
ADÁL~KOK A PUSZTAI ÖLYV (Buteo rufinus Cretzschm. u327) 
ELőFORDULÁSÁHOZ ROMÁNIÁBAN. 

KALABÉR LÁSZLO 

Európa-szerte a legritkább ragadozó madarak közé tartozik (MA
KATSCH, 1950; LINT!A, 1954; SZEKESSY, 1958; GEROUDET, 1~65; 
DANKO, CSERESNYÉS, 1971 ; KALABER, 1971 ; CATUNEANU, 1973 ; 
HARKNES, MURDOCH, 1974; HARRISON, 1975). 

SZ.E:KESSY (1958) szerint "Görögország, Mezopotámi.a, Transz-baj
kália és Eszak-Afrika a Buteo rufinus hazája". MEBS (1972) szerint 
Eszak-Afrika, Délkelet-Európa, Közép- és Kis-Ázsia e faj elterjedési te
rülete. BIJLEVELD (1974) "Birda of Prey in Europe" c. könyvében, 
amelyben elsősorban a ragadozó madarak európai elterjedésével foglalko
zik, Bulgáriát, Görögországot és Jugoszláviát jelöli e faj költőterületének 
kontinensünkön. MAKATSCH (1950), DANKO-CSERESNYÉS (1971), GÉ
ROUDET (1965), valamint saját (KALABER, 1971) megfigyeléseink arra 
engednek következtetni, hogy a pusztai ölyv Európában a leggyakrabban 
Macedóniában (természetes, ezen Bulgária, Görögország és Jugoszlávia 
hason nevű területei értendők) fordul elő, mint fészkelő faj. 

Hazánkban e faj nem fészkel, csupán előfordulási adatokat ismerünk. 
(LINTIA, 1954; CATUNEANU, 1973; TALPEANU-PASPALEVA, 1973.) 
LINTIA, 1954. ritka fajnak jelzi hazánkban, amely nem fészkel, csak át
vonuló. DOMBROWSZKY (vide LINTIA, 1954) 12 példányról ismertet mé
reteket, biometriai adatokat. LINTIA, 1954 az ország belsejében csak Na
dá~elről ismerteti előfordulását. Tekintettel e fajról szóló publikált meg
figyeléseink ritkaságára, szükségesnek tartjuk ide vonatkozó adataink 
közlését. 

Wimm Mullié holland ornitológus kollégámmal Chiheru-de-J os (Ma
ros megye) község határában l példányt figyeltünk meg e fajból, 1975. 
szeptember 21-én. A madár kelet felől tűnt fel, majd két kör leírása 
után, tipikus pusztai öly "lecsapással" eltűnt a nyugati irányban fekvő 
erdőség lomb}ai között. 

Ekkor hívta fel kollegáro figyelmemet, hogy egy nappal ezelőtt, 1975. 
szeptember 20-án. egy holland koUegájával Szárhegy (Uízarea) és Gyer
gyószentmiklós (Gheorgheni) között figyelték meg első alkalommal e fajt 
Romániában. Említésre méltó az a tény is, hogy holland kollegáink Dob
rudzsából jövet végezték, ezen, számunkra igen értékes megfigyeléseket, 
és bocsájtották azokat rendelkezésünkre. Ezúton is köszönetünket fejez-
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zük ki adataik~rt. Ami a faJismeretet iiieti, mind hoÜand koÍlegáim, mind 
magam megfelelő tapasztalattal rendrlkezünk, amely egyben adataink hi
telességét is garantálja. (A hol'landok a tuniszi, saJát sz·emélyem pedig a 
macedóniai expedícióink alatt sikerült töibb alkalommal is találkoznunk 
e fajjaL a számukra sajátos körny~ezetben.) 

Többek között SZE:KESSY (1958) a következőket írja e madárról: "A 
múltban eseményszámba ment egy-egy megkerülésének híre, ma már 
azonban alig mülik el esztendő, hogy két-három előfordulást ne jelente
nének" .... ,,VII. és X. között tartózkodik nálunk." CATUNEANU (1973) 
"csak vonulási időszakban" jelzi :Észak-Dobrudzsa területéről. TALPEA
NU-PASPALEVA (1973) szerint is "néha tetemes sz~ámban vonul át 
Dobrudzsán". 

Ujabb adataink a fenti szerzők (SZÉK.ESSY, 1958; CATUNEANU, 
1973; TALPEANU-PASPALEVA, 1973) megáUapításainak hitelességét 
támasztják alá, vagyis azt bizonyítják, hogy a Buteo rufinus vándorlási 
időben, ritkán, az ország belsejében is előfordul. 

Tekintettel a faj ritkaságára, táblázabban foglaltuk össze adatainkat, 
azzal a reménnyel hogy azok felhasználhatók legyenek az elkövetkezen
dő ilyen irányú kutatásoknál. 

Táblázat a Buteo rufinus előfordulásához Romániábélll1 : 

Szerző Helység Megye Megfigyelési 
időpont 

r: OMBROWSKY Ins. Ov1diu Con·s.tan~a 18918. liX. l. 
" V1111chio " 190'5. n. 21. 
" Mi.J:'Icea-Vodií. " 1900. IX. 10. 
" Garlita " 1004. XI. 14. 
" Mircea-V oda " 1900. IX. lő. 

Sinte$'t'i:--Bucure$ti Ilf ov 1902. HI. 3{), 

" " " " 1906. IH. 17. 
" Gal:ati 1900. IX. -
" " 1900. x. -
" MaJtiiSélll'U AII'Ige~ 1902. III. .5. 
" Oilu,lnita-!a lomit-a Hfov 11899. VIII. 27. 
" " " 19ül. IX. ·21. 

LINTIA Niid~el Maro.s 1898. VIII. 20. 
" " " 1898. X. 26. 
" Hod·oni Temes 1912. XI. l. 

" Remetea-Germana " 193{), VIII. 20. 
" Sii,o<ll:az " 1934. VIII. 20. 
" Satchinez " 1945. VIII. 23. 

KALABÉR, 
MULLI~ 

Chiheru-de-J os Maros 1'975. IX. 21. 

MULLI1É Lií.zarea Hargil~a 1975. IX. 20. 

Megyjegyzés : A mellékelt térirepen előforduló helységneveket nem a 
táblázat, hanem a "Szocialista Románia magyé.i" című könyv a1lapján 
neveztük: me~. 
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REZUMAT 

DATE NOI DESPRE SEMNALAREA SORECARDLDl MARE (Buteo 
rufinus Cretzschm.) IN ROMANIA 

A u tr ru l ín prima parte a lucrarii face un mic istoric as u pra pre
;·,t-Jl\l' i spocici in Ron:~1nia, iar in a doua parte prezinta date noi despre 
~emnaL1rea l ui c: in in · CTior ul tari i, din Transilvarüa. 

ZUSAMMENFASSDNG 

ANGABEN UBER DAS BEOBACHTUNGEN DES ADLERBUSSARD 
(Buteo rufinus Cretzschm.) IN RDMANIEN 

Verfasser gibt zwei neue Angaben zur Beobachtungen des Adlerbus
sards in Siebenbürgen (Transi~vanien). Diese Beobachtungen sind eine 
sehr interesant2 Angal::e für rumanische Ornit bologie. 


