

ban és Montenegróban.

Schenk Henrik megfigyelései.

Az Aquila XXII. (1915) évfolyamának 420. oldalán megjelent közle-

ményem közvetlen folytatását alkotják alábbi megfigyeléseim, melyek

1915. október elejével, a Szerbia ellen intézett offenzivánkkal egyidejleg

kezddnek. Állandó tartózkodási helyünkbl, Tráicból kiindulva 1915.

október 7-én kezddött a Drinán való átkelés Megjasnál, a honnan Valjevon,

Uzsiczén, Novavaroson, Plevljén át haladtunk, majd a Montenegró ellen

intézett offenziva idején Castelnuovoból kiindulva, a Lovcsenen át Cetin-

jébe s innen hosszú ideig állandó tartózkodási helyként Antiváriba

kerültem. Megfigyeléseimet a vázolt viszonyok számbavételével két

csoportban közlöm: elször idrendbeli sorrendben adom a mozgó

háború alatt végzett megfigyeléseket, azután fajok szerint összefoglalva

az Antiváriban gyjtött adatokat.

Szerbiai megfigyeléseimbl azt a tanulságot vonom le, hogy a

Valjevotól Uzsiczéig, onnan Novavarosig és Plevljéig terjed vidék sem

mint szi átvonulási terület, sem mint téli szállás nem jöhet tekintetbe.

A madárvilág ebben az idtájban itt rendkívül szegényes, különösen

fajokban. Úgyszólván kizárólag csak az itt — valószínleg — állandóan

tartózkodó madárvilágot láttam.

A cattaroi öböl már több madárnak ad téli szállást, de azért a téli

madárvilág ott is föltnen szegényes.

Antivariban is meglep szegényes a madárélet. A tavaszi madár-

vonulás már korán kezddik, de éppen olyan hamar be is fejezdik.

Április 10-ike táján már kb. vége is volt. Sokkal többet vártam legalább

is az apróbb fajokból, pedig nem vagyok elkényeztetve, mert rendes

megfigyel helyem az Alföld oly pontja, a hol nincs erd, de még ott

is sokkal gazdagabb a madárvonulás, mint ezen a vidéken. Nem tudom,

hogy mások milyen tapasztalatokat szereztek, de az 1916. január 10-tl

október közepéig végzett megfigyeléseimen alapuló impresszióm az,

hogy az Adriának ezen a részén nem vezet el valami ersen fréquentait

vonulási út. Nem lehetetlen, hogy a közeli Skutari-tó vonzza el innen

az átvonulókat.



MADÁRTANI MEGFIGYELÉSEK SZERBIÁBAN ÉS MONTENEGRÓBAN 323

Tagadhatatlan, hogy a tiáború mindenféle nehézségei és a szolgálat

korlátai között bajos dolog megbízható Ítéletet mondani valamely terület

madártani viszonyairól, de viszont az is igaz, hogy az az ember, a ki állandóan

kint van a szabadban s a ki világéletében mindig a madárvilágot figyelte,

nagy vonásokban mégis csak megrögzítheti valamely vidék madártani

arczulatát. Ez a szempont vezet, a mikor közreadom szerény megfigye-

léseimet, a melyek minden hézagosságuk mellett is tán némileg mégis

gyarapíthatják a Balkán ornithologiai viszonyaira vonatkozó ismereteinket.

A mozgó háború alatt 1915 szén végzett megfigyeléseim a követ-

kezk :

Okt. 6-án az els Fringilla montifringilla az átkelés helyén MegjasnáL

Okt. 7-én ugyanitt 1 drb Pandion halia'étiis. A két front közötti terü-

leten sok Corvus corax; a heves tüzelés látszólag legkevésbbé se zavarja

ket. Nem veszik magukra, hogy nekik szólna a lövöldözés. Ugyanezt

tapasztaltam Emberiza cifrinella-\\k\. Ott énekelgetett mellettem a leg-

hevesebb tüzelés közben s csak akkor hallgatott el, ha egy-egy golyó

nagyon is a közelében sivított el. De azután csak újra kezdte.

Okt. 8— 13. Válj evo környékén, attól nyugatra, nyomultunk elre.

Nagyon föltnt, hogy milyen gyakori itt a Corvus corax. Szintén nagy

számban fordult el Corvus comix, Colaeus monedula (subsp. ?) és Pica

pica, de igen kevés a Corvus frugilcgus. Ezeken kívül itt még a követ-

kezket figyeltem meg : Picus viridis, Erithacus rubccula, Turdus merula

Fringilla coelebs, Coturnix coiurnix, Perdix perdix és 1 drb Falco lana-

rius. Okt. 10-én láttam Valjevo közelében az utolsó Mirundo rusfica-i.

Okt. 14-tl nov. elejéig Valjevo és Uzsicze között tartózkodtunk,

a hol igen kevés madarat láttam. Ezek: Scolopax rusticola, Motacilla

boarula, kis csapat Caccabis saxatilis, 2 drb Cinclus (subsp.?), Alcedo

ispida. Corvus corax mix kevésbbé gyakori. 1 drb Aquila melanaëtus.

Nov. 5-tl Uzsicze környékén a következ fajokat figyeltem meg:
Corvus corax és Corvus cornix nagy számban. Sok Colaeus monedula

(subsp. ?), rendkívül sok Pica pica. A dolmányos varjak és csókák igen

gyakoriak a juhnyájak körül s az állatok hátára szállva szedik róluk az

élsködket. Sokszor 2—3 is volt egy-egy birkának a hátán, a mely

legkevésbbé se védekezett ellenük. Turdus merula, Fringilla coelebs,,

Chloris chloris, Emberiza citrinella, Passer domesticus, 1 csoport Caccabis

saxatilis, Motacilla boarula, Picus viridis, Dendrocopus maior, Pyrrhula

pyrrhula, Garrulus glandarius. Mint egyedüli biztos átvonulókat nov. 6-án

este elég sok Totanus totanust figyeltem meg Uzsicze mellett.

Nov. 14-én C a j e t i n a mellett 1 Aquila chrysaetus, sok Colaeus mo-

nedula (subsp. ?) és Corvus cornix, néhány Corvus corax és Emberiza citri-

nella. Cajetinán túl Uvacig két napi járásra a magas hegyi legelkön

madarat egyáltalában nem láttam; valószínleg minden lehúzódott az

21*
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alacsonyabb vidékekre. U v a e környékén sok Paras major és Parus

coeraleus, több Corvus comix, azonkívül Fringilla coelebs és Pica pica

látható.

December 1-én B i s z t r i c z a vidékén a Lim völgyben 1 Aquila mela-

na'éíus, sok Parus major, Passer domesticus és Passer montanus, néhány

Cardaciis carduelis, sok Corvus comix és Colaeus monedula (subsp.?),

néhány Corvus corax, Motacilla boarula és Pica pica, Picas viridis.

Troglodytes /ro^/í^í^^^s énekelget. Átvonul óban csak kb. 2^Ç^ Ansert (való-

színleg fabalis-\) láttam a Lím fölött -> Ny, felé.

Dec. 11-én Novavaros vidékén sok Pica pica, Colaeus moue-

dula (subsp. ?), Corvis comix és Passer domesticus ; néhány Corvus corax,

Motacilla boarula és Motacilla alba, azonkívül Parus major. Parus

coeruleus, Fringilla coelebs és Carduelis carduelis.

December 15-én P r j e p o 1 j e mellett sok Corvus comix. Pica pica és

néhány Motacilla boarula.

December 18-án Pl evi je mellett sok Cö/öí-z/s monedula (subsp, ?).

Rendkívül bizalmasak; az éjszakát a ház ereszei alatt töltik. Elég gyakori

Corvus corax és Corvus comix s néhány Corvus fmgilegus is akad.

Motacilla alba, Motacilla boarula, Antlius pratensis, kis csapat Colámba

oenas s 1 Astur palumbarius.

Dec. 25-én a M e t a 1 k a nyergen Parus major. Parus coeruleus,

Chrysomitris spiaus, Fringilla coelebs, Colaeus monedula (subsp. ?), Corvus

comix és Corvus corax.

December 28-án Gorazda vidékén Parus major. Parus coeruleus.

Ficus viridis, Sitta (caesia?), Buteo buteo, Turdus menila és Fringilla

coelebs.

191Ö. január 8— 15 között Castel nuovo vidékén a cattaroi öböl-

ben a következ, azt hiszem legnagyobbrészt áttelel fajokat állapítottam

meg: kis csapat Alauda arborea, sok Friagilla coelebs, néhány Cliloris

chloris és Carduelis carduelis ; Passer domesticus, sok Turdus merula,

néhány Turdus iliacus ; Parus major, Parus coeruleus, néhány Phyllos-

copus acredula, Coccothraustes coccothraustes, kevés Larus ridibundus,

sok Erithacus rubecula ; néhány Sylvia atricapilla, Troglodytes troglodytes,

Motacilla alba és Motacilla boarula ; Garrulus glandarius, Accipiter nisus,

2 Corvus corax, 2 Buteo buteo; néhány Scolopax rusticola, Antlius

pratensis és Regülus regulás.

Láthatólag sokkal több a madár, mint Szerbiában s innentl kezdve

beljebb Montenegró felé is, mindig aránylag gazdagabb volt a madár-

világ, mint Szerbia belsejében, de azért tulajdonképpeni madárbségrl
itt se lehetett szó, itt is ebben az idtájban éppen csak a legközönsé-

gesebb középeurópai fajok láthatók.

Január ló—23. Lo vese n vidék. Néhány Alauda arvensis, tán az
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els vonulók, 1 Tichodroma muraria, Parus major, Parus coeruleus, sok

Fringilla coelebs, néhány FringiUa montifringilla, több Enthacus rubecula

és Oarrulus glandarius, néhány Cardaciis carduelis ; 2 Corvus corax,

2 Tardus pilaris, 4 Anthus pratensis, 1 Parus atcr, Emberiza citrinella

és több Corvus cornix.

Január 24—27. C e t i n j e. Sok Passer domesticus és Fringilla coelebs ;

kis csapat Alauda arborea, néhány Alauda eristata, 1 Corvus frugilegus,

több Corvus cornix, néhány Colaeus monedula (subsp. ?), sok Emberiza
citrinella, 1 Motacilla alba, 1 Motacilla boarula, 1 Anthus pratensis,

néhány Parus major és Fringilla coelebs.

Január 28. R i j é k a. Sok Pica pica, a mit eddig hiába kerestem
;

úgy látszik, a magasabb vidékekrl ide járnak telelni; Parus major,

Parus coeruleus, Motacilla boarula, Anthus pratensis, Corvus cornix. Alauda
arborea énekelget, néhány Emberiza citrinella és Emberiza eia, utóbbi

tán szintén a téli szálláson, Troglodytes troglodytes, Regulus regulus,

néhány Passer montanus, Erithacus rubecula ; a Skutari-tó fölött igen sok

Larus ridibundus ; 1 Alcedo ispida.

Január 29. V i r p a z a r. Sok Motacilla alba, bizonyára a téli szálláson,

néhány Motacilla boarula. Parus major, Erithacus rubecula és Troglo-

dytes troglodytes ; 2 Turdus me/ula, néhány Phylloscopus acredula, Regulus

regulus és Emberiza citrinella ; sok Corvus cornix és Colaeus monedula

(subsp.?), igen sok Fringilla coelebs. Alauda arborea énekelget, 1 Ruti-

cilla tithys. A Skutari-tónál 2 Ardea cinerea, sok Larus ridibundus, 2 cso-

port à 30—40 drb Phalacrocorax carbo és néhány Phalacrocorax pygmaeus,

valamennyi kétségtelenül a téli szálláson s majdnem biztosan magyar
származásúak, mert már lttek a Skutari-tavon Magyarországon jelölt

kis kárókatonát és dankasirályt.

Január 30-tól kezdve állandó megfigyelési helyem A n t i v a r i, a hol

október közepéig állomásoztunk. Fleg a vonulási jelenségeket kísértem

figyelemmel, mert ezek a szolgálat mellett is jobban észrevehetk, mint

a sokkal több utánajárást, gondosabb megfigyelést igényl faunisztikai

és nidologiai jelenségek. Összesen 110 fajt figyeltem meg s egészen

bizonyos, hogy ez a szám az itt fészkel, átvonuló és áttelel madár-

világnak csak egyik részét alkotja. Annyit azonban egészen biztosan

állíthatok, hogy a tavaszi vonulás meglehetsen szegényes ezen a terü-

leten. Átvonuló tömegeket nem észleltem, 1—2 drb, néhány és ilyen-

fajta jelzkkel kell legtöbbször jellemezni az elforduló fajok mennyiségét.

A megfigyelt fajok alphabetikus sorrendben a következk:

1. Accentor modularis. Átvonuló. Január 30-án 1—2 drb.
'

2. Accipiter nisus. Január 30-án néhány, azután is egész éven át

1—2 drb.

3. Alauda arborea, gyakori átvonuló, január 30-án kis csoport,
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azontúl mindig van; márczius elején már nagyon megfogyatkozik a

számuk s márczius végére eltntek. Szept. 27-én elsk, okt. 11-én több.

4. Alauda arvensis, kis számban átvonul, január 30-án néhány^

február 12-én szól és kezd vonulni; azontúl állandóan van márczius

végéig, a mikor teljesen eltnt. Okt. 11-én az elsk.

5. Anas bosclias. Átvonuló kis számban.

6. Anas crecca, február 20-án kb. 2 hónappal ezeltt elpusztult

példány maradványait, tollait találtam meg, tehát a madár itt elfordult,

7. Anas penelope. Átvonuló. Február 17-én nagy magasságban

vonul -> É. Márczius 13-án estefelé 60—70 darabból álló csapat érke-

zett a tenger fell; minthogy alacsonyabban voltak, mint az útjukat álló

hegyek, folytonos csavarvonalban feljebb emelkedtek — közben állandón

krekegtek — bizonyára addig, a míg a hegyek fölé jutottak s azután

észak felé elvonultak. Márczius 14-én este kb. 100 drb magasan elvonult

kelet felé. Március 16-án este egy, 17-én este két csapat vonult igen

magasan észak felé. Márczius 18-án este az utolsó csapat.

8. Anas qiierquedula. Átvonuló; Márczius 14-én este felé egy csapat

igen magasan és gyorsan észak felé vonult. Mint hogy itt nem idztek

és nem volt szükségük arra, hogy fölemelkedjenek, tehát magasabban

vonultak, mint az itteni hegyek.

9. Anthiis pratensis, átvonuló, január 30-án kis csapat.

10. Anthiis triviális, átvonuló, április Q-én 1 drb. Szept. 1.

—

Okt. 10. néhány.

11. Aquila chrysdètus egész éven át 2—3 drb.

Ardea alba, a Skutari tavon többet lttek s állítólag fészkel is ott.

Ardea garzetta szintén a Skutari-tavon lövetett.

12. Astur palunibarius, márczius 1-én 1— 2 drb, azután is többször
' 13. Biblis rupesfris. Febr. 10-én az els 3 drb a tengerparton, febr.

12-én újra érkezett 10—15 drb, márczius 17-én fent a sziklás régióban

is 3—4 drb. Kb. 30 pár fészkel. Október 8-án még itt vannak.

14. Botaurus stellaris, átvonuló, márczius 29-én 3 drb érkezett dél

fell. Augusztus 10-én 1 drb. Október 3-án este 1 drb -^ Dk. Okt. 8. 1 drb

15. Buteo buteo, febr. 24-én 2 drb. Valószínleg fészkel. Október

5-én 1 drb.

16. Caccabis saxatilis nem ritka fészkel.

17. Cannabina cannabina tavaszi átvonuló, esetleg fészkel is, feb-

ruár 12-én kis csapat.

18. Caprimulgus europaeus, június 12-én 2 drb, tán egy pár. Szept.

22.—Okt. 12-ig mindig látható.

19. Carduelis earduelis, fészkel és téli vendég, január 30-án néhány,

íebr. 8 sok énekel. Okt. elején kis csapatok.

20. Cerclineis tinnunculus, telel és átvonuló, febr. 11-én 1 drb.
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21. Certhia familiáris, márczius 28-án 1— 2 drb.

22. Chelidonaria urbica, márczius 22-én 6 drb., április 10-én több,

kb. 10 pár fészkel, október 8-án utolsók.

23. Chloris chloris, fészkel és téli vendég, február 13-án 1—2 drb.

24. Chrysoniitris spinas, február 8-án néhány.

Ciconia ciconia, egész tavasszal nagyon figyeltem rá, de nem láttam
;

hallomás szerint Skutariban fészkel 1 pár.

25. Cindiis cincliis (subsp. ?), márczius 15-én 2 drb valószínleg fészkel.

Circus aeruginosas, márczius 31-én lövetett 1 drb Dulcignoban.

26. Circus cyaneus, tavaszi átvonuló, február 13-án 1 drb.

27. Clivicola riparia, átvonuló, április 10-én néhány.

28. Colaeus monedula (subsp.?), január 30-án itt találtam. Szep-

tember 25-ér; még néhány. Kb. 200 pár fészkel.

2Q. Columba livia, fészkel.

30. Columba oenas, február 14-én néhány, 17-én csapatok.

31. Columba palumbus, átvonuló, márczius 21-én 5 drb.

32. Colymbus eristatus átvonuló.

33. Coracias garrula egy pár fészkel a várban.

34. Corvus corax, január 30-án itt találtam, valószínleg fészkel a

környez hegyekben. , .;

35. Corvus comix, fészkel. .
:•" ;

36. Corvas frugilegus, január 30-án több átvonuló. *

37. Coturnix coturnix, állítólag rengeteg átvonul, de csak sszel.

Szeptember 3-án bóra mellett az elsk, de csak 3—4 drb, szeptember

10-én 1 drb, szeptember 18-án 4 drb, október 3-án 2 drb.

38. Cuculus canorus, május 8-án, az els; fészkel néhány.

39. Dendrocopus major, márczius 30-án 1 drb. ,
' v

•"

40. Emberiza cirlus, állandó.

41. Emberiza melanocephala, állandó. •

'

42. Erithacus rubecula, január 30-án néhány, márczius 13. körül a

legtöbb elvonult. Szeptember 13-án elsk; október 3-án sok.

43. Ealco subbuteo, április 16-án 1 drb.

44. Fringilla coelebs gyakori téli vendég, de nyáron át is egyesek,

január 30-án sok ; márczius elején nagyon megfogyatkozott az állomány,

március 15-íg a legtöbb elvonult. Szeptember 8-án érkezett néhány,

25-én megint több, október 3-án sok, 6-án még több.

45. Oalllnago gallinago, téli vendég.

46. Garrulus glandarius, átvonuló.

47. Glaucidium noctuum, március 1-én 1 pár, 15-én szintén; itt

fészkel. } -

48. Grus grus, márczius 15-én este egy csapat. .i

49. Gyps fulvus, május 20-án; itt fészkel a hegyekben. '';
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50. Hirundo rustica. Nem ritka fészkel, márczius 22-én az els6

2 drb, 24-én 10 drb. Szeptember 12-én a legtöbb idei fióka elvonult

DK-nek. Október 5-én néhány volt. Október 13-án utolsók (?). November

9-én Pelinova Teodotól délre még sok.

51. Hypolais hypolais átvonuló. Julius 20-án és 30-án 1—2 drb.

52. lynx torquilla, átvonuló, márczius 25-én 1 drb. Szeptember

19-én 1 drb.

53. Lanius coüurio átvonult sszel. Szeptember 18-án 1 drb. Októ-

ber 4-én még 1 drb.

54. Lanis minutiis, május 10-én 6 drb fiatal.

55. Larus argentatiis michahellesi: többször láttam.

56. Larus ridibundus, átvonuló, január 30-án kis csapat,

57. Luscinia luscinia, márczius 17-én els; néhány pár fészkel.

Szeptember 19-én még itt. Szeptember 22-én tán utolsó.

58. Merops apiaster, május 7-én kis csapat, átvonuló.

59. Micropus apus, (murinus?) május 9. Egész nyáron át sok. Szep-

tember 13-án utolsók.

60. Micropus melba, ruArczìus 26-án 10—15 drb a vár fölött, április

9-én kis csapat, 16-án több 100-as csapat —»^ É., valószínleg itt fészkel;

egész nyáron át gyakori. Szeptember 26— 30-ig még csapatok, október

6-án még sok, azután nincs.

61. Milvus migraus, átvonuló, február 22-én 1 drb.

62. Milvus milvus, átvonuló, április 15-én 1 drb.

63. Monticola saxatilis átvonuló, szeptember 3-án 1 drb.

64. Motacilla alba, fészkel, január 30-án itt; február 17. és 18-án

kis csapatokban több érkezik. Szeptember 25., október 3. egyesek, októ-

ber 14-én több.

65. Motacilla boarula, fészkel, január 30-án több. Szeptember 25-tl

október 3-ig több.

66. Motacilla flava, átvonuló, április 1-én néhány. Szeptember

26-án 1 drb.

67. Muscicapa atricapilla, átvonuló. Szeptember 1-tl 27-ig néhány.

68. Muscicapa grisola, átvonuló, április 15-én éjjeli zivatar után

érkezett néhány. Augusztus 20-án érkeznek az szi vonulók. Október

3-án még néhány.

69. Neophron percnopterus 1 párt láttam, lehet, hogy fészkel itta vidéken.

70. Numenius arcuatus, átvonuló, március 12-én kis csapat szél

ellenében, Kelet felé.

71. Nycticorax nycticorax. kivoxiwXó, március 2l-én este 1 drb. szól;

24-én 1 drb. észak felé; a hegység elé érve, elbb magasabbra kellett

emelkednie, úgy vonult tovább. Augusztus 1-én, szeptember 12-én 1^—

1

drb., október 1-én este 1 drb. — -> D.
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72. Oríoliis oriolüs, május 9. els, nyáron át is néhány. Augusztus

1-tl 20-ig 2 drb. ..'
.

73. Pandion halia'étus, májusban néhány.

74. Parus eoeruleus, kevés egész éven át .'•''.

75. Parus major, nem ritka és fészkel. .. -

76. Parus palustris, sszel néhány. .
' ' ' .•

77. Passer domestieus, gyakori fészkel.

Passer montanus nem fordul el. Az elsket Montenegróból

visszajövet november Q-én Pelinova Teodotól délre láttam.

78. Perdíx perdix, febr. 8-án 5 drb, azután is többször; állítólag fészkel.

79. Phasianus eolchícus, Villa Topolicza mellett honosítva.

80. Phylloscopus aeredula téli vendég és átvonuló, február 12-én

néhány, valószínleg itt telelk; márczius 8-án több van, szólnak, való-

színleg átvonulok. Szeptember 8-án elsk, október 13-án még mindenütt.

81. Phylloscopus sibilator, átvonuló, április 15-én éjjeli zivatar után

érkezett néhány. Szeptember 18-án 2—3 drb, szeptember 24-én kevés.

82. Phylloscopus trochílus, átvonuló, április 15-én éjjeli zivatar után

érkezett néhány. Szeptember 1-tl 28-ig néhány.

83. Pica pica 1 pár fészkel.

84. Pratincola rubetra átvonuló, április 21-én néhány, október

7-én néhány.

85. Pratincola rubicola, átvonuló, február 8-án az elsk, U-én több,

október 10-tl 12-ig néhány.

86. Pyrrliocorax pyrrhocorax, valahol a közelben fészkel 200—300 pár.

Rendkívül bizalmasak és nagyon járnak itt fügére, akár nálunk a sere-

gélyek a gyümölcsre, a nép ezért nem is szereti ket.

87. Regulus regulus, október 1-tl ó-ig néhány.

88. Ruticilla phoenicura, átvonuló, márczius 22-én 1 drb.

89. Ruticilla tithys, téli vendég, január 30-án több. Augusztus 15-

tl 20-ig néhány.

90. Saxicola oenanthe átvonuló, április 9-én és 10-én 1— 1 drb.

91. Saxicola liispanica xanthomelaena, fészkel, szeptember 30-án

még 1 drb.

92. Serinus serinus tavaszkor néhány átvonuló. Október 3-án néhány.

93. Scolopax rusticola, január 30. Elég gyakori téli vendég.

94. Sitta caesia (?) fészkel 2—3 pár.

95. Sturnus vulgaris, átvonuló, február 13-án az els 2 drb., 23-án kis

csapatok.

96. Sylvia atricapilla, január 30-án több. Itt telel. Augusztus 15-én

1 drb., október 2-tól 3-ig sok, 6-án egyesek.

97. Sylvia curruca, átvonuló, március 29. els, április 9-én több

szeptember 15-én még van.
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98. Sylvia salvia, április 2-án 1 drb., 9-én több ; néliány pár fészkel.

Szeptember 17-én még van, október 6-án 1 drb.

99. Symium aluco, márczius 1-én néhány drb a tengerparti kis

ligetben ; lehet, hogy itt fészkel.

100. Tichodroma muraria, április 10-én 2 drb. Ezután állandóan

láttam 2—3 párt.

101. Totanus liypoleucus, átvonuló, márczius 27-én néhány szól.

102. Totanus ochropus, május 22-én 1 drb., júliusban is 1 drb.

103. Troglodytes troglodytes, január 30-án néhány. Október 5-én az

els, 11-én sok.

104. Turdus iliacus, február 23-án kevés, márczius 7-én 1 drb.

105. Turdus merula, fészkel és téli vendég, január 30-án néhány,

február 12-én több érkezett. Szeptember 25-én az elsk.

lOö. Turdus pilaris, átvonuló, február 23-án kis csapat.

107. Turdus viscivorus, átvonuló, február 15-én néhány, 20

—

23-án

J<is csapatok.

108. Turtur turtur, 4—5 pár fészkel. Szeptember 6-án még 1 drb.

109. Upupa epops, márczius 29-én 1 drb. Szeptember 15-én 1 drb.

110. Vanellus vanellus, átvonuló, március 12-én 4 drb. — -> K.



Madártani adatok Chernél Miklós harctéri

leveleibl.

Közli : Chernél István.

A Kelet-Galiciában végigvonuló harcvonalunknak a Strypa és

Dnyeszter tájékára es szakaszán teljesített szolgálatot fiam, 1916. már-

cius végétl június 7-éig, amikor a Novosiolka és Jaslovicka között dúlt,

elkeseredett csatában eltnt. A harctérrl, de már útközben is, küldöz-

getett leveleiben esetrl-esetre tudósított madártani észleleteirl, melye-

ket a következkben közlök:

(s.Máramarossziget, március 31-én. Láttam itt három Hirundo nisticát.

Dzurkow, április 3-án. A tegnapi nagy lovaglásom és a mai kirán-

dulásom alkalmával nagyon sok ragadozómadarat láttam, kivált ölyvet

és barna rétihéját. Lakásom mellett van egy vetési-varjútelep, olyan

károgást csapnak, hogy majd megsüketül az ember. Ma nagyon sok

fehér gólyával, tkés récével és sárszalonkával (kivált a legapróbb fajjal)

találkoztam, meg egy Tofanas-ssá, sok bíbiccel és egy réti bagollyal.

Tegnap egész nap szólt az ágyú, tlünk északra, de ma nyugalom van.

Egyes repülgépek szállanak el fölöttünk, különben mi sem zavarja a

csendet, amely igazán nyomasztó. A faluban alig lézeng egy-két ember,

kint meg egyáltalán senkit sem látni. Mindenhol csak csend, végtelen csend !

Dzurkow, április 5-én. Tegnap 7—8 szirti sast figyeltem meg. Kara-

béllyal cserkésztem reájuk, de 400^-nél közelebbre nem vártak be.

Dzurkow, április 18-án. Egy parlagi sas Kolomeából hazajövet majd

a sapkámat ütötte le, oly közel — 10— 15^-re — szállott el fölöttem.

Dzurkow, április 20-án. A madárvilágban kevés a változás. 13-án

láttam itt az els Hirundo rustica-i, azóta csak kettt, A ragadozók

kissé megfogytak, a múltkoriban látottak határozottan vonulók lehettek,

mert oly nagy mennyiségben különféle ragadozót még sohasem láttam

-együtt. Volt köztük ölyv, rétihéja, karvaly, vörös vércse, parlagi- és

szirtisas, kánya és egy egész csomó kisebb-nagyobb faj, miket föl nem
ismerhettem. Hogy itt ilyen nagy számban hosszasabban idztek, annak

oka bizonyosan nem egyéb, minthogy errefelé rengeteg most az egér.

A gólyák is mind egérrel élnek, amint azt a mindenfelé található köpe-

tek bizonyítják.
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Dzurkow, április 21-en. Eddig a sasok dolgában annyira jutottam,

hogy a szirti-, parlagi sasokon kívül már a békászó sast és egy réti sast

is — alighanem a Dnyeszter vidékérl tévedt ide — megállapíthattam.

Dzurkow, április 26-án. Itt most kezdenek virágozni a fák és kezd

szépen zöldülni a sok fzfa. A gólyák, varjak, récék és sárszalonkák

nagyban költenek. Gólya nagyon sok van, ha itt maradnék, bven lehetne

jelölni, «gyrzni».
Czerneliza, május 6-án. A vonulás itt is befejezdik. 3-án láttam

az els Turtur-i és Lanius minor-okat, ma pedig az els és egyetlen

Chelidonaria urbica-i, már azt hittem, errefelé nincs is.

Czerneliza, május 12-én. Evezek, csáklyázgatok a Dnyeszteren, gyö-
nyör ligetek közt hallgatom a fülemiléket, melyek itt hallatlanul nagy
tömegben élnek. Sok a Locusfella fluviaülis, van egy-két Buteo, békászá

sas, barna kánya, több vércse, kabasólyom. Láttam Ardea cinerea-i,.

Sterna-ka.t, néhány tkés récét, Tringoides hypoleucus-i elég sokat. Igazán

remekszép e folyó vidéke, kár, hogy az örökös lövöldözés össze-vissza

zavarta a vadakat.

Czerneliza, május 25-én. Ezt a levelemet herceg Lubomirsky park-

jából írom, mely ugyan teljesen elvadult a háborúban, de mégis a leg-

szebb hely a környéken. A kastély is olyan állapotban van, mit Szig-

liget vagy Csobánc. A park maga kertészeti szempontból békében sem
lehetett valami nagyon különös; egy vagy két összevagdalt ezüstfeny

maradványa, egy vöröslevel mogyoróbokor, néhány ritkább fenyfa,

egy teltvirágú vörös galagonyabokor még a legszemrevalóbb benne.

Egy fa gyökerén ülve írom e soraimat, miközben néhány Chloris, meg
Sylvia atricapilla kíváncsian pislogat le reám, egy fülemile pedig gyö-

nyören énekel tlem 5^-re. Lábam eltt alig egy lépésnyire egy egér

motoszkál a csalit közt, cinegék és verebek is szólnak körülöttem s

épen most hallatja szavát fejem fölött tgy Jynx! Csak pikulámat kellene

kihúznom zsebembl, hogy könnyszerrel utánozhassam Orpheust a XX.
században ! A madárvilág itt is érdekes. Sasokat is látni gyakrabban, leg-

inkább békászó- és parlagi sast, nemkülönben barna kányákat. Az öly-

vek közt akadnak egészen világosak, nemkülönben nagyon is sötétek.

Nem messze innen egy nagy nyárfasorban vetési varjakkal vegyest sok

kék vércse költ.»


