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Kimerít munkát a magyarországi madarakról eddig még senki sem
irt, egyedül névsorát állították össze, és pedig legelször Schönbauer
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ismerteti s :245 fajt lát el biztos adatokkal. Újabban én* állitám össze a

magyarországi madarak névsorát, és azok számát 345-re emeltem. Ez ösz-

szeállítás sem tökéletes, részint mert tévedésbl már többször megfigyelt

fajokat hagytam ki, helyibök olyanokat tettem, a melyek mindeddig még

kétes elfordulásnak, részint mert madárfaunánk folyton új alakokkal sza-

porodik.

Egy újabb összeállítást kísérlettem meg, e szerint a fajok száma

;]8l-re emelkednék, tehát az összes európai fajoknak — hozzá értve a me-

diterran régiót — több mint felét tenné. E számot oly könnyen elfogad-

nunk még Fem szabad, mert vannak irodalmunkban dolgozatok, hol több

ritka faj soroltatik fel anélkül, hogy a megjelenésükre némi súlyt is fek-

tettek volna. Az ily módon felsorolt ritka fajok mint kétesek jegyzendk

meg, vagy egészen elhagyandók. A j)ontos adatot nélkülöz felsorolást

csak nagy óvatossággal lehet felhasználni, mert igen gyorsan terjed el az

ily tévedésen alapult hiba. Koenhuber «Die Vögel Ungarns» czimû munká-

jában sok nem magyarországi fajt sorol fel, a többek között a szz Danit

(Gnis i'irgo L. ) is. Dr. Mojsisovics Ágoston az osztrák tanügyi miniszté-

rium megbízásából Baranya megye madárvilágát kutatta s eredményét a

MíttheíL des naturiviss. Ver. für Steiermarh, 1882 tette közzé. E munká-

ban is találkozunk a szz Daruval, és jólehet nem volt adata elfordulásá-

hoz, KoRNHUBBR uyomdokaiu mégis felsorolja és ezt mondja róla : (Ujehört

ithrigeiis zur Fauna Inmga riea ^k Es így számos fajt lehetne felhozni, melyek

jegyzetek nélkül soroltattak fel anélkül, hogy eljövételükrl valami biztos

mondatott volna.

Ornithologiai szempontból Magyarország igen kedvez fekvés, a

középeurópai fajok majd nem tökéletesen képviselve vannak, azonkívül az

északi, nyugati és mediterrán fauna alakjaival is bvelkedik, nemkülön-

ben keleti fajokkal, melyek madárfaunánknak nagy érdeket kölcsönöznek.

Vessünk rövid pillantást az újabbkori jelenségekre, melyek e regiokból

látogattak el hozzánk.

Az északi jegestenger állandó lakója a lágy Dunna, Somatería molis-

sima L. az 1871-dik év tavaszán délre vándorolt. Hazánkban Árva megye-

ben telepedett meg, és két példánya bukdácsolt az Árva folyón, Arva-

Váralja mellett, a midn az egyiket egy erdész elejtette. E szép példány

kitömetvén, mostanig diszíté az árva-váraljai gyjteményt, Eowland William

ferdömester úr szívességébl azonban a magyar nemzeti múzeum állattá-

rába került. A Vészmadár, Fulmaras haesitatus Kühl, az atlanti tenger szár-

nyasa, mely még az angol partokra is nagy ritkán vetdik, ugyancsak a

hetvenes években hazánkba tévedt, és Szepes megyében lövetett meg; ké-

sbb csere utján került muzeumunkba. Az ázsiai vad ÖUjc, Buteo feroxGm..

' iicudszeretí ucvsora ;i iiiui^y;t,rurszági uiíidarakiuik, 1881.



JiKOvics Antal által a Fert tó környékén, Fpjvaldszky János szerint '

pedig Buda vidékén észleltetett. Egy érdekes délkeleti sa.s faj az Aquüa

iiiogünik, már számos éven át van a muzeumunk gyjteményében Király-

sas, Aquila im.perialis névvel. A szibériai Iüzlív Czinkéí, Favus cyaneus

Pali. Sziléziában legelször Minkwitz fedezte fel, Osztrákországban

pedig Natterek. Már évekkel ezeltt említé nekem Herman Ottó úr,

hogy e faj valósággal itt elfordul, st Pest megyében Solt táján ész-

lelte szi hónapokban, midn csoportosan kóboroltak. Bepülési módjok

nagyon megegyez volt a kék czinkéével, de lanyha mozdulatuk által tn-

tek fel. Hasonlót állított dr. Mihalovios Sándor bártfai forvos és

ornitholog de lövésre neki sem jöttek. A múlt év november havában

Mihalovios úr ismét egy csapatra akadt Bártfa környékén, melybl 6 vagy

7 példányt ejtett el, s közülök nekem egyet még friss állapotban küldött.

A déli és délkeleti kacsafaj Erismatura leueocephala Scop. ezentúl nem

tekinthet vendégfajnak, mert Herman Ottó úr több évi megfigyelése sze-

rint az, Erdélyben több helyen olyannak bizonyult be, mely egész nyáron

ott tartózkodik és költ.

így az Egyiptomban, st egész Afrikában honos élsköd' Kánya,

Müvus aegyptius Gm. indult útnak, s hazánkban a budai hegységben tele-

pedett le, hol egy ottani erdkerül múlt (188ií) év augusztus hó 10-én

elejtette.

Az els madár, — mondja Brehm — mely az Afrikában utazónak

szemébe tnik, az élsköd kánya ; egyszersmind e kifejezésével fogalmat

ád az olvasónak annak gyakori voltáról. Az élsköd kánya egész Afriká-

ban honos s sehol sem hiányzik, hol emberi lak van. Neve is mutatja, de

ama körülmény is, hogy az emberek lakásai körül tartózkodik, arra enged

következtetni, miszerint eledele a ház körüli hulladékokból áll, vagy a

majorságra leskeldik. Úgy is van, mert eledelében nem válogat s

minden ami eléje kerül, legyen az él állat vagy hulla, Ínyére szolgál,

csak ne kelljen küzdenie érte. Nagyon szelid s nem fél az embertl; st

szelídsége annyira megy, hogy az a páratlan szemtelenséggel határos,

A városokban világos nappal a piaezon, az eladó s vevk közé a legna-

gyobb nyugodtsággal csap le, s éles karmai közé ragadja az ott áruló halá-

szok készletét. Egy másik Afrikában utazott ornitholog mondja : kisértené

meg valaki nyitott kosárban húst vinni a fején, bezzeg mire haza érkeznék

kosarában többé húst nem találna. Mindezeknek daczára, a nép ott nem

üldözi, hanem ellenkezleg némi szent tisztelettel viseltetik iránta. Najjon-

kint csapatokban vonulnak a városokon keresztül, hogy helyenként a hul-

ladékokat felemészszék. Az egyiptomi pyramisok körül, a falvakban, vagy

az oly helyeken, hol csak egy vagy két kunyhó is áll, melyben emberek lak-

•' Budapest é-. körmieké AlLittiuii tekintetben. 3U. 1.



11 ak, e madár sehol sem hiányzik; ott a magasban kering s legnagyobb

gyorsasággal és bátorsággal kapja el kiszemelt prédáját. Ez így megy reg-

geltl kés estig. Ha esö esik, a legközelebbi magas és legsrbb fa lomb-

jai közé hnzódik, s a mint az esö ismét megsznt, azonnal rendes helyén

kering.

Az éh'kködö Kán fia földrajzi körét az Atlasztartományok kivételével,

egész Afrika. Madagaskar, Kis-Azsia, Szyria és Palesztina teszi, de ezeken

kívül még Görögországban is elfordul. Magassági elterjedése, Heuglin

számítása szerint, a tenger színétl 13,000 láb.

Fészkét a városokban mecsetek tornyaira, vagy a városok s falvak

mellett magas datolyafák csúcsaira rakja, s azt finom pálmarostokkal

béleli ki, melybe rendesen 3—5 tojást rak. A tojásnak héja homályos,

alapszíne mészfehér, világos és sötét barna foltokkal, mely foltok a tojás

tompa felén srn, néha gyr alakban vannak elhelyezve. A héj belül

világos zöld. — A költés ideje február, márczius és április hónapokra esik.

A kifejlett öreg példány az els pillanatra, némi hasonlatosságot

mutat a Milvus ater-iel ; de a pontosabb megfigyelés minden kisebb rész-

letében lényeges eltérést mutat. A csr színe, mely a M. ater-nêl mindig

sötét szaruszín, e fajnál sárga ; a fiataloknál fekete, csak a második évben

lesz sárga. A fiatal tollazata is lényeges eltérést mutat.

A kifejlett öreg diagnosisa : Piufo-hrunneus ; capite, collo et corpore

subtus, striis scapulibus longis angustis nigris notcitis ; dorso et alis obscure

fuscis ; remigis nigris ; cauda nigro-fusca, indistincte fasciata ; rostro ßavo.

Az 1882. év augusztus hó 10-én a budai hegységben elejtett példány

fiatal tollazatban van, leírása a következ. A csr fels kávája és az alsó

fele fekete, a viaszhártya és az alsó áll fele sárga. A fej, nyakszirt és nyak

fakószín, gesztenyebarna hosz-sávokkal, a tollak nyele fekete, szélök pedig

gesztenyebarna. A fültáj s a szemen átvonuló rész sötéten elmosódott; a

torok fehér, az egyes tollak széles fekete nyelek. Fölül sötét barna, az

egyes tollak végei vörhenyes barnák és a legvégkön világos fakószínbe

mennek át, hasonló van a földszín barna fels szárnytakaró tollaknál. Az

evezötcllak feketék, csúcsok fakó folttal jelölt. A begy, mell és has színe

kissé sötétebb mint a fejé, az egyes tollak fekete nyéllel s földbarna színnel

szélesen szegélyzettek. A fark alsótakarói vörhenyesbarnák. A fark felül

barna, vörhenyes árnyalattal, és sötétbarna küls szegélylyel, azonfelül 8

—

10 körülbelül 2 %i -nyi keresztsávval ; alul hamvas szürke, barnás küls

szegélylyel s elmosódott keresztsávokkal. A farktollak csúcsa felül szélesen,

alul keskenyen fakószínben végzdik, a nyél felül feketés, alul hamvas-

szürke. A csüd és ujjak sárgák.

Végre méreteit összehasonlítva adom egy múzeumi öreg cf példány-

nyal, mely Egyiptomból való ; azonfelül Brehm és Hartmann méréseit is



hozzá csatolom a l'dzciisí'íjcs Kaiiijn. Milriis riyalis és huiiiii Kaiiijii, Milrio

liter (hu. kíséretében:
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