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életkorú madárbegy elemzés adata fog rendel-

kezésre állani az ország minden részébl.

Hangsúlyoznom kell azonban ismételten,

hogy az elemzéseknek kapcsolatosaknak kell

lenni a természetben való megfigyelésekkel,

mert csak akkor fogjuk megbírálhatni, hogy

melyik madár érdemli meg pártfogásunkat s

melyiket kell kártételei miatt pusztítanunk. Azt

hiszem ez utóbbiak száma, az elbbiekhez ké-

pest igen-igen csekély lesz.

zeit, Alto- unii Oit verschiedene Sammlungen

der Magen- und Kropfiuhalte verfügen werden.

Ich muss aber wiederholt betonen, dass Ana-

lysen und Beobachtung im Freien mit einander

verknüpft sein müssen ; erst dann wird man in

der Lage sein, sicher feststellen zu können,

welche Vögel zu schonen,und welche zu verfol-

gen seien. Wie es mir aber scheint, dürfte die

Zahl der Letzteren im Vergleiche zu den nütz

liehen Vogelarten eine sehr geringe werden.

A madárvonulás Magyarországban az 1898. év tavaszán.

A Magyar Ornitilologlai Központ V. evi jelentse.

Feldolgozta Schenk Jakab.

Tcv ^ogcljitf) tit ttttgarit tuöf)rcttb bcé ^rii()jn()rcê 18t>8.

V. 3«t)i'tóbevid)t ber \\n%. Drn. t'entrale.

Btatbtittt non Jakob Bú)tnk.

Az idei vonulási anyag feldolgozását két

részre kellett osztani. A füsti fecske felvonulásá-

ról ugyanis ötödfélezer állomásról mintegy

6000 adat érkezett be ; ezek feldolgozása tehát

magában is jóval több munkát ad, mint többi

fajoké összesen. A feldolgozásnak ezt a nehe-

zebb részét Gy. Gaál Gaston úr vállalta ma-

gára, a másik részével a Magy. Ornith. Központ

mélyen tisztelt fnöke engem szíveskedett meg-

bízni.

A feldolgozásban a Gaál Gaston úr által kö-

vetett és helyesnek bizonyult módszert alkal-

maztam. Egyetlen egy lij, a meteorológiában

sokszorosan alkalmazott módszert használtam,

a jobban megfigyelt fajoknál a középszámon

kívül kiszámítottam az érkezési adatok culmi-

nátióját is. A mód igen egyszer, az egész in-

gadozást felosztjuk pentadokra, s megszámlál-

juk, hogy minden pentadha hány érkezés esik.

Sikerrel használható, de egy nehezen tel-

jesíthet követelést tartalmaz, tudniülik az

állomásoknak legalább megközelíten egyen-

letes eloszlását tételezi fel, mert különben nem
ad megbízható eredményt.

3)ie Öearbeitiing beò f^curicjcii 3"S}ôinatenaIê

milite in äwei Xljeik i;ietl)eilt loerbcii. Über ben

3119 ber 9iaiicI)fd}iüaIIie fcinieii näinlid) non fünft=

ein[;alb ÍTaufenb (Stationen nni;e (JOOO 3^aten ein ;

bie Searbcitung biefer allein beanfprnc^t ba(;er

bebeutenb me(;r Strbeit, als bie ber anberen ine:

gefantmt. Sieben, ben fájioereren 'Xí)úl ber 58ear=

beitung nat)m §err ©a ft on 0. &aáí jn ®i)u[a

auf fid), ber anbere linirbe burc^ bie ©üte bea i)0(^=

üereí)rten (Ebefa ber Ung. Orniti;. Gentraie mir

anoertrant.

®ie 23earbeitiing unirbe nad) ber bièberigen, fid)

ale fel^r oortljeiifjaft ermiefenen ÜJÍetf)obe beè §errn

©afton Ü. ©adi üoUfütjrt. 3înr eine neue, in ber

3)îeteoro[ogie «ielfadj angeioanbte 9)icti)obe ift barin

üorljonben; bei ben beffer beqbad)teten Sirten bc-

redjnen roir auf3er ben 3}íitteín and) bie Gu(niina=

tton ber 3lnfunftêbaten. T'te 3Irt ber Sered^nntig ift

fei)r einfad}, bie ganje Sájiirnnfung mirb in^entaben

getljcilt, bann luirb nad)ge,vif)lt, une uiet Slnfiniftô^

baten auf jebe ^^n-ntabe entfallen. Tiefe i'ietbobe

fann mit ©rfolg angeiuenbet roevben, entbält aber

eine jiemlid; fd^iner erfüllbare ^s-orberung, bie luenig:

ftenS annä[;ernb g[eid)mäeige a3ertí)eilung ber

33eobad)tungêftattonen , ba im entgegengcfe^ten

galle fein genügenb ^uüerläffigee 9ïefultat geiuonnen

mevben fann.



ir,9

Az anyag legnag.yobb részét rendes és privát

megfigyelink s a magyar kir. erdöliatóságok

gyjtötték. Tekintélyes anyagot szolgáltattak

még hazánk néptanítói, kik közül számosan a

füsti fecskén kívül más fajokról, különösen a

fehér gólyáról, is tettek jelentést. Felhasználtuk

ezenkívül a «Vadászlap» közléseit is, hol külö-

nösen az erdei szalonka felvonulásáról vannak

jelentések.

Fogadják mindnyájan köszönetünket buzgal-

mukért és szolgálataikért.

Az 1898. évi megfigyelk névsora :

Ágost Antal — priv. megf. — Oláh Brettye.

Bikkessy Guido — rend. megf. — Magyar-Óvár.

Boroskay János — rend. megf. — Zólyom.

Buda Ádám — lev. tag. — Eéa.

Büttner B. privát megf. — Aranyos-Maró tli.

Chernél István — lev. tag. — Kszeg.

Csató János — tiszt. tag. — Nagy-Enyed.

Czynk Ede — lev. tag. — Fogaras.

Dusza Károly — rend. megf. — Horka.

Erdhatóságok, magy. kir. — 225 jel., több száz

állomás.

Erti Gusztáv — lev. tag. — Liptó-Ujvár.

Fászl István — lev. tag. — Sopron.

Floericke Curt dr. — lev. tag. — Fülöpszállás.

Földes János — lev. tag. — Lippa.

Forgách Károly gróf -' tiszt. tag. — Ghymes.

6y. Gaál Gaston — lev. tag. — Boglár.

Greisiger Mihály dr. — lev. tag. — Szepes-

Béla.

Gretzmacher Gyula — lev. tag. — Selmecz-

bánya.

Hamborszky Gyula— priv. megf.— Kis-Budak.

Hámos Gyula — priv. megf. — Eozsnyó.

Hauer Béla — rend. megf. — Kis-Harta.

Havlicek József — rend. megf. — Kupinovo.

Hess János— priv. megf. — Holies.

Juhász Béla — priv. megf. — Khid-Gyarmat.

Kiss Lajos priv. megf. — Debreczen.

Kocyán Antal — lev. tag. — Zuberecz.

Kosztka László — rend. megf. — Izsák.

Kunszt Károly — lev. tag. — Cs.-Somorja.

' ^en gröjíten 3:í)cií bee iïîateriaieê fammeltt'u

, intiere ftänbigen imb frctroiiligeii 33eobad)tcr uiib

bie föiiigt. img. (^orftbeíjörben. (Sin aníc()iiítd)eö

j

SRateriate erí)ielteu roir aud) con òtn 2.iolfôid)u(=

Ieí)rern ; aufeer ber 3íand)íá)roalbe lourbe oon uieíen

: anco bie 3Inhmft anberer 3Irten, befonberè bie bea

i lüeijjen ©torc^eê angemeíbet. lu^er biefen (lennljten

lüir nod) bie ÍJUtttieilnngen ber dVadászlapi.

(3ciO''äf't""ö)' roeld)e vieíe Daten über bie íílHilb=

fd;nepfe entljielten. Empfangen fie ae unferen

Sanf für ií)ven Eifer unb it)re íSienfte !

9ídmenet»eijcid)nif? bet sBcottacljter im ^rt^re

1898.

^goBt ^nton — \>úv. Í5eob. in — DIá[):33rettne.

gihkessü (üntöo üon — orb. Seob. in — 31iagi)ar=

Óvár.

^oroshatj loljann üon — orb. SBeob. in - ^óíi)"'"-

^uíí!t ^ùam oon — corr. a)ítgb. in — dUa.

ÍJüttncr % — priu. SBeob. tii -— 3lvanr)oo=9Jiarótí).

ÖÍljcrael Stephan non — corr. 3)ítgb. in — Äöf?eg.

feaíó Joljann non — (Sf)ren=9J!tgb. in — 9íagi;--

®ni)eb.

ffijgnk ffiiiuaru — corr. Ílítgb. in — jvogaraê.

gusja Ilari — orb. 33eo6. in — S^oxta.

Ötrtl (iSustnlT — corr. îlîtgb. in — Siptó4ljudr.

JFáa|I .^itrpljan í)od)iu. — corr. ïlîtgb. in — ©opron.

JFlocrithc (Hurt, ®r. — corr. ÏÏÎtgb. in — güíöp=

JFölöra Joljann — corr. 3)itgb. ín — Sippa.

JForgárlj ftarl üon, ®raf — Gfjren=2)ítgb. in —
®í)>)meo.

JForstlicIrörííen, hönígl. img. - 225 33eriá)te, mcíj=

rere Ijuubert Stationen.

(Baal (Baston non, ju &i)iúa — corr. îlïtgb. in —
Sogidr.

(grrisigcr íítírljad, î)r. — corr. 9Jîtgb. in —
©aepeê=33é(a.

[
(BretjmadjEr Julius — corr. 9Jîtgb. in — Selmecj--

bániba.

I

^amborsjkg Julius - prin. 33eob. in - Sîtë;

I

Subaf.

Jarnos luUus — priu. 58eob. in — SïojSnijo.

lauer ißcla »on ~ orb. 33eob. in — Sîiê=.§arta.

Babltrck Joseplj - orb. 33eob. in — Eupinooo.

Îfruss Jobann — prie. 33eob. in — «QoUcê.

Juhásj |Ji'la — pviu. 33eob. in .SÍb^ib^íSijarmat.

Bisa luöíDíg — prill. 33eob. in ~ 5)ebrec3en.

fiocgán ^nton Don corr. ilitgb. in - - Bnberecs.

j

fiosjtka "^'aiiialaus «on — orb. 33eob. in - Sàf'W-

liunsjt liarl — corr. îlltgb. in — Êê.^Soniorja.
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Lázár Ede — priv. megf. — Kesztliely.

Lendl Adolf dr. rend. megf. - Budapest.

Liuder Károly - priv. megf. — Kolozsvár.

Lovassy Sáudor dr. lev. tag. — Keszthely.

Majláth József gróf— priv. megf. Perbenyik.

Malesevics Emil — priv. megf. — LoBoncz.

Medreczky István — lev. tag. — Ungvár.

Menestorfer Gusztáv — rend. megf. — Temes-

Kubin.

Pfeunigberger József — lev. tag. — BéUye.

Povázsay Máté — priv. megf. — Békés-Csaba.

Rado Ben priv. megf. — Vasvár.

Sáray Géza - priv. megf. — Néma.

Schenk Henrik — priv. megf. — Ó-Verbász.

Schenk Jakab — rend. megf. - Eör.

Schuch Mihály — rend. megf. — üj-Bessenyo.

Stettuer Marko — rend. megf. — Fels-Löv.

Szalay Károly - priv. megf. ^ Tisza-Alpár.

Szigeti W. — priv. megf. — Pécska.

Sziklay Ede — priv. megf. — Jánok.

Szilvássy László — rend. megf. — Meleghegy.

Szüts Béla — rend. megf. — Tavarna.

Tarján Géza - priv. megf. — Békés-Csaba.

Tarján Tibor — priv. megf. — Szarvas.

Tilsch Károly — priv. megf. — Nádasd.

Tokos Sándor — priv. megf. — Vájasd.

Tóth Mihály dr. — rend. megfigyel — Nagy-

Várad.

Trischler Aladár priv. megf. Újvidék.

Tuzsoü János - ren 1. megf. — Selmeczbánya.

Vadas Jen — lev. tag. — Selmeczbánya.

Vadászlap - több madárfajról — sok állomás.

Wacheuhuseu Antal — lev. tag. — Arad.

Wokrzál Tódor — priv. megf. — Maros-Vées.

ÍCájár Önöuarb — prio. 33eo£). in — .teetíjch;.

ïcnûl ^írolf. Xx. - orb. 33eo6. in ~ Söubapeft.

Itínucr Ítiarl priü. 33cob. in — Aotoaauár.

^obassij Alcinnùrr üon, Xr. — corr. ÏÏftgb. in —
Seíjtíjch).

iilajlátl) Joscpli. @raf — priu. ÍU'o(iad)tev in —
^'erlu'nDÍf.

íltalcoeliirD (Pmil — priii. ^iV'ob. in — Soíoncj.

4Hciiri'i-5l;!i ^U-pljan «on corr. íJitflb. in —
Uniunír.

iílcnrstorfcr dJustaP — orb. 'öeob. in — Í.^ÜUibin.

^äfcnniglu-rncr ìloseplj — corr. 'JJÍti]b. in 23é[Ii}e.

^JoPájGan illatbias — prit), 'i^eob. in 53éféè:

Üiaba.

Íiabá ÍJcnfaniín — prtu. 'l^'ob. in — i'aeoár.

c^áratj fl5cja uon — pviu. tn'ob. in 3íéma.

^rljctil; ïjrinrîilj — pvio. Ikob. in — Ó:5)CvlHÍf5.

^djcnlt jlalíoli orb. ikol'. in - (ïiJr.

^ibndj iHídjiu-l -- orb. a3cob. in ~ llj Sefienvö.

^tcttncr iHarnts — orb. -öcob. in — AcIfö^SiJüÖ.

palali ìliarl non — prio. "ëeob. in — 2:;i)5a=3lípár.

.^jigcti ml. — prit). íkob. in — ^écâfa.

^jílílan (Píiuarii oon — prio. 33eo[i. in — Siínof-

S'^üliáastj $aíi:slau3 oon — orb. 'i^cob. in —

,%üt3 Íirla oon — orbcntl. 33eob. in — 3:^aöarno.

óTarján ®cja — príü. 33eo[i. in — 33éféâ=Gêaba.

(Tarján öíibor — prio. 33eob. in — ©jnroae.

ôTilsdj Ííiarl — prio. 33eo6. in — 9iábaeb.

(Íóhos AUîanùcr — prio. 33eob. in — 3>ajaêb.

Còti) iHidjacl. Tr. — ovb. "i^eob. in — Jfaíjponrab.

ÍTrisrljler ^lauár — prio. "in'ob. in — Ujoibéf.

Ôfiijson Jloljatni — orb. iöeob. in— Schncc^bánpa

Uaùas (Pnnrn oon — corr. 3lítc(b. in — Sclmecj^

bánija.

UaMsjlap (^nobjcitung) — oiele ©íationen.

(ífiladjEnbusen Anton oon — corr. "DJÍtgb. in —
3lrab.

í®okrjal iljEoiior— prio. iöeob. in— î)ïavoô='i>écé.



Zengg

Carlopago

Ljeskovac

Vibanja

Homolicz

Dubováez

Langenfeld

Belobreska

Nájdas

Plavisevicza

Dubova

Jeselnicza

Új megfigyelési állomások az 1898. év tavaszán.

Ofcue lù'ûbad)tuiu^o[tationcn im 5rü[)ia()vc b. 3- li'^^S.

XLiV«. zóua. — XLIV«. 3oiie.

44°30'—45°

ï29—5 1 :î m.

1;î—210 m.

(198—1084 m.

87 m.

80 m.

77 m.

lli>— l.j'.i m.

81 "2i0 m,

[:!1— 21:^ m,

61—2G2 m,

08

—

A^rl m,

50—249 m.

44- 59'2r/' É. sz. (N. B.)
,, ^ ., ^,

,

:S2°:!4' 5" K. h. (Ö. L.)
^"•^- Lika-Krbava.

44°:?1'35"

:i2°44'l.-/'

'|.4:.0'45"

:i:i'l(;'—

44°59'—

:{(1^;]5'45"

44°45'4ô"

.lS'2:i'40"

44'47'4.V'

:18°52'30"

44 5r45"
;39° 5' 5"

44"47' 5"

a9°l()'45"

44"52'55"

39°15'20"

44°34'20"

39°.J4'—
44-^37'20"

39°55'45"

44°40'50"

40^' Vor,"

Modrus-Fiume.

Szerem.

Torontál.

Temes.

Krassó-Szöréay.

XLY. zóna. — XLV. 3oiu\

45°—45°30'.

Fuzsine ,

Novi

Vojnic-

PlávTin /
Lágyeidö 1navna

|sBcid|[|„,.,„a(i,|

ÍKeményerill
"

\ |)Qitf)Oläuralb
í

Cséb

Ó-Futtak

Fels-Kovil

7?.2—885

21—33

146—209

80 m.

85 m.

82 m.

45°18'25" E. sz. (N. B.)

32° 23'— K. h. (Ö. L.)

45° 7'45"

32°27'12"

45°19'30"

33'='2r55"

45°20'45"

:5G°44'—

45°19'45"

36°45'35"
" "

45°1G'30"

37°11'30"

45"14'15"

37°23'30"
"

45°13'35"

37°41'20"
" "

Com. Modrus-Piume.

Bács-Bodrogh.



172

Moja-volja puszta

Gardinovce

Titel

Versecz

Gura-Golural)u]uj

Ponyászka

Ivanovoselo

Dolnji-Miholjac

Drávatorok

Mebala

Kövesd

Hisziás

Labasincz

Petirs

Szuszány

Valeamare

Szintyesd

Oláh-Brettye

Oása

Nagy-Sink

Kopacsel

La-Secatura

A-,° :r30" É. sz. (N. B.)

:í7 41':í0" K. h. (Ö. L.)
Com. Szerem.

4.j°]i>'—
'
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Nagy-Ajta

Bölöu

Brassó

Élpatak

Geleucze

421—506 m.

'1.96—51 1 m.

Í4-8— 1014m.

744

-750

45°58'— E. sz. (N. B.)

43° 14'— K. h. (Ö. L.)

45°50'10"

43°14'á0"
"

45°38'30"

43° 1
6'—

45°51'18"

43° 21'—

45°56'32"

43°54'_

Com. Háromszék.

Brassó.

Háromszék.

XLVI. zóna. — XLVI. Bonc.

46° 46 30'.

Csáktornya

Polum

Carovdar

Grabicani mali

Grdak

Sokolovac

Zákány

Belezna

Ferdinandovac

Inke

Szobb

Baráti puszta

Tarany

Lábod

Nagy-Korpád

Toponár

Taszár

Baté

AquUa. VI.

165 m.

193—250 m.

163—205 m.

186—223 m.

226—300 m.

180—223 m.

193 m.

205 m.

113 m.

147 m.

147 m.

146 m.

134 m.

148 m.

1 44 m.

134—171 m.

135 m.

124 m.

46
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Nagy-Berki

Somogy

Zombii

Decs ,

Báta

Tataháza

Szabadka

Királyhalmok

Toroutál-Józseffalva

Hódmezü-Vásárhely

Kis-Zombor

Majláthfalva

Antalmajor

Sólymos

Mész-Dorgos

Zabálcz

Alsó-Vidra

Poiiorell

Bucsum

Ompoly völgy (Xí)al)

Mogos _,

Galac ...

í'enesászai völgy (2;í)ttl)

Remete

Toroczkó-Szt.-György

Diód „ „ _ .

130-143 m.

l'.lá— 1>31 m.

l:!G m.

9:1 m.

!)G m.

H9m.

114 m.

102 m.

88 m.

S3 m.

8ám.

1 2n m.

170 m.

30G—252 m.

31(1-339 m.

217—2GG m.

641—987 m.

597—1024 m.

934—1143 m.

G52— 1123 m.

775—1192 m.

4G0 m.

820—1371 m.

80G—1259m.

545—S89 m.

282—440 m.

4G^2I'40" É. sz. (N. B.)

35°40'30" K. h. (Ü. L.)

46° 7'30"

35 "58 '40" "
"

46°24'45"

36°13'40"
"

4G°17'10"

36 2G'—
" "

46° 7'50"

36°27' 8'

46°10'30"

3G°58'—
"

46° 6'—
37°20'—

46° 7'30"

37°30'— " "

46° 2 '25"

37°45'45"
"

46° 25 '30"

37°59' 5" "

46°iri0"
38° 5'45"

"

46° 2'30"

38°46'25"
"

46° ri5"
39° 2' 15" "

46° 6 '20"

39°22'40"
"

46° 1'30"

39°2S'20"
" "

46 =— 30"

39°35'20"
"

46°22'45"

40"3:)'35"
" "

4(;°22'15"

4U°38'—
46°17'30"

40°49'20"
"

46° G'15"

40°51'20"
"

46° 1'57"

40"56'5O"
"

46° 5 '30"

4O°57'30"
"

46°10'25"

4O°57'40"
"

46°18'45"

41°12'30"
" "

46°25'20"

41°13'55"
"

4G°I3'40"

4ri4'l0"
"

Com. Somogy.

n Baranya.

" Tolna.

Bács-Bodrogh.

Torontál.

Csongrád.

Torontál.

Temes.

Arad.

Temes.

Krassó -Szörény.

Torda-Aranyos.

Alsó Fehér.

Torda-Aranyos.

Alsó-Fehér.
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Krakkó



Lemhény .j,s3_Sä3 m.
4ß°— 45" É. sz. (N. B.)

4:]"55' 5" K. h. (Ö. L )

Com. Háromszék.

XLVIm. zóna. — XLVI«. 3om\

46°30'—47°.

Hosszúfalu

Lenti-Kápolna

Lendva-Uj falu

Iklód

Szt.-Kozmadomja

Nagy-Bakónak

Látrány

Mocsolád

Tihany

Uj-Hodos puszta

8imontornya

Sár-Szt.-Miklós

Elszállás

Duna-Pataj

Tisza-Alpár ,

Csongrád

Czibakháza

Szentes

Mezöberény

Békés

Lapistya

1G5 m.

104

M7-220

1S?>—2G9

46°35'10"

34° 6'3Ü"

4r)°42'."i()"

1^^"^- 34MÜW
4G°39'40"

173 m. 3^oi,,,5„

46°31' r,"

151^- 34°12'45"

46°36'-2ü"

34° 16' 25"

46°40oO"
34°25'20"

4G°33'10"

34°42'40"

4G°44'40"

35°24'30"

46°34'35"

35°29'20"

4G°54'55"

35°33'20"

4G°52'35"
• 35°58'20"

4G°45'15"

3G°13'—
46°51'35"

• 36°17'4.5"

4G°49'45"

36°29'—

4G^38'45"

3G°40'—
46°49'30"

37°39'30"

46°42'35"

37°49'—

46°57'40"
'• 37°52'-

46°39'25"
' 37°55'30"

46°49'35"

38°41'45"

46°4G'15"

38°47'45"

46°51'25"

E. sz.

K. b.

(N. B.^

(Ö. L.'

144

1G3—225 m

1S9—207

103

115

118

97

99

92

87

89 m.

Com. Zala.

Vas.

Zala.

570—729 m.
40°42' 5"

Somogy.

Zala.

Veszprém.

Tolna.

Fejér.

Pest.

Csongrád.

J.-N.-K.-Szolnok.

Csongrád.

Békés.

Kolozs.



Eeketó

Torda-Szt.- László

Várfalva

Mezö-Örményes

Mocsár . _ _

Görgény-Hodák

Köszvényes-Eemete

Parajd

Fancsal völgy (1H)al)

Oroszhegy

Oláh-Toplicza

Borszék

1:>10-
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47° 15'— É. sz. (N. B.) „ .,

Inczéd :^.-l- 3^21 m. 3^. 3,_ k. h. (Ö. L.)
^°^^- ^^^•

47°14'—

Csém "252 m. 3^0 ^._
"

47°16'—

Csajtii .
"-i^^ m- 34° 6'- "

47° 7'—
Monyorókerék 215 m. 3^0 j'

47°19'—
Bozsok ••- 314 m. 3^0 9'__

"

47°20'—
Doroszló ,805 m. 34o^3'_ "

47°18'—
Perenye .... - 239 m.

3^,0 j^,-—
47° 17'—

Német Gencs 230 m. ^^^^0'—
"

47°23'—
Tömörd 232 m. o^!^o^y_ " "

• "

47° 3'—
Vasvár ....

197 239 m. 34027'55"

47°18'25"

Alsó-Szeleste .
163 m. 34029'55"

"

Niczke .-
• 146 m.

47°24'15"
^^

^^ ^^ ,,

34°41' 5"

Ugod 209 m. %}^, « « " Veszprér

47°12'15"

Farkas-Gyepü .
410 m. 35017-55" "

" " "

47° 15' 5"

Bakonybél 345—479 m. 350^3,4,^ "
" "

47° l'20"
Balatonf- Kajál- 128 m. 35og2'40" " " "

47° 9'20"

Sár-Szt.-Mihály 112 m. 3go_ iq"

47° 2 '40"

Sárosd .,_ 115 m. 3goi8'35"

47° 8'3.5"

Puszta- Szt.-Iván 98 m.
3(3042'4(y'

47°25' 5"

Nagy-Káta 117 m. 370^4,55-,

47"2(V—
Tápió-Szele _. ,- .... 102 m. 37032-35-

47° 20'20"

Tápió-Györgye ,._ _.. .„ ._ ._' 93 m. 37037-

47° 11 '20"

Abony J5 m. 37040-25-

47°— 30"

Harsány .-. ^7 m. 39018-30-

47°25' 5"

Puszta-Pércs 110 m. 390^^-30"

47° 5 '30"
Hegyköz-Szálldobágy „ 218—270 m. 39037-30-

Fejér.

Pest.

Bihar.
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Czigányfalva

Perje

Izvora

Alsó-Szöcs

Kis- Budák

Kis-Demeter

Ó-Eadna

n-. f;™''lr;rL>°---

916—1147

47" 3'—
399-480 m. ^^o g-^Q"

47°15'30"

41°22'4U"

47°2G'4(t"
4'jG-59om. ^.^cgg-gg.

47° 4'35"
:U.7-474m. ^,^^^^,^^„

47° 4'30"
511_G9bm. 4^0^7-40"

47°25'30"

42°29'—

Szilágy.

Mármaros.

Szolnok-Doboka.

Besztercze-Naszód.

.531—1180

XLVn«. zóna. ^ XLVII«. 3o"e.

47°30'—48°.

Nádasd

Eoboncz

Páczing

Stoczing

Maglócza

Szemere

Györ-Zámoly

Néma

Csém puszta

Szlls

Kbidgyarmat

Tura

Pásztt)

Bátony

Yiszuek

Domoszló

289—367 m.

354—367 m.

303—375 m.

, 254 m.

115 m.

123 m.

116 m.

112 m.

138 m.

, 150 m.

114—224 m.

120 m.

171 m.

262—432 m.

101 m.

. ... 195 m .

47°42'35" É. sz. (N. B.)

34° 5'35" K. b. (0. L.)

47° 18'—

34° 6'—

47°36'40"

34° 9'45"

47°54'20"

34°12'.55"

47°39'.50"

34°56'35"

47°33' 8"

•35°14'15"

47°44'20"

35°14'55"

47° 45' 10"

35° 29' 5"

47°40'57"
^^

^^

35°45'20"

47°37'15"

36° 2'50"

47°51'i5"

36°24'15"

47°36'45"

37°16'20"

47°55'—

37°22'—

47°57'15"

37°30'—

47°37'45"

37°42' 5"

47°50'—

37°47'—

Com. Sopron.

Vas.

Sopron.

Gyr.

Komárom.

Esztergom.

Heves.
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Terpes



Alsó-Köröskény „ ^ .,_.
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XLVIIJ«. zóna. - XL\]II«. 301

48 30'—49°.

Holies

Pálos-Nagymezö

Neezpál

Madarasa Íja

Szénásfalu

Kelemenfalu

Vichnye

Fels-Ai)áthi

Felsö-Turcsek

Ternye

Bues

Dobróváralja

Szliács

Mezköz

Borosznó

Eásztó

Németfalva

Poiana

Garam-Szt.-Miklós

Olaszka

Javorinka

Tiszolcz

Oszelna ...

Patkó „

100-

28—398

472

49G—GlO m

291—620

SOG—574 m.

286—4G9 m.

447—753 m.

447 m.

393-578

424—863 m.

419—633 m.

461—570

935

556—789

447—715 m.

1400 m.

411—824 m.

299—437 m.

^
48°48'25" É. sz

34°49'50" K. h.
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Ujvásár

Savnik

Csetnek

Jánok

Nagy-Szaláncz

Mislina

Mocsár

Viszoka

Zúgó

Hosszumez

Nagy-Eerezna

Lyuta

Ökörmez

301—447 m.

286— r. 15

168—267

853—730 m.

48°33'— É. sz. (N. B.)

109 m.

IS9

210—587

525 m.

425—627 m.

:57-17':55" K.

48°50'40"

38= 1'30"
"

48°39'45"

38° 2'~

4« '-33 '25"

38^38'10"

48 = 38' 10"

4S 5(r50"

3;)'=31'15"

4.S--'44'—

39°33'—

48°36'45"

39°45'40"

48° 38 '25"

39°57'—

48°31'15"

40°— 30"

48° 53 '43"

40° 7 '30"

48°54'30"

40°26'—

48°31'30"

41°10'20"

(0. L.)
Com. Gömör.

Szepes.

Gümöi-.

Abauj -Torna

Zemplén.

Ung.

Mármaros.

Nagy-Jeszeuicz

Bella

Lykauka

Német-Lipcse

Kentolova

Papuljaren

Tátra-Lomnicz

Falka

Lcse

XLIX. zóna. — XLIX. 3oiie

49°—49°30'.

.,,', -•/.
49°10'50" É. sz. (N.B.) „ ,„

.341-641 m.
^,^^ g,g^„ ^ ^^ ^^_ j^_^

Com. Trencsen.

479—703 m.

498— 1203 m.

5()8—633 m.

1100 m.

800 m.

1439 m.

681—694 m.

„„ 573 m.

49°— 15"

36°39'—

49° 5'36"

36°53'44"

49° 3'.55"

37° 6'20"

49°— 18"

37°35'—

49°— 18"

37°35'12"

49°10'3O"

37°54'—

49° 4' 8"

37°57'—

49° 1'30"

38°15'30"

Turócz.

Liptó.



I8Í.

1 . <^> Acanthis linaria, L.

XLVIII. — Febr. 26. — (in) Selmeczbánya.

Utolsó. Ser l'etite.

XLIX. — « 13—15. « L.-Ujvár. 8 drb.

8 St.

« — « 10. — « Liptó- Újvár. Nin-

csenek. — Eeiiie

meí;r.

2. *«-> Accentor modularis, L.

XLVI«. — Febr. 24. — (in) Kolozsvár.

XLVII«. — Mart. 15. — « Nádasd.

XLVm. — « 13. — » Cs.-Somorja.

XLVilla. -- Ai5r. 2. - « Zólyom.

« — Mart. 29. - « Ungvár.

XLIX. — « 28.— « Zuberecz.

« — Ajjr. 2. — « Liptó-Ujvár.

Ungváron 1—2 darab áttelelt.

§at in Ungoáf in 1—2Ëïcni}.i(areii überuúntert.

L. (F.) — Febr. 24. — (in) Kolozsvár.

(XLVI«.)

Lk. (Sp.) — Apr. 7. — « Szepes-Béla.

(XLIX.)

J. (Seb.) — 43 nap (laiye).

K. (M.) - Mart. 17.

^

3. "—> Acrocephalus arundinaceus. Gm.

XLV«. — Mai 2. — (in) Fogaras.

XLVI«. — Apr. 1. — (( Fülöpszállás.

(I — (. 22. — « B.-Csaba.

XLVIII. — Mai 4. — (( Cs.-Somorja.

L. (F.) — Apr. 1. — (in) Fülöpszállás.

(XLVL..)

Lk. (Sp.) — Mai 4. — « Cs.-Somorja.

(XLVIII.)

J. (Sch.) — 34 nap (Saije).

K. (M.) ~ Apr. 17—18.

4. <—> Acrocephalus palustris, Beohst.

XLV«. — Mai 7. — (in) Ó-Verbász.

<i — Apr. 19. — B Réa.

XLVia. — « 24.— B.-Csaba.

XLVIIa. — Mai 13. — <> Eör.

XLVUI. — .. 4.— « Cs.-Somorja.

L. (F.) - Apr. 10. — (iu) Rea. (XLVa.)

Lk. (Sp.) -Mai 12.— .. Er. (XLVIIa.)

J. (Sch.) — 25 nap (Xa^e).

K. (M.) — Mai 1.

5. <—> Acrocephalus phragmitis, Beohst.

XL^'«. — Ai)r. 3. — (in) 0-Verbász.

" — « 14. — (I Fogaras.

XLVia. — (( 22.— « Kis-Harta.

XLVHa. — « 16.— (. Er.
XLVni. -^ Mai 4. — i< Cs.-Somorja.

L. (F.) — Apr. 3. — (in) Ó-Verbász.

(XLVa.)

Lk. (Sp.) — Mai 4. — « Cs.-Somorja.

(XLVIII.)

J. (Sch.) — 32 nap (S^ciijc).

K. (M.) — Apr. 18—19.

G. Acrocephalus turdoides, Mey.

XLIVa. — Apr. 12. — (in) Temes-Kubin.

XLV. — Mai-t. 26. — " Plavna.Lágyerd.

ÍBeiáiroalb.

XLVa. — Apr. 8. — « Ó-Verbász.

« — (I 26. — « Fogaras.

XLVI. — « 22. - « B.-Szt.-Miklós.

XLVia. — « 17. — « Keszthely.

« — « 21.— « Kis-Harta.

(I — (( 30. — (1 Békés- Csaba (v.

Tarján).

« — « 17. — <i Békés-Csaba (v.

Linder).

XLVn«. —Apr. 26.— « Eör.

XLVm. — « 30. — « Cs.-Somorja.

XLVnia. — <i 8. — .( Holies.

(I — Mai 8. — « Zólyom.

L. (F.) — Mart. 26. — (in) Plavna. (XLV.)

Lk. (Sp.) — Mai 8. — « Zólyom.

(XLVilla.)

J. (Sch.) — 44 nap (^age).

K. (M.) — Apr. 16 17.

Plavna adata eddig a legkorábbi az ország-

ban, kedvez helyi viszonyaira és az idei vonu-

lás koraiságára való tekintettel figyelembe kel-

lett venni. Holies adata is aránylag igen korai,

míg Zólyomé kés. Az ingadozás — tekintve,

hogy ez a faj egy bizonyos ponton meglehets

kis ingadozást szokott mutatni — igen nagy, de
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természetes is, mert hiszen éppen ennél a faj-

nál, mely kötve van bizonyos területekhez, na-

gyon érvényesülhet a localis viszonyok be-

folyása.

Paona'ê Sîatiim ift (në[;er baê friif)efte auê

Ungarn, öod) inii^ eö in §tnfid)t auf bie öiinftige

yage unb auf ben fjoudcjen früheren ,3i'Ö in 336=

trad)t çicnonnui'u uu-rìien ; baá tì^atunt non Colico

ift iicrlj(iltiiifiuuif;ic| fi'tjr frülj, roä()rcnb hci^j uon

,3óli)oni iú)x fpät ift. T'ie ©(^roanfung ift fefjt gro^,

barf aber feíbft bei einer fidben, 5ieniíid) confiant

crfc^eincnben Irt nid;t fe^r auffallen, iubem iiá)

eben bei biefer Sírt, roeldje an geroiffe ©telién ge^

bnben ift, bic lofaíen (i'inftüffe in grof5em 3)ia{5e

gelten? nmdieii föniicn.

7. <—> Aegialites canthianus, Lath.

XLVia. —Apr. 11. — (in) Kis-Harta.

8. <-^ Aegialitis fluviatilis, Bechst.

XXiV«. — Apr. 5. — (in) 0-Verbász.

_ „ 5. _ „ Rèa.

28. — (1 Fogaras.

13. — « Nagy-Enyed.

4. — n Cs.-Somorja.

8. — « Tavarna.

1. — (I Liptó-Ujvár.

« — Mart.

XLVL — «

XLVm. —Apr.
XLVm«. — <-

XLIX. — «

L. (F.) — Mart. 13. ~ (in) Nagy-Enyed.

(XLVL)

Lk. (Sp.) — Apr. 8. — « Tavarna.

(XLVilla.)

J. (Seh.) — 27 nap (îage).

K. (M.) — Mart. 26.

Szembeötlk a hegyi állomások korai adatai,

míg az alföld aránylag kési ; ugyanezt a jelen-

séget mutatja a történeti anyag is, s így ez a faj

nem hódol annak a fecskére nézve már kétség-

telen biztonsággal megállapított törvénynek,

hogy minél magasabb a fekvés, annál késbbi

az érkezés. A phsenologiai szempontból irregu-

laris jelenséget biológiai szempontból talán

avval lehet megfejteni, hogy a kis lile inkább a

hegyi patakok kavicsos, homokos partjain és

szigetein otthonos, tehát azt megszállja, míg az

Alföld iszapos vizeire csak ritkábban vetdik el.

<Beí)x ouffaílenb finb bie früt)cn Taten ber

©elnrgèftatiouen im ©egenfa^e ju ben rerl)äitniB=

mäßig fpäteu Taten bee Tief laubeê, auö bem t)ifto=

rifdien 2ïlateriaie ergiebt fid; öiefeíbe ©rfi^einung ;

biefe 3trt [)ulbigt bai)er nid)t bcm für bie ©c^malbe

fd)ou ungroeifel^aft feftgeftcllten ©efe^e, laut uiel=

d)em baô fpätere ßrfd)einen burd; bie i)ö{)ere Sage

fiebingt roirb. Tie üompf)äno[ogifd)eu©tanbpunfte

irreguläre (Srfi|ehiung fann üom bioiogifd)cn

Stanbpunfte üic(Ieid)t erfiärt loerben, inbem fid)

ber iVtiifiiifovläufcr mit äiorliebe an òm fanbigcn

unb fiefigen Ufern unb ^nfetu ber @cbirgo[iäd;c

aufí)öít, biefe bai)er befiebelt, roä^renb er bie ©6=

lüäffer ber Tiefebene me{)r gcfegentiid) auffu(i^t.

XLIV«.

XLV«.

XLVL
XLVIa.

XLVIIa.

XLVIII.

XLVUI«.

Alauda arborea, L.

— Mart. 3. — (in) Temes- Kubin.

— Febr. 25. — « Valeamare.

— Mart. 5. — « Fogaras.

— « 4. — « Diód.

— « ?!?. — « Fülöpszállás.

—
<i 1. — (I Izsák.

— (. 12. — « Nádasd.

— Febr. 23. — « Cs.-Somorja.

« 23. — « Zólyom.

Mart. 3. — « Tavarna.

« 5. — « Ungvár.

« 12.

—

(1 Zuberecz.

Apr. ??. — " Liptó-Ujvár.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Sch.)

K. (M.)

J^eDr. ló. — (m) ^j^^iyom (XLvnioc).

Mni-t \^ »
jNádasd (XLVII«).

Mart. 1.^. — «
I Zuberecz (XLIX).

18 nap (Tage).

Mart. 3—4.

Fülöpszállás adata Izsák mellett mint vonu-

lási adat nem jöhet figyelembe.

Nevezetesjelenség mutatkozik Liptó-Ujváron,

a mely évrl-évre állandóan ca. egy hónapi

késést mutat a többi szomszédos állomásokhoz

képest. Az a körülmény, hogy az erdei pacsirta

Liptó-Ujváron nem költ, hanem csak átvonuló,

még jobban complikálja a dolgot, mert ez telje-

sen kizárja a lokális viszonyok behatását,

melyek miatt a megszállás esetleges késést

szenvedhetne.

güíöpfuííláé fann neben Sa^áf uid)t ale

3ugêbatum in 58etrad)t gejogen toerben.

(Sine merfroürbige ®rfd)einung ^eigt fid) in

Siptódljüár, TOO bie .'Qatbeterd}e bisljer jäfirlid) um

ca. einen Slîonat fpäter eifd)eint, als an ben be=

uad)barten Stationen. TerUmftaiib, ha^ bie^aibe^

ierd)e in £iptó4ljüttr nid)t brütet, foubern nur

burd)äiei)t, compliciert bie <Bad)e uod; mei)r, iubem
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auf biefe SBeife ber ©infíuf, ber locaíen $ßeri)ält=

nifíe, ber bie ÍBevÍpatung Cüeiituell erflären fomite,

gnus lüc^fälit.

XLYIITa. — Mart. 0. — (in) Horka.

Alauda arvensis, L.

XLIV«. — Marl. ir>.

— Jan. ^0.

XLV.

XLV6

XLVI.

— Mart. 8.

—

— Apr. W. —
— Febr. 23. —
— Apr. 91. —
— Febr. 6. —
— « 23. —
— Mart. 2. —
— Febr. 2G. —
— « 23. —
— Mart. 10. —
— « 4. —
—

(( 10. —
— « 10. —
— <( 10. —
— « 10. —
— « 4. —
— Febr. 21. —

„ ií2.

— « 22. —
„ m —

— Mart. 5. -

— Febr. 20.

— « 25.

<(
— « 22.

XLVII«. — Marl. 90.

<(
— (I 5.

„ — Febr. 22.

— Mart. 2.

— « Í9.

— Febr. 25.

Febr. 25.

« 25.

« 25.

XLVI«.

XLVII.

XLVIII.

XLVUI«.

« 25.

„ 25.

Mart. 2G.

« 2.

Apr. 8.

Febr. 25.

(in) Kupiiiovo.

(( T.-Kubin. 20 drb.

20 St.

« Fuzsine. Töme-

gesen.9Jfaíícní)aft.

« Plaviia.

« Ujvidók.

« Drdvalorok.

(( Ó-Verbász.

(I Üj-Besseny.

<( Eéa.

« Fogaras.

(I Királybalom.

(I Arad.

(I Diómái.

« Nagy-Enyed.

(( Csik-Szereda.

(( Tapolcza.

(( Csik-Delne.

« Bereczk.

« Tur.

(( Fülöpszállás.

(( Izsák.

« B.-Csaba.

V Kolozsvár.

(1 Maros-Yécs.

(I Kszeg.

(I Sárosd.

« Nagy-Várad.

-•
(( Sopron.

<i Miklósfalu.

<t Gödöll.

« Mácsa.

« Debreczen.

« Er.
II Cs.-Somorja.

II Cs.-Somorja.

II Ghymes.

II Selmeczbánya.

-
II Losoncz.

-
II Meleghegy.

-
II Leányvár.

-
II Körösmez.

-
<i Holies.

-
II Kell.

-
II Zólyom.

XLIX.

— Febr. 27. —
—

II 2G. —
— Mai-t. 2. —
— Febr. 24. —
— Mart. 9. —
— 11 6. -
— 11 14. —
—

II 6. —

Jánok.

Tavarna.

Mocsár.

Ungvár.

Trsztena.

Zuberecz.

Liptó-Ujvár.

Szepes-Béla.

Kupiiiovo. Arad, Soproii. Dehreczen, Plavna,

Drávaloroh és Keilö adatai túlkésk. Az els

három állomás eddigi összes adatai az elimi-

nálás mellett szólnak. Cs.-Somorja így jelent :

Jan. 19. 1 drb. Jan. 24. 4 drb. Febr. 25. 1 drb.

Mart. 1 . énekelnek ; az els két adat tehát tele-

lésinek látszik.

Ezektl eltekintve az idei sorozat igen szép,

els tekintetre kiválnak az Alföld korai adatai.

Lássuk különben a négy földrajzi terület közép-

számait.

Suptnouo, 9lrab, ©opvon, Tcbrccscu,

5p 1 a t) n a, T r á x) a t o r o f unb Ä elio fiub ^ii

fpnt. ®ämintlid)e (nêl^erige Söntén ber brei erften

©tatioiien ívred)en neben ber elimination. 31uè

6 ê. = © m r j a erl)ielten roir folgenbcn 33crid)t :

San. 19. 1 ©t. San- 2^- 4 ®t. ^ebr. 25. 1 ©t.

50ìart. 1 . Oefang ; bie beiben erften 5?aten fd}einen

baljcr lUieriinnterung ju fein.

ìson biefen abgefel)en ift bie Ìjcurige ilìcibe fcljv

fd)ön, bie frül)en l}aXt\\ beè î'ieflanbeô fallen

gíeid) in bie Singen. aSirlaffen übrigens bie 'WaììtU

baten ber nier geogrnpljifdjen ©elnete folgen.

Alföld. - îiefcbcne.

L. (F.) - Jan. 20.

Lk. (Sp.) — Mart. 5.

J. (Sch.) — 45 nap (S:age).

A'. (M.) — Febr. 11.

Dtmántúli dombvidék. — .<£>ii9clloll^ jciif. ^^•^• îoiin».

L. (F.) — Febr. 20.

Lk. (Sp.) — « 25.

J. (Seh.) — 6 nap (Stage).

K. (M.) — Frhr. ??—?'].

Keleti hegyvidék. - Ccftliri)e (fthcbuiiB.

L. (F.) — Febr. 26.

Lk. (Sp.) — Mart. 10.

J. (Sch.) — 13 nap (Síagc).

A'. (M.) — Mart. 4.
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Északi hegyvidék. — 9!ärMiri)c lírlicbinifl.

L. (F.) — Febr. 25.

Lk. (Sp.) — Mart. 26.

J. (Sch.) — 32 nap (íTage).

A'. (M.) — Mart. 7?—73.

Óriási különbség merül föl az Alföld és a

begyvidék középszámai között. E különbséget

ugyan némileg megmagyai'ázza a biológiai mo-

mentum is, de mégsem lehet ebben az ered-

ményben teljesen megn\nigodnunk. Lássuk

ezért még az adatok culminatióját.

1)xe mittleren î'age bes Íiefíanbcci uiib ber er=

í)e(niiu}en jeicjen eine ungemein groiíe Siffevenj.

2;ieíe luirb jiuar burd) bnè [nologifdje ^JJiomcnt

einigermofeen evfiärt, bod) f'bnnen mir uno mit

biefem 3íeíultate bod) nid)t cöttig begnügen, ©eê^

fjalb (allen mir nod) bie Ênimination ber Soten

folgen.

I. II. II.

30—3. i—8.

— 1.

II. II.

19—23. '24--ÌS

10. 14.

m. ni.

21-2.5. 2(i-3U.

— 1.

Az eredmény igen meglep, az óriási inga-

dozás voltaképpen 20 napra reducálódik —
Feb. 19. Mart. 10. — és a pacsirta felvonulása

ennek alapján meglehets gyorsan bonyolódik le.

Az egyes igen korai és igen kési adatok igen

kedvez, illetleg kedveztlen localis behatások,

esetleg más közelebbrl meg se határozható

okok következményei lehetnek. A hypsometri-

kus befolyás egész határozottan kimutatható,

már avval is, hogy az alföldi legkésbbi adat

elég közel áll a felföldi legkorábbihoz, mu-

tatja továbbá a bár csak gyengén kifejezésre

jutó ketts culminátió is, a második culminátiót

tisztára hegyvidéki állomások adják. Az egész

eloszlás azt a benyomást teszi ránk, hogy a

pacsirta elbb teljesen megszállja az alföldet

és innen megy aztán fel a hegyvidékre. Hogy

mennyiben igaz ez, azt majd a késbbi feldol-

gozások fogják eldönteni.

Tao Síefultat ift übevraíd)enb, bie riefige <Sá)man'-

fung roirb in 3Birflid)feit auf 20 XaQc rebuciert —
19 gebr. — 10. mavì — ber Qug ber Serd^e geí)t

baí)er äiemtid) rafd) üor fid). 'í)ie einseinen feí)r

früljen unb feí)r fpäten ®aten fínb ma£)rfd)einlid)

feí^r günftigen, refp. feí;r ungünftigen 2ocaíoer^aít=

niffen, ober anberen näfjer gar nid)t beftimmbaren

©infUtffen aujufdireiben. Ter f)ijpfometrifd)e (Sin=

flu6 ift fí^arf auegeprägt, aná) baburá), ba|

baê fpätefte Tatum bea S^iefianbeô bem früiie^

ften ber Êrbebungen äiemlid) nalje fte^t, unb aná)

biird) bie 5H)ar fd)road) 5um Stuebrude foinmenbe

boppelte Guimination, bie äineite inirb auêfdjIieèHc^

non ©ebirgèftationen gebitbet. Tie ganje SKertf)ei=

hing ber Taten mad)t ben (ìinbrud, ale rocnn bie

i'erá;e juerft baê ganje Tieflanb befiebette, unb erft

bann in haè ©ebirge fteige. Snroiefern biefeê roa^r

ift, roerben bie fpäteren 33carbeitungen jeigen.

Az országos közép a következ :

Tao Vanbeámittet ift :

L. (F.) -^ .Tan. 20. — (in) Temes-Kubin.

(XLIV«.)

Lk. (Sp.) — Mart. 21). — <i Krösmez.
(XLYlll.)

•I. (Sch.) — GC) nap (Tage).

K. (M.) — Febr. 21 22.

1 1

.

"I"
Ampelis garrula, L.

XLYll. Mart. 3. - (in) Kszeg. 12 drb.

(12 St.)

XLVIII. — Jan. 9. — « Selmeczbánj^a.

Nagy csapat. —
©tarfer ^ylug.

XLVIII«. — Decz. IG. isíit. « Tavarna. Elsk.

Tie erften.

(I
— Mart. 2.5. 1S98. (I Tavarna. Utolsók

Tie telten.

XLIX. — Jan. 25. « Sz.-Béla. 12 drb.

(12 St.)

12. -œ* Anas boschas, L.

XLV. -iü^Stoí- (ini Újvidék.

xLv«.
|iîs:^^^:;:;^3;;;;:iî|"

o-verbász.

XLVI«.
lilJÍ;i:^,;',;;'í^:;;;:l

« Keszthely.

(I — Febr. 23. — « Fülöpszállás.

« -USte}-« Tisza-Alpár.

« — « — (I Kolozsvár.

XLYIl. — " — « Kszeg.

II - Mart. 1. — II Sárosd.

II — Febr. 25. — « Puszta-Pércs.

XLVlla. — II 2. — II Magyar-Ovár.
I .áttelelt 1 _ -p ;

.'

'
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XLYII«. — Febr. 28. — (in) Er. A vonulás

kezddik. — Set

3iig betyimt.

XLVIIT«. — « 28. — (( Tíivarna.

XLIX. — Mart. 6. — « Alsó-Stepanó.

« - « (5. — (. Bobró.

« — Apr. S. — <( Lipló-Ujvnr.

L. (F.) — Febr. 2. — (in) Magj^ar-Óvár.

(XLVII.)

Lk. (Sp.) — Mart. G. — « Alsó-Stepanó,

Bobró. (XLIX.)

J. (Sch.) — 33 nap (ítngc).

K. (M.) Febr. 18.

Daczára annak, hogy ez a faj nem typikus

vonuló, az adatok igen szépen sorakoznak.

Fülöpszálláson a megfigyel csak február 20-án

kezdte meg mködését, s így a február 23-iki

adat nem egészen meglnzbató. Tudniillik szin-

tén telelési adatot lehet onnan várni. Sárosd

aránylag kés, Lijító-Ujvár adata csak az isme-

retes localis húzás lehet.

í^ro^bem biefe 2Irt feiii tijpifd^er ßiiß^ogci íft,

reif)en fid) bie Tiaten feíir fdjön an einaiibev. 3n

^üíijpjíáttáé begann ber ííeobac^ter feine 2;i)ätig=

feit erft ben 20=ten ^^eber, unb ift balder biefeê T^a--

tnni nid^t gauj ä^^erläfftg. 9Jîan íönnte nämlid)

aiià) von ì)iex ein Übertüinteriingebatuni erroarten.

Saroêb ift üerl^äitntfemäf;ig fpät, Siptó=Ujüár'e

!Â)atum îann nur alò baê bcfannte lofale Bi^^J^"

angefeí)en loerben.

13. CD Anorthura troglodytes, L.

XLYIa. - - Mart. 20. — (in) Fülöpszállás.

XLVIII. Febr. 15.

Egy drb. csattog,

©ín ©tücf fingt.

Fülöpszállási megfigyelnk határozottan vo-

nulásról beszél, de azt hiszem, hogy ez inkább

locáhs jelleg, mint a milyen az Anthus spipo-

letta-é, a mely szszel a síkságra jön, tavaezszal

pedig visszamegy. Télen az Alföld minden vala-

mire való nádasában található, míg nyáron

ritkább.

Unfer 33eoí)ac^ler in güíöpfeálíde berid)tet

gang beftimmt con 3ug/ ^oá) bin iä) geneigt ju

glouben, ba& biefer meljr íocaler îîatnr luar, ebenfo

roie ber von Anthus spipolette, ber im êerbfte in

bíe (Sbene ftreid)í, im |yrüí;iaf)re aber roieber jurücf;

gel^t. 3"' SBinter ift ber Boimfönig i" je^em grofîe^

ren 9iöf)rid)te ber ^Tiefebene ju finbcn, n)äi;tenb er

im Sommer feltcner ift.

1 1 .
^*-). Anser albifrons. Gm.

XLVI«. — Fehl-. 10. — (in) Tisza-Alpár.

15. Anser arvensis, Breiim.

1 ß. < > Anser cinereus, Mey.

(in) Izsák.

XLY«.
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XLVII«. — Mart. 12. — (in) Kálló-Semjén.

« — Febr. ifj. — « Eör. Els. (Srfte.

„ _ „ 26. — « Eör. Sok -^K. —
Syieíe. —>0.

« Mart. ."), 1:í, IS. ]!l. (( Eör. Igen ers

vonulás. Iránya

->K. és ->ÉK.

©cíjr ftarter ^i\a,.

3ii9ricl)tiiiu^ —>0.
iiiib ->N0.

« « 29. — « Eör. Utolsók. —
—>K. íiie lelten.

->0.

« — ,. 1.-,-lG. « Sárköz-üjlak. —
->É. (N.)

« — « 1 !). — (( Nagy-Bánya.

XLVm. — « 17. — <( Miskolcz.

« — Febr. 27. — « Sárospatak.

« — « 27. — « Leányvár.

(I — Mart. 1 S. — II Kabola-Polyána.

ÉK. —vNO.
XLYIIIa. — 11 S. — 11 Holies.

— II 18.— II Oszáda. -->É. (N.)

- II 14. — II Jánok.

II — Febr. 24. — « Mocsár.

« — Mart. 18. — » Ungvár.

(I — II 20—21. II Ungvár. Tömege-

sen. 3)îaîîeiii)Cift-

XLIX. — (I 29. — (I Liptó-üjvár.

ÉK. -vNO.

L. (F.) -- Febr. 2. — (in) Keszthely. —
(XLYI«.i

Lk. (Sp.) — Mart. 29. — i< Liptó-üjvár. —
(XLIX.)

J. (Sch.) — 56 nap (S^age).

K. (M.) — Mart. 1—2.

Mindjárt itt akarom felemlíteni, hogy sok

adatot, mely csak «vadlúd» név alatt éi-kezett

be, nagy sajnálatomra el kellett hagynom, mert

a vetési lud elvonulása és a szürke lud felvonu-

lása közel egyidben történik, s igy a két faj

pontos elválasztására nagy súlyt kellett fek-

tetnem.

Ennél a fajnál is határozott késést mutat

fel a hegyvidék, az Alföld és Dunántúl adja

a legkorábbi dátumokat, majdnem tekintet

nélkül a földrajzi szélességre. A keleti hegy-

vidék szintén késik, s ez teljesen ellentét-

ben áll a gólya felvonulásának már több-

ször hangoztatott sajátságával, hogy tudniillik

Aquila. VI.

a keleti hegyvidék adatai az alföldéivel majd-

nem egyidejek. A legkorábbi adat (Keszthely)

megszállási, az átvonulás Tisza-Alpár február

19-iki dátumával kezddik, s evvel az átvonu-

lás idtartama 39 napnak adódik ki, mely szám

meglehetsen egyezik az egyes állomásokon

jegyzettel ; így Fülöpszállmoti az átvonulás

ideje febr. 24.-tl mart. 2S-ig, Kónhi febr. 2-5.-ti

mart. 29-ig, tehát mindkét helyen 33 napig

tartott.

A vonulási irány az ország déli részein több-

nyire —: É, a Duna-Tisza közén —> E, ÉK és

—>- ÉNy, a keleti részeken többnyire —> K,

északkeleten —>ÉK és —> K ; határozott követ-

keztetést vonni mindebbl ezideig még nem
lehet. Hiszem azonban, hogy többévi rendszeres

megfigyelés, a mely az átvonulás idtartamára,

a fvonulási napokra és az irányra is kiterjed,

igen érdekes eredményeket fog adhatni.

©íeid) í)ier mbá)te id; bemerf'cu, ba^ iá) mit 33e;

bauern niele 3)ateii, rocíd^e nur ale «^Bitbgano»

eingefanht luurben, nuMjíaííen inulte, inbem bcv

3113119- ber ©raugauê uiib ber 3lí)aU9 ber òoatgano

betnal;e in bíefelbe 3"t faut unb baí;er auf bic

genaue Unterfdjeibung ber beiben 2trten gvofìeè

©eroídjt ju legen ifi.

®er ^urc^äug biefer Strt cvleibet in Àolge bcv

í)i)pfometriíd)en a>er£)aítniííeu aud) iserfpatiing.

Sie î^iefebene unb baê eügellaub jenfeitô ber

®onau geben bic früí)eften ®aten, beinalje otjne

bafe in ben größeren 33reíten eine merflid)e Sier^

fpätung eintritt. ®íe öfttid^e ®rt)ebung bewirft

33erípatung, unb ift biefe nmfo auffaenber,

alá fie im bireîtcn Oegenfa^e §u ber fdjon oft

betonten S>erfrü[;ung beim ®tord)5uge fte[)t. Stlö

Sauer be§ Snr($ängeo ergeben fid; 39 î^oge

(baê Satum »on £efetí)eli) bejietit fid) auf bie

Sefiebetung), n)eíd)e jiemlid; übereinftimntt mit

ber Surd)3n9êbauer ber cinjeinen ©tationen; fo

bauerte ber Suri^jug in g^ ü 1 ö p fe á 1 1 á ê uom

24. geber biê 28. «Diärj, in (S ö r üom 25. geber

biê 29. mini, nlfo 33 Sage. Sie iotUen Surd)3ngê=

erfi^einungen ber einjeínen Stationen ftinnncn

auffallenb ntit bcnen bea Sanbeô.

Sie 3itgârid)tung ift im ©üben nadj —> 3Î. ge=

ridjtet, im ©ebiete juufdjen ber Sonau unb Xí)á^

naá) —y 9Ì., -> 9ÌD. nnb MB. S" ben öítrid)en

2^í}eilen lourbe —> D, unb in ben norböftiid)en

—> D. unb 9fO. notiert. Seftimmte (Folgerungen

íann man ano aUbiefcm fe^t nod) nid)t geminnen,

òoà) glanbe id), baf? eine meí)rjáí)rige, fid) and) auf

bie Sauer unb 9iMd)tung, foroie bie eanptjugötngo
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erftredenbc SSeobadjtunçi feíjr intcrefíante ?)ïciu(tate

ergeben fomite.

17. -<^^ Anser segetum, Gm.

XLVÍ«. — Febr. dì. - (in) Fülöpszállás.

Nagy csapatok

^ÉÉNy.@rofee

Síüge ->NNW.
« Il :.'(;. — Il Fülöpszállás.

Nagy csapatok.

-^ÉK. @ro§e

^Itìge. —>N0.
Izsák. Martins

közepéig. — Sie

ÜJfitte mäxi.

Tisza-Alpár.

í Egész télen iit |

lífii 9ûii}fii SBiiilti liiiitmvíiji

Febr. IG.

l.s. -^-> Anthus campestris, L.

XLVIU. - Apr. 22. — (in) Cs.-Somorja.

1 9. -s^^ Anthus pratensis, L.

XLIV E"''^'' ^^'^Z!.^ "^^^°ykini Temen- Kubin
-^^'^"•IS^ciismiämSSiimcr einige JV^"/

-"-'"«^'^ nuuui.

<i - Mart. 15. — « Ïemes-Kubin. —
• 15 drb. — 15 St.

XLVa. — Apr. 2. — II Fogaras.

XLVI«. " Febr. 25. — « Fülöpszállás.

<i — Jan. 2. — <i Izsá/í. 4- 5 drb.

4-5 St.

<i — Febr. 15. — « Izsák.

XLVII«. - Mart. dO. — < Er.
"Apr. Ki -17.{^:^Ï1« Eör. Apr.2l. -

Utolsók. — !Â;ie

lelten.

XLVIII. — Mart. 3. - « Cs.-Somorja.-

XLYIII«. - <i 29. - « Zólyom.

— (I 20. — (I Tavarna.

I.. (F.) — Febr. 15. — (in) Izsák. (XLVIa.)

Lk. (Sp.) — Apr. 2. — « Fogaras. (XLV«.)

J. (Sch.) — 47 nap (2;a9e).

K. (M.) — Mart. 10.

Míg Temes-Kubin és Izsák telelési adatokat

adnak, addig Eörben, mely szintén alföldi állo-

más, április 16— 17. folyt le a fvonulás, ápri-

lis 21. mutatkoztak az utolsók, a többi adatok

is igen tarkák. Éppen ezért meg se kíséreljük a

réti pipis felvonulásának vázolását, egy ily át-

vonuló, st már itt áttelel fajnál ez még elte-

kintve az anyag hiányos voltától sokkal nehe-

zebb problema, mint azoknál, a melyek a terü-

letet megszállják, azaz a typikus vonulóknál.

SBaí)renb î^emeê^Aubiu unb Ssfóf non

Überiinnterung beríá)ten, fanb ber ^auptjug in

eör ani lí')— 17. 3íprií ftatt, unb roar ber íe|te

am 21. Slprií jn fe^en; auá) bie í)iei()e íft fcí^r

bunt. Ében barum niad)en roír gar feinen ä^erfud),

ben Surd)äug bea aSiefenvieperè etngef)enber 511

unteriud^en, eè ift bieè bei einer biivd)5ief)enben

nnb id)on fteenroeife überrointernben 3trt, abge:

iel;en oon beni ìlfanget an gcniigcnbem 9)ìatcrialc,

ein üieí id)roerereê problem, ale bei )o(d)eu. Die

baê (ikbiet befiebein, aifo t:)piid;e 3"iPögel l'inb.

20. <—> Anthus triviális, L.

XLV«. — Apr. 2. - (in) O-Verbász.

-
Il t>0. — <i iirV/.

<| —
(1 10. — Il ì'ogaras.

XLVI«. —
(I 8. — (. Kis-Harta.

XLVIIê. — <i 1.— « Nádasd.

« — « 1 2. — <i Eör.

XLVIII. —
(I 4.— .1 Cs.-Somorja.

Il —
(I 3. — Il Selmeczbánya.

'I —
Il 10. — Il Tavarna.

« — « 12. — Il Ungvár.

XLIX. —
(I 8. — (I Zuberecz.

« —
Il 9. — (I Liptó- Újvár.

L. (F.) —Apr. 1. — (in) Nádasd(XLVII«.)

Lk. (Sp.) — Il Ki. ~ Il Tavarna.—

(XLVili.)

J. (Sch.^ — ir> nap (2age).

K. (M.) Apr. 8—9.

Rea, bár mindig aránylag kés adatokat szol-

gáltat, az idei középszám megállapításánál nem
jöhetett figyelembe.

Az országos ingadozás aránylag igen kicsi,

különösen ha tekintetbe veszszük az egyes állo-

másoknál mutatkozó ingadozásokat. így p. o.

JíóVben — a hol nem fészkel — áprüis 12.-tl

május 14.-ig tartózkodott és április 23. és 29.

voltak a fvonulási napok, tehát oly idben, a

mikor az egész országot már megszállotta.

Ez az eset is mutatja, hogj' az átvonulóknál

oly problemáki-a bukkanunk, a melyeket az

eddigi anyag alajDJán meg nem fejthetünk, ho-

lott ez vonulóink felvonulásának tanulmányá-

nál is igen fontos kérdés.

Dbrool)! 3íéa innner ein fpätee Xatnm auf=



iiH'ift, foimteii mir baâ (icudije iiicljt dcrücfficf;--

tiijeii.

®ie ©djroanfunçi tft f)eucr ücrijäitnifjmäeifl flein,

' befonberô roemi man fie mit ber lofalen 3d)niauhing

ber eingeinen Stationen uerflíeic^t. ®o rourbe ber

58ûiiinpiepcr in (g ö r — reo er nícíjt niftet — oom

12. aiprií (lis 14. max beobadjtet, bie |)anpt3ngê=

tage waren ber 23. unb 21». 3lpril, nífo jn einer

fo[d)en 3t-'it, reo ba 9an5e Öanb fd)onbefiebeít mar.

3íud) biefer gali beioeiêt una, ì>a^ bie Unter=

fuddling beê Í3^urc^5ugeâ auf fold)e ^^robíeme füíjrt,

bereu Söfuug auf ©ruub beò biêi;erigeu ïïiatcrialeâ

uumögiid) ift, uub bod) ift t)a§> bei ber Unterfud)ung

ber 3(rt unb Seife beo Siigt'Q eine febr luiditige Arage.

Aquila naevia, Gm.

XLIX. Mart. 2 1

.

Apr. I '.I.

21,29

(in) Zuberecz.

« Liptó-Ujvár. —
1 drb. -^ÉK. —
1 St. ->N0.

(I Liptó-Ujvár. —
.5 drb. -^ÉK. —
1 drb. ^ÉK. —
5 St. ^NO. -
1 St. ->N0.

XLYI«.

Archibuteo lagopus. Gm.

— Febr. 20.

XLVU. — Mart. 12. ~
XLVn«. — Febr. 25. -

XLVm. — Mai 20. —

XLIX. Febr. ,

(in) Kolozsvár.ütolsó.

®er (e|te.

II Kszeg.

« Eör.

(( Cs.-Somorja. —
Egyesek. Einige.

Mart. 12. « Liptó-Ujvár. —
Többször vonult

3—4 darab is. —
-^ÉK. gjíef)rere=

matjogenS—4St.

->N0.

Cs.-Somoija május 20-iki adatát elhagyva,

az utolsó mutatkozás középnapja a következ :

Ê è. = © m r j a'â Satum üom 20=ten 3)íai

roegfaffenb, geftaltet fid) baá iDíittet bet lelten Gr=

fd)eiunng luie fotgt :

L. (F.)

Lk. (Sp.)

Febr. 25.

Mart. 12.

(in) Er. (XLVna.)

« Kszeg. (XLVII.)

Liptó-Ujvár. —
(XLIX.)

J. (Sch.) — IC, nap (Í'age).

K. (M.) — Mart. 4—5.

^3. <—> Ardea

XLIY«. — Mart. 2. - - (in) Kupinovo.

XLV. — « 14. — (I Nemei.

XLY«. — Apr. 93. — « Drdvalorok.

XLYI«. — Mart. 3. — « Keszthely.

Drávatorok tiílkés.

T'ra'inUorot ,^n fpiit.

24.^

XLIV«.

XLY«.

Ardea cinerea, L.

Febr. 8.

Febr. 15.

XLVIa.

Mart. 21.

8.

Apr. 94.

Mart. 7.

Apr. 96.

« 13.

Mart. 24.

« 10.

— « 18. —
-- « 20. —

I 1—2 áttelelt I

\ 1 —3 iibcnoiiitcrtenj— « 5. —
— « 15. —
— « 16. —
— .. 11.—
— Apr. 19. —
— Mart. 12. —
— « 1.5.—

XLY
XL\

14. ^

(in) Kupinovo.

« Temes-Kubin.

« Plavna.

« Cséb.

« Drávatorok.

17 drb. -^É. -
17 St. ->N.

« Apatin. — 1 drb.

-^É. 1 St. ^N.
« Üj-Besseny.

« Kiszetó.

« Béa. — 7 darab

vonul. - 7 St.

äie{)en.

« Fogaras.

« Nagy -Ajla.

« Eló'patak-Hidvég.

(I Inke.

« Arad. — 1 drb.

^ÉNy. - 1 St.

-vNW.
« Nagy-Enyed.

II Baróth.

« Keszthehi.

« Keszthely.

<i Boglár.

(I Kis-Harta.

II Fülöpszállás.

II Tisza-Alpár.

« Szarvas.

« Kolozsvár.

« Sárosd.

« Er. 7 drb. ->É.

7 St. -^N.
II Nagy-Bocskó. —

Csapatosan —^E.
3n gíiigen -^N.
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-•*• tí^ Asio accipitrinus. Tall.

VT A' . I
Egész télen át \,- . A

« Febr. 7— 27. « 0-Verbász. —
A visszavonulás

i(itartama.®auer

bee Siiriícíjuíjeo.

XLVL/. :M;irt. •'). « Kolozsvár. Els,

mart. 15. fvonii-

lás. erfte,l5.aJiarí

Í>niipt3ii9.

XLVII. « K'). « Kszeg. Utolsó.

XLVII«. Egész télen át 1 VKy
1 gaiiäcn iiUuter l)iiibiivd)(

"

Következtetésekre absolut alkalmatlan anyag.

Annál érdekesebb Chernél úr jelentése : «január

és február nagy számban, egérjárásos év. Mar-

tius S kevesebb, martius 10 néhány; az egerek

legnagyobb része elpusztult, n

6iii jii SdjIuMoIoeningen nbíolut luuiceigiictcê

ÍJiatertnt, umfo iiitercifaiitcr ift ."òorvu imu (Sl)cr:

iiel'â 33ericí)t : «'^m '^ammv iiub (Veln-unr in cjvoèer

9ínaa{)í, haé íjeiivtcse 3aí;r ein $líaiiíeiaí)r ; 3)íart. S

uHMuger, 2!íart. 16 einige; ber gröfjte Xí)tií ber

Íltdníe ging ju ©nmbe.«

30. <

—

> Aythia ferina, L.

XLVI«. -— Mart. IS. — (in) Fülöiíszállás.

— « 12. — « Izsák.

Botaurus stellaris, L.31.

XLIV«. - Mart. ::•(). (in) Kupiuovo.

" jícnSryntoi^iíbKvcDí
" Tmm-lú(bia.

XLV«. — Mart. 18. — « Fogaras.

XLVI«. — Febr. 19. — « Keszthely.

(I — « 2S. — « Fülöpszállás.

« — Mart. 10. — (( Izsák.

« — Apr. 8. — (I B.-Csaba.

XLVII«. —Mart. 11.— .. Eör.

L. (F.) - Febr. 19. — (in) Keszthely. —
(XLVI«.)

Lk. (Sp.) — Apr. 8. - « B.-Csaba. —
(XLVI«.)

J. (Sch.) 49 nap (STnge).

K. (M.) - Mart. 15.

,]r>. -^*> Bucephala clangula, L.

(in) Nagy-Enyed.XLVI. — Mart. -l.

\J\Ì,. í Átteli-ltXLVI«. —
lübmuiutcrtc Keszthely.

XLVII«. — Febr. 3. — (in) Magyar-Óvár.

« Mart. lü- -Apr. 2(5. « Eör.

XLVIIL —Febr. 11.— .. Cs.-Somorja.

Erben az idén rengeteg számban vonult át

kizárólag Ny —>- K irányban, fvonulási napok

martius 19, 30 és ^il, a mikor éjjelenként sok

ezer volt hallható.

3» Éöv äogcii í;eucv ungemein uicle bnrci), 9íid)í

tung aiiânuf)mêioê 28 —>-D. .(Qauptäiigotage 19., 30.

uiib 31. aJMvä, naájte loanberten fie ju ^aiifenben.

33. Buteo vulgaris, Bechsï.

XLVI«. - Febr. 22. - « Fülöpszállás.

(I — (I 28. — « Kolozsvár.

XLVIIi. — « 11.— « Cs.-Somorja.

XLIX. — Mart. 9. — « Liptó-Ujvár. —
^>-EK. vonul. -

->N0. jiefienb.

L. (F.) Febr. II. — (in) Cs.-Somorja.

(XLVIII.)

Lk. (Sp.) — Mart. 9. — « Liptó-Ujvár. -

(XLIX.)

J. (Sch.) — 27 nap (2age).

K. (M.) — Febr. 24.

34. <—> Caprimulgus europseus, L.

XLIV«. — Apr. 18. - (in) Temes-Kubin.

XLV«. — « 19. - « Béllye.

« — Mai 2. --- « Fogaras.

XLVI. —Mart. 31.— « Arad.

XLVI«. — Apr. 27. — « B.-Csaba.

(I — Mart. 27. — « Maros-Vécs.

XLVII«. — Apr. 18. — « Nádasd.

<( - « 19. — <i Sopron.

— « 27. — « Er.

XLVIIL — « 30. — « Cs.-Somorja.

XLIX. — Mai 15. — « Liptó-Ujvár.

L. (F.) — Mart. 27. — (in) Maros-Vécs. —
(XLVI«.)

Lk. (Sp.) — Mai 15. — « Liptó-Ujvár. -

(XLIX.)

J. (Sch.) - 50 nap (Xage).

K. (M.) — Apr. 20-21.

Mart. 27 az eddig ismert legkorábbi dátum.

27. aiiárj ift bas fvüljeftelnoíjcrbcfannte Satuin.
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.Vj. ^

XLY«.

XLVT.

XLYl«.

Cerchneis tinnuncula, L.

I Áttelelt
I

IlibcviBintcrlcJ— Mart. 3.

— « 14.

— < 29.

-Febr. 28.

— « ?2.

(in) Ó-Verbász.

XLYII. — Mart. 8. -

XLVIIa. — « 7.

-

" Febr. 28. -

— Apr. 17. -

XLYIIIa. — « 13.

XLIX. — Mart. 20.

(I — Apr. 15.

Arad.

liippa.

Vájasd.

Fülöpszállás.

Izsák.

Kolozsvár.

Fels-Löv.

Mácsa.

Eör.

Cs.-Somorja.

Meleghegy. —
Gólyákkal vonult

30—40 drb. —
aJíit ben ©törájeii

jogeit 30—40 St.

Tavarna.

Zuberecz.

Liptó-Ujvár.

K. (M.)

XLIV«.

XLY«.

XLYI.

Mart. 24.

Cerchneis vespertina, L.

XL\1.

XLYI«.

XLYII.

XIAU«.

L. (F.)

Lk. (Sp.) —

Apr. 21. — (in) Maros-Béld.

Falnpszállá--< adata, tudva azt, hogy a meg-

figyel csak februái- 20-án kezdte meg mködé-
sét, a szomszédos Izsák adatára való tekintettel

nem teljesen megbízható, s így elmarad,

íTn íTatiim non g ü 1 ö p 6 á [fáé crjáieint

neben Ssfóf jtueifel^aft, befonbers auá) barnnt,

loeil ber Seobad)ter erft am 20. geber jii fuiuHionie=

ren bei\ann, unb bteibt baljcv mtç\,.

L. (F.) Febr. 28. — (in) Yajasd (XLYI),

Eör (XLYUa).

Lk. (Sp.) — Apr. 17. — « Meleghegy. —
.J. (Seh.) — 4íl nap (Sage). (XLYIII.)

J. (Sch.)

K. (M.)

XLIY«.

XLYI«.

38. <-

XLYI«.

39. <-

XLYI«.

Apr.

29.

17. —
17.—
17. —
29. —
18. —

20—2ö.

Nagy-Enyed.

Lelle. Ca. 100 db.

-^ÉK. 6a. 100 et.

->N0.
Yisz.

Kis-Harta.

Izsák.

B.-Csaba.

Szeleste.

Eör. 15 drb. itt

tartózkodott. —
l.j St. l)ie[ten fid)

l)icr auf.

Apr. 17. — (in) Királyhalom.

(XLYI) etc.

Il 29. — « Nagy-Enyed.

(XLYI) etc.

13 nap (îaije).

Apr. 23.

Charadrius apricarius, L.

Jlart. 2."), — (in) Temes-Kubin.

— Apr. IL — II Kis-Harta.

— Mart. l{j. — (I Fülöpszállás.

Charadrius morinellus, L.

Fe (iu) Fülöpszállás.

Csapat -^EK.

Alng -^NO.

Chaulelasmus streperus, L.

Mart. 1: (int Fülöpszállás.

II Tisza-Alpár.

19.
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XLV.
XLV«

XLYI.

XLVIa.

— Apr. 8. -

— Mart. 20. —

— « 29. —
— Apr. 2. —

.. 19. —
- « 8. -^

^ « 1.—
- IS. —

Mai-t. 28.

Apr. 3.

« 3.

Mart. 29.

Apr. 12.

Mart. 30.

« 31.

« 30.

" 30.

Apr. 3.

Mart. 27.

Apr. 27.

Mart. 31.

. 31.

— Apr.

XLVII.

XLYII«.

XLVllI.

30.

12.

24.

24.

10.

22.

IS.

5.

12.

7.

6.

2.

17.

22.

17.

15.

16.

2. -

16.

18.

20.

5.

18.-

6.

19.

17.

(in) Morovic.

« Ivanovoselo.

(c Szaporcsa.

« Ö-Verbász.

<i Uj-Bessenyo.

(. Kéa.

<c Szászsebes.

Il Xagy-Szeben.

B Streza-Kercisora.

« Fogaras.

« Sárkány.

« Parò.

(I Alsó-Venicze.

11 Felsö-Komána.

« Kovászna.

(I Szegzárd.

« Szeged.

" Kis-Zombor.

« Arad.

Cl Xagy-Enyed.

(I Benczéd.

(I Feselnek.

« Keszthely.

(I Fülöpszállás.

.1 B.-Csaba.

II Kolozsvár.

« Torda.

II Mezö-Örményes.

II Mocsár.

II G.-Szt.-Imre.

II K.-Eemete.

II Oroszhegy.

II Hosszuszeg.

II Monyorókerék.

II Kszeg.
II Német-Gencs.

II Szombathely.

II Nagyvárad.

« Fels-Fernezely.

II Izvora.

II Nádasd.

II Eohonez.

II líiczing.

II Néma.
II Bátony.

II Vaja.

II Eör.

II Nagy-Bánya.

II Ruszkova.

<i Cs.-Somorja.

II Selmeczbánya.

II Kékk.

XLVIII. Apr. 14. i^in) Padár.

17.

Mart. 30.

« 28.

XLMH«. - Apr.

XLIX. Mai

Apr.

24.—
18.—
11.—
11.—
j2_

23. —
27.—
8. —
8. —

20. —
19. —
19. —

Meleghegy.

Devecser.

Legyes-Bénye.

Nagy-Szöllös.

Kis-Garam.

Ujvásár.

Cselnek.

Horka.

Eozsnyó.

Nagy-Szaláncz.

Tavarna.

Ungvár.

Zuberecz.

Liptó-Ujvár.

Szepes-Bcla.

Lcse.

Tcm('íi-l\ubi)i és Ihibovárz túlkésknck lát-

szanak és a szomszédos állomások constans

máreziiisi adataival szemben meg nem állhat-

nak ; különben is egy megfigyeltl erednek.

Lássuk most az egyes zónák középs napjait:

2" e m e â=E u b i n uiib S) u b o o á c s ertct)eincii

511 îpat uiib biirfen in iQinftdit auf bie conftniitcn

Üfär.ibatcii bor (HMiaá)bavten Stationen uH-i]ciielníícii

luorbeii ; beibe ftainmen awá) con etniinb bemíelben

Seobadjter.

Seßt \Uym bie mittleren XniU' ber eiiiíeliieii

3oneu :

Zóna
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denesetre tekintetbe kell vennünk azt is, bogy

egyes zónákban igen kevés adat van, ezek tehát

nem adnak megbízható közcpszámot. Hogy a

hypsometrikus befolyás milyen jelentékeny, ki-

tnik az alábbi összeállításokból. Kiszámítjuk a

területek középnapjait és a culminátiót.

®ie ano ben niittlevcn Singen geínlbete 3íeil;e

fniin nid;t regelmäßig genannt mcrben, unter ben

einseínen 3onen fontmen gans eríjebíii^e Sifferensen

uor, XLI\'« und XLV«, XLVIII« und XLIX,

bod) ift ber geograpí)iíá)e unb í;i)pfometrifá)e (Sin:

flnf5 entfd;ieben nad)iucisliar, bejonberê in ber

XLIX. 3oiie, in roeld;er biefe beiben äiifamnien=

roirí'en. ®te 2^age bee erften (Srídjeincnö geben eine

äiemlid) regeimäfeige Sïeiije. 2}!an inufe jebenfatts in

iüetrad}t neí)men, bafj in einigen 3onen fef^r nienig

Tiakn finb, u)cld)e ba()er fein fid)ereô 3Jìitte[ geben

tonnen. Ser i)i)p)ûmetriîd)i tSinfíuf; ift bei bicfer

3lrt íeí)r bebentenb, luno quo ben folgniben

3niaimnenftcllnngen Wútcl ber geograpljii'dien

©ebiete unb (Snlmination — feijr eriid;tlid) ift.

Alföld. Sicfi'üciic.

K. m.) - Apr. i. :..

Dnuáutnli dombvidék. .'ôiincllniid jriif. dct- 'Suiinii.

K. (M.)- Apr. 4 .J.

Keleti hegyvidék. Ccft(irt)c Kilicliiiiii).

K. (M.)-- Apr. 11—H.

Északi hegyvidék. 9íüi»liri|i.' («"ilicüiiiin.

K. (M.) - Apr. áO.

III. III

"20—J4. "J5—

á

4. 8.

IV.



Alföld. — îitfcbiiif.

Mart. -20. — (in) Vrbaoja. - 87.

(( "id. - (I Kuijinovo. — 78.

« 19. - « Homolicz. — 80.

II 13. — (I Teines-Kubin. — H-2.

« 14.— (I Lagenfeld. — lli2— 15;i.

(I '29. — (I Belobreska. — 81—440.

« d± — (. Nájdas. — 131—213.

« 18. — <i Berzászka. - 81.

(1 15. — (I Dalbosecz. — 454. Nagyobb

csapat —yÈ. — ©röfeerer (^Iiiö

->N.

(I 19. — <i Plavisevicza. — Gl— 4G4.

(I ±0. — II Dubova. — G8—352.

« 1 3. — (( Ogradina. — 58—249.
(I 17. — (I Jeselnicza. 50—249.

Ljeskovac adatát mint magában állót és

egészen más területhez tartozót a középnap

megállapításánál egyelre el kellett hagynunk.

A késés valószín oka az, hogy a gólya a ma-

gyar és általában a dalmát tengerparton ritka,

a miben egyetértenek az összes megfigyelk.

Belobreska ai-ánylag kés.

3)aâ ©atiim »on S j e ê í o u a c imifete alo cjnnj

aHeinftefienb unb einem gaiij auïiereii ,3'i9ê(}einetc

angeíjörenb, einftmeikMi bei Í3erec[)mmg bes itiitt:

íeren Stages roeggeiafieii luerbeii. î^ie Uríad;e ber

Serfpätung ift iDaí;vtd)eiiilid) ^ie, baf? ber ©tord)

an ber ungarifdjen unb überbaupt au ber balnia:

tiîd)en Küfte feiten ift, uni-j uon allen ìieobad)tevn

benierft roirb.

'Ö e I b r e á f a ift uerliältnifunäfng fpät.

L. (F.) — Mart. 13. - (in) Temes-Kubin,

Ogradina.

Lk. (Sp.) — (I 22. — Il Kupinovo, Náj-

das.

J. (Sch.) — 10 nap (î^age).

K. (M.) — Mari. 17 18.

XLY. zóna. — XLV. ^oiie.

40^—45°30 .

Tengerparti vidék. — Sîiif<clllnll^.

Mai 15. - (ill) Vojir. --- 146-209.

Alföld. — îicfilieiic.

Mart. 23. — (in) Lipovljani. — 143.

(I 20. — II Jasenovac. — 94.

<i 13.— .1 Uj-Gradiska. — 129.

Aqiiilu. VI

Mart. 12. -
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Mart. I'.t. - (iu) Temes-Kékás. 100.

« Ki. — « Kiszetó. 110. —>ÉNy. —>NW.
« -Ih. ~ « Bálincz. - 125.

« i±^ « Lúgos.— 12.5.

(I 16. — « Szuszány. — lo?.

Keleti hegyvidék. — Ocfílii^c (?rl)cbiiii9.

(in) Kövesd. 152 -2fi:}. ->É. —>N.
« Labasincz. — 103-201. —>É.

->N.
>' Petirs. — 206—303.

« Dobrest. — 350.

« Facset. — 214.

(I Szintyesd. — 242. Tömegesen

->ÉK. 3Jíaííení)aft ->N0.
« Ohába-Bisztra. — 271.

« Vajda-Hunyad. — 381.

" Déva. — 184.

« Piéa. — 360. Néhány százra

men csapat. — (Sin gíug von

einigen §unberten.

« Oláb-Brettye. — 281—453.
(1 Szászsebes. — 263. ->K. (0.)

n Oása. — 1227—1746.
(I Streza-Kercisora. — 491.

« Alsó-Vist. 426. ->ÉNy. (NW.)

« Nagy-Sink. — 476.

« Fogaras. — 430.

« Fogaras. — 50 drb. —>DK. —
50 ©t. ^SO.

« Sebes. — 555.

« Páró. — 439.

« Persány. — 495—701.
« Alsó-Venicze. — 440.

« Uj-Sinka. — 531—1221.

« Fels-Komána. — 468—795.
II Bareza-Ujfalu. — 542.

II Nagy-Ajta.— 506. Nagy csapat

->DNy. ©rofeer gíug ->SW.
<i Bölön. — 511. -^Ny. (W.)

Tömösi szoros. (S^ömöéer ^afe.)

779. Eendkivül sok —>ÉNy. —
Ungemein uieíe —>NW.
Brassó. - 548—1014.

Elpatak-Hidvég. 744. -^ÉNy.

->NW.
Bodzái szoros, (^^obäier^a^.)—
1096—1500. Nagy csapatok

-^ÉNy. ©rofee gíüge —>NW.
Nagy-Borosnyó. 564. Csapato-

san —>È. — ^n ^íügen —>N.

Mart
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Mart
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zónákban is nyilvánul, s többször lesz alkal-

munk erre rámutatni. E sokszor említett kér-

désre evvel teljesen nem feleltünk meg, talán

egy lépéssel tovább vittük, de lényegében a kér-

dés ugyanaz, a mi elbb volt, csakhogy más

formában, tudniillik mig azeltt azt kérdeztük

miért ad oly vegyes adatokat ez a rész, most azt

kérdezzük, mi az oka annak, hogy éppen ezen

a vidéken húzódik el a gólya vonulása oly

sokáig? Egyikre se adhatunk biztos feleletet.

A kérdés megfejtése egy év adatai alapján

nem is eszközölhet, de biztos reményünk van

arra, hogy több évi az ideihez hasonló széles-

kör megfigyelés alapján a gólya felvonulását

hazánkban teljesen meg fogjuk ismerni. Jelen

fejtegetéseinkkel leginkább eljárásunk helyessé-

gét akarjuk igazolni a kényes és sokszor ön-

kényeseknek látszó eliminátiók dolgában.

Figyelmet érdemel Cmkiortiya aránylag kés
adata ; ez a késés az ország legnyugatibb részén

állandónak fog bizonyulni, s azért kellett ezt az

adatot aeceptálnunk.

®er größte XÍ)tU ber 3(prilîiatcii innate í)icr iücij=

gcíaffen werben ; eê ftnb feine a3cfiebelun9ö-, íon=

bem Siirdj3U(3eangaíicn, tjter [;anbeít e fid) aber

in erfter 9ieil)e um baê ftetige aSorrücfen, íaö ift

bann cine ganj anberc "^xa^e, umnun eben biefe

©egenb confiant con '^aífv jn Sal)r einen hingen

3)nrd;5ng anfroeift. ïlfarabaten finb ja and) biev,

33erâot)a notiert coni lösten ïlîaiienaug, mir »er:

äiel)t fid) I;ter ber :3^urd)5ng ungemein. 3n ber xkl-

ebene gei)t bie 33efiebeinng rafd) vox fid), in ben

öftlid)en Srijeiíen bea Sanbeê üoll^ielit fid) ber

íí)nrd)ang ebenfadâ in îux^et Beit, baíjer ift bie

S)atenreilje Ijomogén, roaí)renb bie aus ben mitt^

íeren S^íieilen infolge ber langen ®nrd)3ngêbauer

\eí)x bunt ift. ®ie ganje ©rfdieinnng — lueldje fid)

fd)on in ber uorigen ^one bemerfbar mad)te —
fiel;t ganä bmaá) am, afe ob Ijier ein ämeifad)er

!?nrd)5ng ftattfinbe. ®er erfte, ber .^anptbuvd^äug

baiiert beiläufig bi 3tnfang Slpril, ber jiueite, uiel

id)uiäd)erc, beginnt um ben 15. Slpril. Unb baê ift

òaè Eigentl;ümlid)e in ber Baáje, baf; bie fpäten

SDaten ntd)t immer non benfelbcn (Stationen l)er=

rubren, cö fonunt uor, bafe eine Station t;encr ein

frübeö Saturn notiert, luäljrenb im oorigen ^niji'e

biefelbe Station ein feljr fpätea Satum ab(\ab, uno

nmgef'eljrt. Í3^ie SBerfpätnng tann man bal)cr mebev

ans foealen, noc^ aus l)ijpfometrifd)en unb geogra:

pl)ifc^en il>erl)ältniffen erflären, unb tann bal;er nur

burd) bie 3lrt unb SBeife beâ ®urc[)äuga, bnrd) ben

enuäbnteu ^uicimaligen Surdijng begvünbet lucr^

ben. Tie bnbnrd) ucrnrfad)te Sierfpätung tommt

audj in hen folgenben ^omn jnm aiuôbrnd, mir

merben öfter baranf Ijinioeifen tonnen.

Tiefe mel;rfad; ermäl)nte ^rage t;arrt nod) immer

ber £5fung, nur ift je^t bie ^orm eine anöere,

nämlid) : marnm banevt ber Tnrd)äug beâ ©tord^eô

eben in biefer ©egcnb non 3aí)r jn ^atjr fo lange?

Tie ^yrage fann ja and) nid)t anê ben Ìkobac^tnn=

gen eineê ^atjres üollftänbig getbft merben, bod)

l)aben mir Hoffnung, bafe mir ben Sng bee Stord)eê

auf ©rnnb mel)rjäl)riger, ben l)eurigen gietd)enben,

nmfaffenbcn 58eobad)tuiigeu in Ungarn genügenb

fennen merben. Uufere jetzigen lÍTorteningen folltcn

groètentt)ei(ô ^ur 3îed)tfertiguug ber l'ìetbobe in

<Baá)e ber oft bebenf[id)en unb miUfürlid) erfdici;

nenben (Sliminalion bienen.

SBemerfeuêmertt) ift bie SSerfpätnng uon lioiif:

torni)a, mctd)e fid) in ben folgenben ^onen alo

confiant evunnfen mivb: bas Tatum nuifUe babér

acceptiert loerDcn.

XLVIm. zóna. — XLVI«. 3one.

4(;°;íO'—47\

Dnuántúli dombvidék. - ."ôiiflcllniia jciif. Ser íoitnii.

Apr. 14. (in) Hosszúfalu. IC.J. e. drb. ->!).

G ©t. —>S.

« 2.— « Alsó-Lendva. — ir.2 300.

Mart. 2Ci. « Lenti-Kápolna. 173. 3 drb.

->ÉK. - 3 St. —>N0.
Apr. 12. — « Iklód. — 1G4.

Mart. 23. — « Szke-Dencs. — 131.

« 30.— « Nagy-Bakónak. — 1 S3- 209.

« 24. — « Keszthely. — 132.

« 26.— « Lelle. — IIC.

« 30. - « Moesolád. - 1G3-225.

« 15. — « Tihany. — 207.

« 22. — « Üj-Hodos puszta. — 1G9.

« 22. - « Simontornya. — 103.

« 24. - « Elszállás. — 118.

Alföld. — Íicfcliciie.

Mart. 18. (in) Duna-Pataj. 97.

« 24. — « Kis-Harta. — 98.

(' 18. — « Fülöpszállás. — 98.

« 18. — « Izsák. — lOG.

(( 20. — « Tisza-Alpái-. — 99.

(I 22. - <i Csongrád. — 83.

.. 12. — « Czibakháza. — 92.

« 23. — « Szentes. — 87.

« 21. - « Szarvas, — 85.
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Mart. 22. — (in) Mezberény.

« 22. ^ .. Békés. — 89.

80.
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Ëiê = ® emeter, roeic^eâ araiîd)eii íautcr friiôeii

Saten ift, roeggeiafien roerbcn miifîtc.

XLVIIa. zóna. — XXiVII«. 3oiic.

47°30 -48°.

Dnuántúli dombvidék. — ."ôiiflcilniii» jciif. »c- îoiimi.

Apr. IS. (in) Nádascl. 2S'.I- :]r)7.

Mai '21. — « Nádasd. (í (irb. —>ÉK. (i St.

—>N0.
Apr. 2. - <i Eohoncz. — 3.54

—

3(J7.

Alföld. íicfcbcnc.

Mart
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Alföld. — SicfcÈciic.

Mai-t. 27. — (in) Liszka-Tolcsva.

27.-^

3U. —
24. —
2U. —
20. -

20.—

Bodrogh-Sára. —
Karcsa. — 106.

Zemplén. — 121.

Leányvár. — 110.

Laskod. 112.

Nagy-Tárkány.

Apr.

10:î.

Északi hegyvidék. — «ttrSilidjc <Si-l)cbuiifl.

iMart. 10. (in) Huszt. KIS. Apr. 2. egy pihen

csapat. - 31pr. 2. ein nílieuíier

« 28—29. u Visk. - 200. —>Ny. (W.)

« 30. — II Bustyaháza. — 209.

Mai 8. — .. Dombó. 283-900. -^É. (N.)

Mart. 21. — n Felsö-Apsa. — 302—444.

.1 25. — (I Krösmez. 047. —>ÉK. (NO.)

Apr. S4. — <i Krösmez. (J drb. —^Ny. —
G ©t. ->W.

(I S8. — II Krösmez. 8 drb. -^ÉK. —
8 ©t. ->N0.

Krösmeznek három különböz megfigyel-

tl ered adata igen alkalmas a gólya hosszú

átvonulásának és az annak nyomában járó

késésnek megvilágítására, ennek alapján Dombó
adatát el is hagyhattuk.

Az északi hegyvidéken is mutatkozik már
ilyenféle jelenség, de nem oly határozottan.

Sekély és Rimócz adatai ugyan meglehetsen

kirínak a többi közül, de nehezen hagyhatók el,

hiszen a következ zónában hasonló kési adato-

kat kapunk, még pedig jóval nagyobb számban.

T}ie bvei üoii i)eríd)icbencii 23eoliad}tcrn í)evi"taiit:

ménben Taten E b r b è m c j ö'e [tnb fefjr geeignet

Sic^t anf ben fangen 2)nrá)3iig unb auf bte baburd)

í)eroorgerufene 3SerÍpatnng jn roerfen, baê 3)atum

»on 3! m b ó fonnte bemgemttfe auä) meggetaffen

lüerben.

3» ber nbrb[id)en ®ríjebung jeigt fid) and) fd)n

eine ät)niid;e C'rfi^einung, nur nid;t ganj fo flar.

Tic Taten uon ©efélt; »nb Sitmbcä fted)en

von ben íienad)barten root;! fe^r ab, fbnnen aber

bod) nid)t lueggelaffeu roerben. 3n ben folgenben

3onen foninien al)níid)e fpate Taton in met gröf^e:

rer Slnjaíjl uor.

L. (F.) — Mart. 10. — (in) D.-Gyr, Huszt.

Lk.(Sp.) —Apr. 18.— « Sekély.

J. (Seh.) — 40 nap (Tage).

K. (M.) — Mart. "29—30.

XLVni«. zóna. - XT.VIII«. ;>ne.

Északi hegyvidék. — Síürbtic^c @t-^c6uiio.

12.

17.

1.

« G.

Mart. 28.

Apr. 11.

Mart. 23.

Apr. 6.

Mart. 30.

II 20.

Apr. 8.

<i 5.

.1 4.

Mart. 18.

.1 23.

Apr. ?.

Mart. 24.

II 15.

.1 23.

II 17.

,1 14.

« 28.

Apr. 12.

1.

Mart. 23.

?7.

(in) Neczpál. — 278—374.

.1 Madarasalja. 400- 822. —>É.

—^N.
II Gyertyánfa. - 400. —xÉ. (N.)

II Revistyeváralja. — 398. ^Ny.

II Szénásfalu. — 228—398.

« Fels-Zsadány. — 3G0—8G8.

II Kelemenfalu. — 472.

II Vihnye. 49G—640. ^Ny. (W.)

« Geletnek. — 239—500.

II Fels-Apathi. — 291—629.

II Körmöczbánya. — 554— 1000.

II Mocsár. — 615—831.

(I Jálna. 208—600. Tömegesen

->Ny. gjíaffen^aft -vW.
II Bucs. — 286—409.
II Dobróváralja. — 447—753.

— Ny. (W.)

.. Badin. 373-600. Négy héten

át vonult. 3og Diev ÍBodjcn lang

burd).

II Zólyom. — 295-500.

I' Beszterczebánya. -362-600.
Kis csapatok —>É. — Kleine

Sliige ->N.
II Beszterczebánya. Tömegesen

->É. — 9Jkfíent)aft —>N.
II Zólyom -Lipcse. - 375—000.
—>DNy. — íUiaffeníjaft —>SW.

II Mezköz. — 393-578.

.1 Szt.-András. — 424—494.

II Borosznó. — 424—863.

II Eásztó. — 419—633.

- II Németfalva. — 461—570.

II Poiana. — 935.

II Garam-Szt.-Miklós. 555—789.

20 drb. —>K. — 20 ©t. —>0.

11 Zólyom-Péteri. — 461—900.

Tömegesen —^K. és —>-EK.

aJiaffeníjaft —>0. unb ->N0.
II Zólyom-Péteri. Az 1 900 méter

magas havasokon át vonultak.

,3ogen über bie 1900 2)i. tjofien

ídjneebebed'ten ©ebirge.

« Eezspart. — 490—900. Töme-

gesen -^ÉKK. 3)íaiíent)aft

^ONO.
II Olaszka. — 447—715.
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î'iefebenc uitb bem ^üöeííanbe ieiifeita ber

Domn — ^ö(í)ft ménig 33ericl)te über a)íaí)enbitr($=

jitg erí)alteii. 3)ie 9iid;tiing bes î^iircljjiigeê —
roeícfie doh uieíeii sBeobad^teni notiert nnirbe — ift

fe()r »erfcíiieben, neben oieíen D —> 3B fonmien

anci) üiele © —> 3i unb ba3uiiíd)cn fteljenbe diiay-

tungen uor, fo baf? man fein flareê 33ilb über ben

Bug erl)ält. 9ínr bie iìfiatfad^e iäfjt ficí) ganj be;

ftimmt nací^uieiíen, baj^: je öftlii^er bie ©tation,

befto früí)cr bie 9(nfunft, unb nmgefeíirt. ©iefer

Umftaub íprid)t feljr für eine D —> 3B, refpectiue

©D —> 9íaB=Iicí)o 93efiebelung, bod) fann man baâ

je^t nod) nid)t gan^^ pofttiu coiiftaticveii. Sruia[)nenâ=

loertf) ift nod), bat3 bie ntäbrifdicn unb íd)lej'iíd)en

Saaten mit beuen unferev nörblidjon lÍTbobung auf-

fadenb correfpoubieren.

XLIX. zóna. XLIX. 3ouc.

40 —'tí)":iO'.

(in) lllava. - ^lòO. ^ÉK. (NO.)

« Nagtj-Bitise. — 308—000.

« Turócz-Szt.-Márton. — 399.

<i Bella. — 479—703.

« Lykanka.408— 1203. ^K.(0.)

« Alsó-Kubin. — 468—700.

(( Német- Lipcse. — 5GS—633.

11 Alsó-Stepanó. — 675—859.

« Bobró. — 612-657.

n Trsztena. ~ 607—770.

« Illadovka. ~ 756-862.

« Feketevág. — 750— 1100.

« Tátra-Lomnicz. — 1439.

(1 Szepes-Béla. — 031— 800. —
300 drb. ^É. 300 ©t. ^N.

« Szepes-Béla. — 120 drb. ->É.

120 ©t. —vN. Apr. 1 1. 100 drb.

pihen. 11. 3ípr. 100 ©t. auê=

ruljenb.Maj. 25. 10 drb. pihen.

25. Ülíai 10 ©t. anêru[;enb.

II Lcse. 573. Átvonulok, ^nrd);

5üg[er.

II Bártfa. 277—388. —>É. (N.)

Apr.
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J. (Sch.) — 44 nap (îage).

K. (M.) - Mart. 28—29.

A legLorâbbi nap valamennyi zónában már-

tiusra esik, ezek közül is a legkésbbi márt. 15,

a legészakibb zónába. A legkésbbi nap a két

legdélibb zónában raártinsra, a többiben ápri-

lisra esik, a legkésbbi itt is a legészakibba.

A középszámok nem sorakoznak szabályosan

egymás mellé, csak annyi látható, hogy dé-

len vannak a legkorábbiak, északon a leg-

késbbiek. A különbség ca. két hét. Ez a

különbség azonban, mint alál)b látni fogjuk,

nem irható tisztán a geographikus és hypso-

metrikus befolyás rovására, már a négy föld-

rajzi terület középszámainak sajátságos el-

helyezkedése is azt mutatja. Legkorábbi az

Alföld, következik a keleti, ezután az északi

hegyvidék, legkésbbi a Dmiániul. Már pedig

bajos ezt a késést hypsometrikus befolyásnak

tulajdonítani, mikor az északi és keleti hegy-

vidék oly korai adatokat mutat fel, a geogra-

phikus befolyás se idézheti ezt el, hiszen az

Alföld és a Keleti hegyvidék ugyanily földrajzi

szélesség mellett sokkal korábbi érkezéseket

mutatnak. Mieltt a kérdés további tágyalásába

bocsátkoznánk, számítsuk ki még elbb az ada-

tok culminátióját. Itt is elbb zónák, aztán föld-

rajzi területek szerint ejtjük meg a csoporto-

sítást.

Ter f r ü 1) e ft e Tag f^Ut i" j'^ï'^^" S"'"^ '^"f ^Jíarj,

unter biefen ber fpätefte — 15. Sliärj — in bie

I nörb[iá)fte. Ter fpätefte Tag fällt in ben \m\

j

erften 3oneu auf Wáxi, in ben anberen auf 3lpvil,

j

baê fpätefte Tatum luicberum in bie nörblid}fte

2,ont. Tie mittleren Tage reiijen fid) nic^t eben

regelmäßig neben einanber, nur fo nie! ift ju con=

ftatieren, i)a^ bie fi1it)eften im ©üben, bie fpäteften

im 3iorben finb, ber llnterfd;ieb ergiebt fid) alo ca.

j

"i 9l'od)en. Tiefer Unterfd;ieb fann aber — luie nur

unten fei;en werben — nid)t auêfd)iieJ3Îidj bem

(ji)pfometnfd)en unb geogvap[;ifd)cn (Sinfluffe ^w-

gefdjrieben luerben, eê ift bieö fd)on anê ber eigen:

t[jüm)id)en i^ertljeiiung ber mittleren Tage ber üier

geograpbifdjen ©ebiete ju erfeijen. Ten fvü[)eften

mittleren Tag f)at bas Tieflanb, bann folgt bie öft=

{\á)t, nai) biefer bie uörblid^e (Srfjebung, ben fpä;

t e ft e n m i 1 1 [ e r e n T a g Jü e i ft b a ê ^ ü g e 1 1 a n b

i
e n f e i t è b e r T n a u a u f . ße märe fdjiuer biefe

aserfpätung burd; i)ijpfonictrifd)c iBerljältniffe hi-

grünben ju luollcn, ba bod) bie bftiid)e unb nörb;

lidje bebeutenb pfiere (£ri)ebung fo frü^e Taten

abgiebt, ebenfo wenig fann ber geograp()ifd)e (Sin:

fluB biefe a>erfpätung I;erDorrufen, baê Tieflanb

unb bie öftlid^e 6rí;e6ung jeigen unter gleii^en

nörbtid)en Bretten oiet früf;cre Taten. Sieoor mir

nod) mettere Unterfud)uiigen aufteilen, merben mir

biefe 3>erfpätung beá ^ügelíanbee jeufeite ber

Touau noi^ mit einer anberen i)ier anroenbbaren

2)ieti)obe äu beroeifeu fud)en, luir merben nämlid)

bie (Sulmiuatiou ber Taten bered)nen. 2iud) ^ier

werben mir bie ©ruppierung juerft nad) 3o»e»/

bann nad) ben geograpbifdien G5ebieten uovnebnieu.

Zónák

âonen
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A felsorolt tényezkön kivül természetesen

nagyban hozzájárul az idjárás is; errl más

helyen szólunk.

Még egy kérelmet intézünk tisztelt megfigye-

linkhez; jelentéseikben szíveskedjenek feltün-

tetni azt, vájjon a gólya a területen fészkel-e

vagy csak átvonuló, gyakori-e vagy ritka. Ezek

az adatok a vonulás megítélésénél gyakran igen

fontosak.

Sntcreííaiite 9ïeiultate evciiebt bie erítc labeík ;

öie .s>aupt5Ui-;oäeit fällt in ber XLIV« 3om' tu beii=

jelben 3t^itvnuin, ime in ber XLVili« 3one, näui=

liei) äioii^en ben 19—23. 9}{ävj — bie XLVII. unb

XLVili. 3onen fbnnen fauni ale 3luènaf)men gei^

ten— bie unregelmäßige ìkrti^eilung in berXLIX.

3one roirb roaljrjd^einiii^ bura) bie unregetmäfiige

aSertbeitung ber Stationen üeruvfadjt (12 roeftltc^en

Stationen ftel)en 4 öftlidjc gegenüber). Tie ganje

a?ertl;eiluug ipridjt bafür, i)a^ ber geograpíjífc^e

ßinftufe auf einem S;erritorium in ber âluôbetinung

Ulularne feine größere ikrípatung í)erootrufen

faun ; òa^ biefer Einfluß Iro^bem roirft, í)abm roir

fd)on erfaí)ren. 3lud} bie Ic^te S^abeHe fvrid)t bafür;

bie (Snlminatiou fällt jroar auá) in ber nörblii^en

nub ftlid)en (Srtjebung, ätinfdjen ben 19— 23:ten

äliärj, aber roäljrenb im S:ieflanbe 47 í^íercent, in

ber ftlií^en ®rí)ebung 42 percent ber 3)aten in ben

ßulminationeraum fällt, wirb bie ßutmination in

ber nörblid;en ©rljebung nur burd) 27-3 percent ber

traten gebilbet. iSie ä^erfpätnng gegen 9îorben ift

bal)er entfd;ieben nac^roeiêbar, bod) ift es leicht ju

erfe^eu, bafj biefe uid;t beträd)tiidj genug ift, um
eine ©djiuanfung üon 47 iîagen i)erüoräurufen.

Sinberfeitè ergiebt bie Sßergleid;ung beê ^ieflanbeè

mit ber 5ftlid)en ®rl;ebnng als 9îefultat, ha^ aud)

ber {)i)pfometriíd)e (Sinfínf? von fo roeitgeí)enber

Sebeutuug nid)t fein fanu, nub fo muffen mir

aubere (^actoreu fdben, loelÁe biefe große ®d)ii)an=

fung bebingen. Ter eine doctor ift bie fd)on öfter

erroäfjnte lange SDurdijugâbauer, bod; faun biefe,

lüic fd)on ertoä^nt, bcrjeit nod) uid)t eíngef)enbcr

erörtert roerben. ®en jroeiten 'gactor fiuben toir in

ber conftonteu $ßerfpätung beê ^ngctlanbeê jenfeitê

ber Tonau. Ter mittlere 2;ag biefes S'erritoriumè

ift ber fvätefte, unb bie Gulmination fällt in ben

Zeitraum vom 24. biâ 28. 3tpril, ift bat;cr fdjon

um eine 'ipentabe t)erfd)obeu. Tie (Kulmination mtrb

burd) 32 percent ber âlnsa^t ber Taten gebilbet,

iuäi)renb bie t)or[;ergel;enbe 22*6, bie folgenbe

16-1 ^erceitt befi^t. Tie (Sulmination ift balder

procis beftimntt. Tiefe ^^^erfpätting fanu begrünbet

merbeu; bas lueftlic^fte fid) fd)ou unmittelbar ten

fteirifd^en 9Ifpen anfd)iießenbe gebirgige ©ebiét

uufereô aîaterlanbes bilbet für ben Stord) eine

aSerbreitungègrcnse; in bem benad)barten Steier=

mari ift er uad) cini)eitlid)ei 2iusfago aller i^oobad)--

ter fd)on feiten, ^ier tritt alfo bas biologifd)c Mo^

ment in ben a:>orbergrunb, toetdjes ober unmittelbar

burd) ben t)i)pfometrifd)en (Sinfltiß üeriirfad)t

nnrb — bie fleine uugarifd;e Tiefebene t^erfpätet

nämlid) nid)t. ÍÖir gelangen ba^er 311 foígenber

(ìonclufion : SBivb baê ©ebiét beficbelt, fo fann ber

f)ppfometrifd)e Giufluß bebeiitenbc 'iicvípatniig her;

üorrnfen, luirb eê aber nur ale Tnrdjjiigsgebiet be;

nütU, fo luirb biefer Einfluß äiemtid) gering, unb

beiuirft faum 33erfpatung. äßeitcr loirb ond) erl)elit,

òa^ mittelf)of)e ©ebirge, roie bie .<ilarpatl)en, bem

Tiirdiäuge beê ©tord)eê fein luefentlidìeè Êinber=

niß eutgegenftellen.

Tie ben 3ng beê ©tordues beftimmenbeu (^actoren

an fnmmieren luäre rool)l uod; etmas uerfrüt^t, in^

bem 3. 33. ber l)t)pfometrifd)e (Sinflnß nid)t immer

nadjioeisbar ift, er fann aber bei Sefiebelung erl)eb=

lid;e ikrfpätnng l)erüorrufeu, ber geograpl)ifd)e ®in=

ftuß ift entid)iebcn nad;iBeièbar, nod) 9ïorDen l)in ift

eine, sroar geringe, 9.ierfpätnng bemerfbar. iîou größ=

tem (S'inflnfsc fd)cint i)ier ein britter— bnri^ mati;e=

matifd)cn tialcül näljer uid)t beftimntbarer — (factor

511 fein, ber fid) barin funb giebt, baß ber ©torc^

in eiitem ©ebiete maffenljaft burdiäieljt, ioäf)renb er

in einem auberen, anfc^einenb t)ietiei(|t uiet günfti-

gerem, eben nur oorforntut, ein Qebict fd)nell befie=

belt, iüäE)renb er in einem auberen eine lange Turd)=

jtigsbaner aufroeift. Tiefer britté factor ftef)t mit

ber fd)on fo oft jiemlid) erfotgloè erörterten í^rage

«lool^er fommen fie — looljin ge^en fiei> fd)on in

oiel innigerem 3uí'i'"'"e"í)''»9í' "í^ öaß mir uno

näi;er barin einlaffen föiinten. ©injäf^rige Seoba^=

tungen finb ja oljueíjin nngenügenb, roie felbft bie

genauefte Eenntniß eineê 3"9êgebieteê feine enb=

giltigen Sîefnltate ergeben fanit. Tie Ööfung ber

grage ift uitr burc^ Eenutniß ber 3"9eDer^ältniffe

beê gangen aSerbreitungêgebieteê benfbar. Sßir

Ungarn í)ahtn biêl^er getí)an, loaê mir t^ttn fonu=

ten, unD loerben í)offentli($ in uid)t langer 3eit bie

3ngsuert)ältniifc beê Stord)eô biê in bie Tctailô

fennen. Tann faun erft bie 33eruiertí)ung beê

gefainmelten i'îaterialê, unb ber Êrfabrnngen fol-

gen, toaê nur mit genügenbcm a5ergleid)nng5mate:

riale gefd^ei^eu fann.

3tußer biefen (vactoreu roirft iiotiirlid) and) bie

SBitterung bebenteub auf öcn 3"Ö ^'i'V ihui biefer

fprcd)on mir an einer anberen ©telle.

3el5t I)abeit luir nod^ eine Î3itte au uufere geeí)r=



teil 'in'oluuttcr, unt) ìuuir bio, in boit "yoriditou

nuper bcm oi'iteii lS-rid)einoii beo i5tord)eö and) ï>ai,

niijiiçiolicii, oll ber Stovd) in bem ©ebiete niftet,

ober od er nur biircf^äieljt, imb ob er fjäufig ober

feiten ift. íTiefe Síiigabcn ftnb boi bor 'iHnirtboitiiiuj

beò ,3"9<:ô oft fet)r ii)id)tiiv

Ciconia nigra, L.

XLIVi

XLV.
Mai IL

XLV<

— Mart. 29. —
- Apr. 2. —
— Mart. 20. —
— « 17. —

XLVI. — Apr. 98. —
XLVII«. — .. 10.--

XLVIII«. — Mart. 21. -

— « 18. —

(in) Temes-Kul)in.

« Plaviia.

« Cséb.

« Béllye.

<i Drávatorok.

I' Lemlicmi.

« Eör.

« Zólyom.

Il Dubrinics.

L. (F.) — Mart. 17. — (in) Drávatorok. -

(XLV«.)

Lk. (Sp.) - Apr. 2. — II Cséb. (XLV.)

J. (Seh.) — 17 nap (T^nge).

K. (M.) ^ Mart. 25.

44.- Circus aDruginosus, L.

XLIV«.
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XLYI.

XLVIa.

Febr. 18.

Febr. 23.

Apr. 8.

Mart. 26.

(I .
Apr. IO.

Mart. 4.

Apr. ?.

« 8.

« 92.

Mart. 4.

3.

9.

(I 2.

4.

« 14.

JaiK 9.

Apr. 6.

Mart. 12.

Febr. 21.

Mart. 10.

XLVII. —Febr. 18.

« — Mart. 13.

— « 9.

— Apr. 3.

(. — Mart. 3.

— Febr. 26.

- Apr. 0.

-Mart. 1.

II
___ „ 2_

XLVII«. — Febr. 15.

,1 „ Q4_

« — « 23.

(I —7 Mart. 6.

« — Febr. 15.

~ « 20.

— Mart. 16.

— Febr. 23.

— Mart. 13.

XLVIII. —Febr. 3.

— Jan. 12.

(I — Mart. 2.

— « 10.

— Febr. 16.

« — Mart. 10.

— Febr. 27.

(in) Mész Dorgos.

<( Dorgos.

(I Fels- Vidrd.

« Csertés.

(I Topánfalva.

(I Biszlra.

V Offenbánya.

« Galacz.

.( T.-Szt.- György.

« Toroczkó.

(I Nagy-Enyed.

(I Sz.-Udvarhely.

(( Zetelaka.
IZetelaki templombiikk.

" '|58iicl;cnroalii ooii 3ttE'afo.

(1 Barótb.

« Szt.-Gotthard.

(( Izsák.

- « Albák.

(I Kolozsvár.

« Mocsár.

(I Görgéuy-Hodák.

« Paraj d.

i> Farkasfalva.

(1 Borostyánk.

« Inczéd.

• (I Csajta.

« Kszeg.

« Doroszló (Com.

^'as).

« Perenye.

« Fels-Derna.

(I Perje.

<i Deés.

« Magyar-Ovár.
-

II Nagy-Maros.

(I Visegrád.

(I Vácz.

.1 Valkó.

- .1 Sirok.

II Nyék.

II Téglás.

<i Nagy-Bücskó.

II Cs.-Somorja.

-
II Ahó-Köröükény.

-
II Ghymes.

(I Garamrév.

II Zsarnócza.

-
II Selmeczbánya.

^ .1 Sekély.

-
<i Meleghegy.

' « Diós-Gyr.
-

<i Leányvár.

XLVIII.

XLVni«
Mart. 1 5. —
Febr. 24. -

Mart. 11.—
— <i 14.—
— (. 12. —
—

<i 7. —
— <c 15. —
^". Febr. 9. ~

Mart. 29. —
— .1 15. —
—

<i 5. —
— Febr. 25. —
- « 27. —
— Mart. 2. —
- Febr. 28. —

— (I 26.

— (I 23.

— II 25.

XLIX. —Mart. 6.

I. — Febr. 17.

,1 „ 2-j.

— Mart. 18.

(in) Huszt.

(I Holies.

Pálos-Nagymez.

11 Kell.

« Szénásfalu.

II Geletnek.

II Szklenó.

II Zólyom.

(I Oszada.

« Kis-Garam.

B Szikla.

II Horka.

(I Kakasfalu.

(1 Keezer-Peklén.

(1 Tavarna.

« Mocsár.

(I Ungvár.

(I Kadváncz.

(I Dubrinics.

(I Nagj'-Bittse.

<i Felka.

II Nagy-Szalók.

II Szepés-0 falu.

L. (F.) -- Febr. 3. — (in) Temes-Kubin. —
(XLR'«.), Cs.-So-

morja. (XLVIII.)

Lk. (Sp.) - Mart. 29. — <i Oszada. —
(XLVIII«.)

.1. (Sch.) - 55 nap (ïaçjc).

K. (M.) Mart. 2.

Meglehets sok állomás kés adatát el kellett

hagynunk, nem azért, mintha e megfigyeléseket

hibásoknak tartanok, hanem azért, mert tekin-

tetbe kellett vennünk, hogy e madárfaj igen

kószáló természet, mely fészkelési helye körül

nagy területeket bejár, olyanokat is, a hol ren-

desen nem tartózkodik, s igen valószín, hogy

e kés adatok többnyire ily kóborló példányokra

vonatkoznak. Itt is látszik, hogy mily fontosak

az els érkezés mellett azok az adatok, melyek

a költésre és megszállásra vonatkoznak.

Bár ez a faj nálunk áttelel s vonulására a

localis viszonyok meglehets befolyást gyakorol-

nak, mégis kivehet az idei szép sorozatból a

magassági és földrajzi fekvés okozta késés.

Lássuk elször az összeállítást zónák szerint :

9Bir imi§teu í)icr äieiuiid; üieí fpätc 2)atcn

eliiniiiiereit, eê (jeídjal; biefeê aber niait barimi, ale

ob una bicfe 33eo bad) tungen nidit gang feÌ)Icvloè cx-

id)icncn, ioiibcrn bavum, u'cil mir in 33etrad)t nei;:



211

mon iiuifìteii, bat"; bicfo iHrt mit 'ìnn-lii'l'C I)enim=

ftreidjt, uiib Dann and) )old;c Wcijenöcn bcriUjvt, in

lueid^en fie foiift nidjt Dorfommt. 6ê ift \ti)x matjx-

fd^einlid), baB fid) cin cjrofeer î^cil ber fväten

2)ûteu auf földje i;erumftreia)enbc (Sremplare be:

äieijt. ©ë jeigt fid) aud) í;ier, mie nütljmenbig neben

ber crften 9(nfunft !3)aten über ä3rnt: unb SBcficbe^

luniVJi'i.'rbiiltniíio finb.

•Cbiüoljl biefc 3(rt bei nuè übenuintert, unb bie

localen i^erljältniffe auf baê (£rfd;etnen einen be^

trä(^tii^en ßinflufe aueüben fönnen, fo ift bod) bie

burdt) bie ijvpfometrifdje unb aeocjravfjifc^e Sage

ijerüorgcbradjte iierfpätung feljr erfic^tlid). 3"erft

iaffen mir bie ,3"iii"i"HMiftclIunf( nadj ^omn
fokjen :

Zòna



XLVa. -^Mart. 8.

— « 18.

— « 3.

XLYI. -Jan. 98.

— Mart. H .

Jan. 98.

— « '28.

— Mart. 12.

« 13.

« 21.

XLr\^a.

(, — ., 4.

~ « 12.

— (. 2.

XLVn. —Apr. 98.

— Mart. 19.

— « G.

(I — « 9.

— yip-. t>4.

XLVn«. — Mart. 14.

(., — « 12.

— Febr. 22.

— « 25.

— « 18.

— Mart. 6.

XLVm. —Febr. 27.

— Mart. 1.

— « 10.

— « 18.

XLVin«. — « 21.

-A;»-. 16.

— Mart. 17.

— « 15.

« 20.

« 10.

« 20.

XLIX.

1) Eéa.

Kopacsel.

Alsó-Venicze.

Berzencze.

Berzencze.

Nugy-Atcid.

Lábod.

Nagy-Kori)ád.

Lendva-Ujfalu.

Szent-Kozma-

domja.

Visz.

Kis-Harta.

Maros-Vécs.

Csajta.

Sárosd.

ICis-Demeter.

Nádasd.

Sopron.

Magyar-Óvár.

Mácsa.

Valkó.

Er.
Cs.-Somorja.

Alsó-Köröskéuy.

Gbymes.

Leányvár.

Morava.

Javorinha.

Oviz.

Tavarna.

Zuberecz.

Liptó-Ujvár.

SzejDes-Béla.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

.l.íSch.)

K. (M.)

Febr. 18. — (in) Valkó. (XLYIIa.)

Mart. 21. — « Lendva-üjfalu

(XLVIa), Morava

(XLVilla.)

32 nap (XaQé).

Mart. 5—6.

A három dunántúli állomás január 28-iki

adata túlkorai, eddigelé nincs analógiájuk az

egész történeti anyag között, s ennélfogva

egyelre mint rendkívüli jelenséget a középnap

megállapításánál figyelembe nem jöhetnek. Az

áprilisi adatokat is el kell hagyni tekintettel e

madár kószáló életmódjára.

íl'ao iTQtum t)om i's. „Vuuiar ber brei ©tationeii

jenfeits ber íí'onaii finb nicl ju frül;, Ijaben and) iit

bem (Jansen f;iftorifcí)en ílíateriaíe teine Sínaíotjie,

iinb innfeten baí;er ats auf;erovbent[id)e ©ríd)cinun=

tjen eínftioetten au^er 3(rfjt gelaffen luerben. Sie

2lpri[baten niiiífen aiid) luegcíeíajten luerben, meiin

man baâ ftreidienbe 3i>eíen bicfer 3(rt mit in 23e=

trad;t äietjt.

49. *—> Coracias garrula, L.

XLIVa. - Apr. 18.

XLV. — I. 8.

XLVa. - « 19.

Mart. 2(1.

XLVI.

- Mai 17.

— Apr. 19.

(in) Temes-Kubiu.

11 « Plávua.

« Béllye.

c Réa. 2 drb. lve.

2 ©t. gefdjoííen.

" Fogaras.

(. 19.

.< 19.

< 17.

<. 17.

<. 24.

Mai 30.

9.

XLVII«. —Apr. 23.

- (( 15.

-Mai 14.

XLVIII. — Apr. 17.

« — .. 17.

XLVnia. — Mai 5.

XLVIa.

XLVII.

Szenta.

Szobb,

Ai-ad.

Lelle.

Kis-Harta.

Maros- 1 'écs.

Kszeg.

Sopron.

Valkó.

Er.
Leányvár.

Nyir-Bakta.

Tavarna.

L. (F.) — Mart. 26. — (in) Béa. (XLV«.)

Lk. (Sp.) — Mai 5. — « Tavarna. —
J. (Sch.) — 41 nap (^ÌTage).

K. (M.) — Apr. 15.

Réa a legkorábbi eddig ismert adat. A májusi

adatok nagy részét el kellett hagyni. Ez az

alföldi és a nem túlmagasan fekv hegyi erd-

ket kedvel faj kedvez viszonyok között igen

korán crkezhetik, mutatja Eéa, onnan azután

elkóborol messzire és innen származnak e kési

adatok. Példa rá Er ; a szomszédos njir-baktai

erdben már április 17-én láttam, míg Erre

csak május 14-én vetdött el egy példány.

9ie'a ift íneí)er baê früljefte í?atum ano Uniinvn.

Tk 2)íaibaten mußten gvöjítent^eiíe lucggclafíen

roerben. Sieje, bie äiälber ber Ebene nnb nid)t

ajn í)OÍ)en ©ebirge liebenbe 3trt fann nntcr Uni^

ftänben feljr früt; eintreffen, rote 3. S. in dica, von

I)ieranô luerben baiui ©treifjiige nntornonuuon unb
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barano (aîfeii fid) &ie fpatcii T-iUcn cvfUivni. ©o

roar es 3. '^. in (ibr ber ^"11 ; i" bcm benachlmrten

3l>alb Dou 9íi;ir--5öaftn fai) id) bie íJiaiibelfrdÍK"

fd)on am 17. 3lprtl, nnibrenb fid) nad) tiör erft am

14. Wai cin (i'rcmplar lun-floo,.

XLIV«.

XLV.

XLY«.

XLVI.

Coturnix dactylisonans, IMky

- Apr. 1:;.

.. 27.

« 21.

Mart. 28.

— Apr.

Mai

Apr.

XLVI«.

Mai 1.

XLVII.

Apr.

Mai

Apr.

XLVII«.

27.

3.

24.

30.

Mai

xLvin.

XLvni«.

I.

3.

Apr. 20.

Jan. 17.

Apr. 30.

« 21.

.. 21.

k;.

23.-

15.

12.

10.

27.

1.

4.

— Mai

— Apr.

— Mai

Apr.

Mai

XLIX.

L. (F.)

— Apr. 27.

— II 20.

— Mai 12.

Kupin ovo.

Temes-Kubiu.

Újvidék.

Drávatorok.

Ó-Verbász.

Kiszetó.

Fogaras.

Kaposvár.

Zabáicz.

Nagy-Enj't'd.

Kis-Harta.

Izsák.

B.-Csaba.

Torda.

Marocs-Vécs.

Bozsok.

(I Harsány.

<i Nádasd.

(I Sopron.

II Magyar-Óvár.

II Mácsa.

II Eör.

II Jáiik.

II Cs.-Somorja.

II Alsó- Köröskény.

II Ghymes.

II Selmeczbánya.

II Leányvár.

II Bustyaháza.

II Geletnek.

II Zólyom.

II Horka.

11 Jánok.

II Eperjes.

II Kakasfalva.

II Keczer-Peklén.

II Tavarna.

II Mocsár.

II Ungvár.

II Szepes-Béla.

(in) Drávatorok. —
(XLY«.)

Lk. (Sp.i



2 li

XLlVr;

XLY.

Apr. 3.

„ 2.

- « 1.

— « 17.

-Mart. 11.

(in)

XLY«.

Apr.

Mart.

Apr.

Mart.

Apr.

XLVI.

XLVI«. ~

7. -

4.

-

3.

12.

5.

2.

11.

3.

6.

9.

Berzászka.

Dalbosecz.

Novi.

Uj-Gradií5ka.

Plávna. Kemény-

erd. — .»òartfjoia;

Plávna.Lágyerdö.

äBcid^iioläiuatb.

Újvidék.

Béllye.

Drávalorok.

Apatin.

Ó- Verhchz.

Kövesd.

Kiszetó.

Labasincz.

Petirs.

Szászsebes.

Streza-Kercisora.

Fogaras.

Kopacsel.

Hosszúfalu.

Kovászna.

Grabicani.

Zákámj.

Nagy-Kanizsa.

R.-Szt.-Kiráhj.

Királyhalom.

Arad.

Sistarovecz.

Mészdorgos.

XLVI«.

XLVII.

Zabálcz.

Tótvárad.

Valyemare.

I'els- Vidra.

Ponorell.

Csertés.

Bisztra.

Offen bánya.

Nagy Enyed.

Keszthely.

Boglár.

Kis-Harta.

Izsák.

B.-Csaba.

Albak.

Maros-Vécs.

Mocsár.

Görgény-Hodák.

Laposnya.

XLVII«.

XLVIII. --

XLVIII«. —

Apr.



215

XLYIII«. - Apr.
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54. -<—^> Cypselus apus, L.

XLIV«. - Mai 7. (ill) Kupinovo.

— Apr. l:i.

XLY. — " Iti.

XLY«. —Mai 18.—

XLYIII. — Apr. ;iO. —
— .. 26. —
- « 23. ~

XLYIII«. — i< 27. —
— ,. 30.—
— « 2'J.

—

XLIX. — Mai 12. —
„ „ ú)Q

TemesKubin.

Újvidék.

Ü-Verbász.

Fogaras.

Cs.-Somorja.

Selmeczbánya.

Meleghegy.

Zólyom.

Breznóbánya.

Eozsnyó.

Zuberecz.

Li]itó- Újvár.

Szepes-Béla.

L. (F.) — Apr. 13. — (in) Temes-Kiibin. -

(XLIYa.)

Lk. (Sp.) — Mai 22. — .. Liptó- Újvár. —
(XLIX.)

.L(Sch.i — 40 nap (ííage).

K. (M.) — Mai 2—3.

5.5. <—> Dafila acuta, L.

XLY a. — Febr. 16. — (in) Ó-Yerbász.

i< — Mart. 15. — « Eéa.

XLYI«. — (( 15. — (I Fülöi^szállás.

— .< 12. — « Izsák.

« — « 10. — (I Tisza-Alpár.

" — « 2. — II Szarvas.

XLVII. — « lo. — Il Kszeg.

XLVII«. —Febr. 26. — « Er.
XLVm. — Apr. A. — Il Cs.-Somorja.

Cn.-Somorja az idei adatokhoz viszonyítva

kés.

(Sê.--SoiiiLn'ja ift im 'iH'rljnltniíJe ju ben fjeiií

xi(\en Taten jii fpíit.

L. (F.) — Febr. 16. — (in) Ó-Verbász. —
(XLV«.)

Lk. (Sp.) — Mart. 15. — « Eéa. (XLVa.) —
Fülöpszállás. —
(XLVI«.)

J. (Seb.) — 28 nap (S^agc).

K. (M.) — Mart. 1—2.

56. V Emberiza hortulana, L.

XLVIII. — Febr. 25. — (in) Selmeczbánya.

57. -<-&^> Emberiza miliaria, L.

XLY. — Febr. 1 7. - (in) Újvidék.

XLY«. -
{ft^í^l^Jí,}

II Ó-Verbclsz

XLVI«. —
II — II Kolozavár.

XLVII. — <i
— .1 Kszeg.

II — Mart. 5. — « Kszeg.

XLYII«. — Febr. 28. — « Er.
XLVm«. — Apr. !>. -

Il rcmmia.

Az idén is töl)b helyen telelt, s ezért Tavaraa

adata, mely különben is már a teljes letelepe-

dést jelzi, nem jöhet figyelembe.

Übenoiuterte awá) I)euer an mehreren Stationen,

iinb bariim muf? ï'anarna'ê Tatnin, mo anfecv;

bem bie totale 33eficbe[nnö notiert miirbe, megge:

laffcn luerbcu.

58.-«

XLV.
XLVa.

XLVI«.

XLVII«.

XLVin.

Emberiza schœniclus, L.

— Febr. 26. -
í Áttelelt 1

llibCTOintcrtcJ

— Mart. 5.

[Áttelelt 1

itìbcvrointertc)

(in) Újvidék.

II Ó- Verbász.

II Fülöpszállás.

I. Izsák.

II Kolozsvár.

II Er.
II Cs.-Somorja.

59. <—^> Erithacus cyaneculus, Wolf.

XLY«. — Apr. 3. — (in) Ó-Yerbász.

XLVIII. — Mart. 27. — « Cs.-Somorja

Erithacus luscina, L.

XLIY«.

XLY«.

XLVI.

Apr.



XLVI. - Apr.
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XLVIa. - Febr. 24. - (in) Izsák.

XLVm. — (. 11.^-- >^ Cs.-Somorjíi.

XLIX. —Mart. II. « Liptó-Ujvár.

Az utolsó megjelenés középnapja:

.1. (Sch.) — 3r, nap (îaçic).

K. (M.) — Mart. 85-26.

06. <—> Ficedula sibilatrix, L.

S)er mi
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XLVI«.



74. "-^ Gallinago major. Gm.

XT.IV«. -Mart. 3. — (iu) Kupinovo.

4. — (' Temes-Kubin.

4. — « Uj-Besseny.

75. <^> Gallinago scolopacina, Bi

XLIV«. Febr. 1 fi. — (in) Kupinovo.

„
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7'.).<-

XLIV«.

XLIY«.

XLY«.

Graculus pygmœus. Pall.

— Apr. 1. — (in) Kupinovo.

Grus cinerea, L.

Mart. 3.

« 11.

20. 21.

15.

XLYI.

XLVI«.

XLVIl.

XLVII«.

XLVIII. -

XLVIII«.

- Apr. 5.

-^ Mart. 1 9.

^Apr. Í?.

— Mart. 11.

- .. 19.

22.

15. —
IS. 28.

19. —
i. —

20. —
20. 2G.

16. —
20. —

20. —
14—20.

2:i.

IS.

2G.

(in) Temes-Kubiu.

(I Uj-Bessenyo. —
->É. (N.)

« Kövesd. -vÉ. (N.)

« Labasincz.

->ÉK. (NO.)

« Dobresl. —
->Ny. (W.)

<i Nagy-Borosnyó.

->É. (N.)

" Kovászna. —
-^ÉNy. (NW.)

(I Tor.-Józseffalva.

« Arad. —>K. (0.)

(I Antalmajor. —
-.K. (0.)

(I Sistarovecz.

->É. (N.)

<i Berecjzk. Tömege-

sen —^K. ÏÏÎafeeii^

Ijaft —0.
« Kis-Harta.

<i Fülöpszállás. —

->ÉK. (NO.)

(I Mezberéuy.

« Piiszta-Péres.

« Bethlen. -^É.(N.)

« Er. -y\i. (0).

« Nagy-Bocskó.

II Fels-Szelistye.

->ÉK. (NO.)

<i Sátoralja -Ujhely.

« Karcsa.

II Leányvár.

« Yisk. —>ÉK.(N0.)

(I Kabola-polyána.

->ÉK. (NO.)

(1 Benesháza. —
-^ÉNy. (NW.)

« Tavarna.

(I Mocsár.

(I Zúgó. —>Ny. (W.l

(I Ungvár.

« 0-Kemencze. —
-^É. (N.)

II Nagy-Berezna.

XLVilla. — Mart. 21. - (in) Dubrinics.

« — II 20. — <i Csornoholova. —

- Apr. W. —

[art. 20, 22, 29.

^ÉNy. (NW.)

Csornoholova. -

->Ny. (NW.)

Sztavna.

Dobresl és Kovászna az idénre késknek lát-

valószinleg utócsapatok.

S) obre ót uiib Eoüdjiia fcíiciiicii für ()eiier

311 ípdt, uia()i'icí)ein[iá) umrteii mir ì)te ííachíi'uiler

notiert.

L. (F.) — Mart. 3. — (in) Temes-Kul)iu.

(XLIY«.)

Lk. (Sp.) — II 30. — (. Benesháza. —
(XLVIII«

.)

J. (Seh.) -^ 28 nap (ÍTage).

K.(M.) Mart. 16-17.

A daru felvonulása — a mint az az idei

eddigelé leghosszabb sorozatból látszik — több

hasonló vonást mutat fel a gólya felvonulásá-

val. A keleti hegyvidék csupa korai, az Alföld-

del majdnem egyez mártiusi adatokat ad;

hazánk nyiigati részébl — a melynek legnyu-

gatibb fele már határa a gólya elterjedésének —
nem is kaptunk jelentést, ez is közös vonás.

Mindenesetre figyelemre méltók e két faj vonu-

lásájban mutatkozó rokon vonások, a melyeket

a p. 0. gémfélék felvonulásában az eddigi —
igaz hogy csekély — anyagból nem lehet fel-

találni.

®ev ,3"Ö öer Kraniale raeift — roie eê aus ber

l)eurigen, ber tiiêi)er iängften 3íeil)e äu erfeljen —
grofee íl^nííáifeit mit bem guge beê Stordjeê auf.

î)ie öftíiáie ®rí)etiung giebt íanter fruire, benen beo

2:iefÎanbeê faum nai|fte[)enbe Sliarjbaten ab ; aiië

bem roeftlid)en 2;f)eíle unfereö ÍJSateríanbes, beffeii

iüeftlící)fte ^ätfte bie Söerbreitimg beê ©tordjeô be=

grenät, íiaben roír ^euer gar feinen 33eri^t über "ììcw

Erantá)aug. ©íefe 3lf;nliá;feiten in bent 3iige biefer

jroei Sírten finb jebenfatíe bemerfeneioertt), nnö

finb 3. 33. bei bem ^v.a,t ber 3ieií)erarten, in bem

biêfierigen — jinar geringen ^Bfateriate nid)t

aufjufinben.

SI. <—> Hierofalco sacer. Gm.

XLYI. — Mart. 2. — (in) Királyhahuok.



82. -t—> Himantopus autumnalis, Haas.

XLIV«. — Mart. :',i. — (in) Ïemes-Kubin.

83. -<-^ Hirundo rustica, L.

Az 1898. év tavaszán ötödfélezer állomásról

beérkezett adatok alapján Gy. Gaal Gaston úr

dolgozta fel.

T-ie im ^aí^re 1898 üon fiiiifteiii(;aUi STaufcnb

©tationcn eingegangenen SBericí)to í)at íqíxv ® a [t o n

0. (Saál ju @i)nín benvdeitet.

84. -<^>- Hydrochelidon fissipes, L.

XLIV«. — Apr.

XLV. — «

XLV«. — Mai

XLVia. — Apr.

XLVn«. ~ «

25. — (in) Temes-Kubiu.

29. — « Újvidék.

1. — (( 0-Verbász.

2. — <i Fogaras.

27. — « B.-Csaba.

1.— a Er.

1.L. (F.) — Apr. 1. " (in) Er. (XLVIIa.)

Lk. (Sp.) — Mai 2. — « Fogaras. (XLVa.)

J. (Sch.) -~ 32 nap (ÍCage).

K.(M.) —Apr. 16— 17.

85. <—> Hydrochelidon leucoptera, Meisn.

XLV«. — Mai 4. — (in) Fogaras.

86. <—> Hypolais icterina, Vieill.

XLVI«. — Apr. 24. — (in) Kis-Harta.

XLVU. — Mai 15. — « Kszeg.

XLVHa. — « 5.— « Er.
XLVHI. — « 1.— « Cs.-Somorja.

XLIX. — <( 10. — « Liptó-Ujvár.

L. (F.) — Apr. 24. — (in) Kis-Harta. —
(XL^^a.)

Lk. (Sp.) — Mai 15. — « Kszeg. (XLVH.)

-T. (Seb.) — 22 nap (itagc).

K. (M.) — Mai 4—5.

87. <A> Ibis falcinellus, L.

XLIV«. — Apr. 22. — (in) Kupinovo.

« — « 24. — « Temes-Kiibin.

XLV«. — « 12. — « Béllye.

« — (I 28. — « Drávatorok.

« — « 20. — « Ó-Verbász.

XLVa. — Mai 17. — (in) Uj-Bessenì/ó'.

XLVI«. — Apr. 13. — « Keszthely.

XLVH«. — « 25. — « Sopron.

L. (F.)
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ftammen. ídiö îieiii liiftoriídjcii îDiateriale ift òa^j-

felbe 511 críeljeii, lueiui and) nid;t \o flar, luie auS

bet íieuriöcn 9ítní)e. T)ie ©vfdjeimiiuì lä^t uno òa-

í)\n \á)í\e^en, bnfe ber rotfjrikfiçie SBürger unfer

iíaterlanb au?, roefttid^er, cuentuell fbmeftlid)«-

3ìid}timt3 foinmcnb, befiebeít.

89. <-
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J. (Seh.) — 27 nap (ÎTage).

K.(M.) —Apr. 21.

'.)!). <—> Lusciniola melanopogon, Tkmm.

XLIVa. — Mart. 18. - (in) Temes-Kubin.

100.- Mareca penelope, L.

XTiY«. - Mart. 21. — (in) Fogaras.

XLYI«. — Febr. 27. — « Fülöpszállás.

(( — (I 23. — « Izsák.

101. <^> Mergus albellus, L.

XLIY«. — Mart. 17. - (in) Temes-Kubin.

XLYin. — Febr. 9. — « Cs.-Somorja.

102. Mergus merganser, L.

XIjYI. — Mart. 20. — (in) Nagy-Enyed.

XLYIII. Febr. 1 1—Mart. (1. c Cs.-8omorja.

103. <-*> Mergus serrator, L.

XLYIII«. — Apr. 24. — (in) Ökörmez.

104. <—> Merops apiaster, L.

XLIY«.

XLYIII.

L. (F.)

— Apr. n. •— (in) Kupinovo.

— Mai 7. •— <i Temes-Kubin.

— Apr. 9. — (I Plavna.

— Mai 14. — » Titel.

—
(I 12. — (I Cs.-Somorja.

Apr. G. — (in) Kupinovo. —
(XLIVa.)

Lk. (Sp.) — Mai 14.— « Titel. (XLV.)

J. (Sch.) — 39 nap (itage).

K. (M.) - Apr. 25.

105.- Milvus ictinus. Sav.

XLIY«. — Mart. 20. — (in) Temes-Kubin.

XLY. — Febr. 5. — " Újvidék.

XLY«. — Mart. 2. — « Drávatorok.

XLYI. — « 5. — « Muzsina.

« — Apr. 2. — « Nagy-Enyed.

XLYEI«. - Mart. 22. — « Tavarna.

Újvidék rendkívül korai.

Ujuibcf uiiijeincin fvüí).

L. (F.)
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XLVI.

XLVI«.

XLYII.

XLVII«.

látható. 3oi^ sui'iicî,



'j)'2,
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Til' mittleren ìuiu' íev einzelnen .Soiu'ii lU'l'oii

uno fein t'lavcö iMlí uoii Dem oucie, cö i|'t Dico

aiicí) ni(í)t äiim 'iierimmbeni, inDem in öem 3ïat)tnen

einer 3one Stationen oon ben uerfdjieDenften 9.lv

maten juiaminengefto^en roerben. ®ie niittiercn

î^ttije bei- geogrnpljifdjen ©ediete aber geben fdjou

intereifantere ïKeiuItatc. Tie ö|"tlid)e (írfjcbung iicr=

ipätet entid)ieben gegen bie nörblidje, unb beibe

bleiben gegen bic Tiefebene unb bas ^ügeílanb

jenfeitô ber ÜDonau äurücf. T)er I;t)p)oinetrifd}e

(iinfhife ruft atfo aud^ bei biefer 3irt íi>erípatung

íjeroor, bie $ßerfpätung ber öftíid;en (S"rl;ebung gegen

bie nörbüdje aber, reo fid) bod) bei biefer and) uod)

bie burd) ben geograpt)iid)en Ginflufs üernrfad)tc

iüerfpätung geltenb inadieu niuf3, ianu nur baburd)

erflärt loerben, baf? bie jtoei Öebiete nid)t in ber

gteid^cn 2Bcife oon ber roeifeen 33ad)fteiäe befiebelt

roerben. 2)iefe 6rfd)einung löfít uno ba()in folgern,

baf; bie SBcfiebcinng non íi>eíten nad) Often nor fid)

geht.

109. -«^> Motacilla boarula, L.

XLYI.

XLVIa. —

XLVII. —
XLVIII. —
XLVIII«. ~
XLIX. —

Mart. 31. — (in) Nagy-Baczon.

« 27. — « Maros-Vécs.

(I 20. — <i Mocsár.

« 3.

« 13.

9.

20.

7.

Selmeczbánya.

Horka.

Zuberecz.

Liptó-Ujvár. —
Erdhat. ^^orftb.

L.- Ujvdr (V. Erti).

Szepes-Béla.

Feltnen késnek itt is az erdélyi állomások.

Sel)r auffaílenb finb aud) f)ier bie fpäteii T)aten

ber fiebeubürgifd)en ©tationen.

XLVII.



J. ^Sch.)
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XLV. — Apr. '). - (in) Plavna.



2:ìo

arra nézve, hogy a felvonulás loely irányban

történik, nem ad felvilágosítást ; az adatok el-

oszlásától csak a hypsometrikus befolyás okozta

késés tnik ki — a májusi adatok mind a begy-

vidékrl valók — a mi egy ilyen, a begyes vidé-

ket kerül fajnál nagyon természetes. Hogy a

begyes vidékeket kerüli, az kitnik abból, hogy

évek során át Zubercezrl, Liptó-Ujvárról,

Szepes-Béláról, a hol pedig rendes megfigyelk

mködnek, nem kaptunk jelentést a sárga rigó

érkezésérl.

Xie ^atenveilje beiiieift eine xa\d)c 33crbreitiing,

gibt aber über bie 3íiá)tim(5 beê ©iniuanbernô

feinen Sluffc^tufe ; aus ber äiertljeilung ber ^'aten

ift nur bie burd) bie l^i)píonietriícl)en 33erí;altniííe

bebingte iierfpätung erfidfjtbar — bie 2Jîaibaten

entftnnnnen alle bem ©ebirgslanb — loaê bei

einer foldjen, baè Sergtanb meibenber 3lrt, aud;

ganj natürltd) ift. iSa§ ber í^'irot baê í)öl)ere 33erg=

íanb nteibet, tft barane erftd;tbar, bafe n)ir roä^renb

einer 9ieií)e von ^aífxen ans .3"^erec3, Siptó:

Ujudr nnb Ssepeê^Séta, luo boá; ftdnbige 58eoí)ai$=

ter fnnctionieren, feinen 35ertd)t über beffen (£r=

íd)eineii erl)ieíten.

Hl. -f—> Ortigometra crex, L.

XLIV«. Apr. 23.

Mii 10.

XLVa. Apr. 10.

- (. 14.

« — Mai 5.

XLVia. — Apr. 21.

— Mai 2.

XLVII«. — « 12.

XLVIII. — « 8.

--Apr. 23.

^ « 29.

— Mai 9.

« — Api-. 24.

XLVIII«. — Mai 12.

« — « 9.

— « 17.

« - « 5.

« 20.

« 30.

XLIX.

(in) Kupinovo.

« Temes- Kubin.—
Több. — aJic^rere.

« Drávatorok.

« Uj-Besseny.

(I Fogaras.

II Tisza-Alpár.

« Maros-Vécs.

II Er. — Éjjel vo-

nult -> K. aBan=

berte 9îad;tô ->0.
II Cs.-Somorja.

II Alsó-Köröskény.

II Ghymes.

II Selmeczbánya.

II Leányvár.

II Geletnek.

II Zólyom.

(I Keczcr-l'eldcii.

II Tavarna.

II Liptó- Újvár.

II Szepes-Béla.

Temes-Kuhin és Keczer-I'eidén adatai arány-

g késiek.

Tio Taten l'oii î^e ni e5:E u b i n uni Mcc,^er=

^^>eflén fino uerl;aítniBmaf3Íg fpat.

L. (F.) —Apr. 10. — (in) Drávatorok. -

(XLV«.)

Lk. (Sp.) — Mai 30. — « Szepes-Béla. —
(XLIX.)

J. (Sch.) .")l nap (iagei.

K. (M.) — Mai 5.

Szembetnen nyilvánul itt a hypsometrikus

befolyás, mely a biológiai niomentumraal knp-

csolva, még feltnbb.

Ser Ijíjpfonietrifdje Ginflnfi fällt fogleid) in bie

Singen, nnb ift bnrd) baä biologifdie ÍJionient ucr:

ftörft, nod) anffaHenber.

122. <

XLV«.

XLVI«.

Ortigometra minuta. Pall.

— Apr. 14. — (in) Fogaras.

— Mart. 31. — n Flöpszállás.

XLV«.

XLVI«.

XLVII«.

123. -(—> Ortigometra porzana, L.

XLIV«. — Mart. 12. — (in) Temes-Kubin.

II 19. — II Drávatorok.

II 18. — II Fogaras.

Febr. 25. — « Fülöpszállás.

Apr. 19. — II Er. Máj. 7. még
mindig igen ers

a vonulás, éjjel

több száz egy

ugarföldön, hol

máskor hírük sin-

csen. — ílíai 7.

nod) immer ftarfer

3iig, bea 9îaii)tô

mef)rere ^unbert

anf einem 33rad):

oder, 100 fie fonft

nie 311 finben uia=

ren.

XLVIII. — Mart. 30. — « Cs.-Somorja.

XLVIII«. — Apr. 20. - « Tavarna.

Rendkívül korai érkezések, és igen nagy

ingadozás jellemzik az idei felvonulást. Az

anyag elégtelen volta miatt tartózkodnunk kell

minden további vizsgálódástól, habár a két

északi és legkeletibb állomás — Er és Ta-

vama — a többitl feltnen különböz, de

egymást támogató kési adatai erre egyenesen

felhívnak.
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Slufìcrorbontlid) fviilie "S^akn unti ic()v lU'ofse

©d)iuniifimçi d)araftcvificron boa l)curi(ìcu p,ii(V

SBei^cii ber lln,ìiilaiu-\lid)foit bi-o IKatcrialö inülfcn

luiv uno ber ciiu;iel)eiibcrcii Unievîud)unçi ciitíjaltcu,

obuioíjl bie auffallcnb iväten, fid) aber imterftii^en=

ben 1)akn ber jmei naá) 9îorben f)tn am roeiteften

öftíid) geíecjenen ©tatioiieii — li'iir unb íaiutriia —
une tjerabeju baju aufforbern.

L. (F.) — Febr. 25. — (in) Fülöpszállás. ~
(XLVI«.)

Lk. (Sp.) — Apr. 110. — « Tavarna. —
(XLVIII./.)

J. (Sch.) — 55 uap uaiU')-

K. (M.) — Mart. 24.

124.
'f

Otocoris alpestris, L.

XLIV«. Jan. 28—Apr. 10. (in) Temes-Knbin.

XLVI«. —Jan. 14—31. « Izsák.

125. -s—> Pandion haliœtus, L.

XLVm. — Mart. 13. — (in) Cs.-Somorja.

120. ^—> Pernis apivorus, L.

— Mart. 11. — (in) Kszeg.

Nádasd. —
2 drb. —> ÉK.

2 ©t. -> NO.

XLVII

XLVII«. —Mai 15,

1 27. <—> Philomachus pugnax, L.

XLIV«.

XLVI«.

(in) Ternes- Knbi 11.

Mart. 4. Kubin. —
Sok. — aSieíe. —
Apr. 1 '.). Sok ezer.

3lpr. 19. mek
S^aufenbe.

Kis-Harta. —
Apr. 14—15. tö-

— Apr.

9ípr. 14— lö-ninf:

îentjaft.

Fülöpszállás. —
Kevés. — SBenige.

1 2<S. <—> Platalea leucorodia, L.

XLIV«. Mart. .'3. — (in) Kupinovo.

17. — « Temes-Kubin.

XLVI«.



kicsi, úgy hogy az áprilisi adatok nehezen birál-

batók meg, lia azonban figyelembe veszszük,

hogy e faj nálunk áttelel, és hogy a korai ada-

tokat szolgáló állomások meglehetsen corre-

spondeálnak egymással, szükségesnek látszik az

áprilisi adatok eliminálása.

íí)a í)iftoriící)e 3)ínteria[ ükr biefe Sírt ift 311

geriiuv um bie 9(vníbateii üotlftcinbig controllieren

511 timen, lucim nur aber in Süetvadjt iieljinen, bafe

biefe 2(rt bei una üderiuintert, unb òa^ bie frt)e

:í'aten abgebenben ©tationen untereinanber 3iem=

íid) correfponbiercn, fo crídicint bie tíliminiening

bei- Sípriíbaten alo notfiiDcnbiiv

L. (F.) Mart. 4. — (in) Plávna.iXLV.)-

Ü-Verbász. —
(XLV«.)

Lk. (Sp.) — Mart. áG. — .< Eör. (XLVIIrz.)

.T. (Sch.) - 2?. nap (Tnc^c).

K. (M.) Mart. 15.

"

l'.ií. <—^Podiceps nigricollis, Sund.

XLVl«. — Mart. 23. -- (in) Fülöpszállás.

Pratincola rubetra, L.

— Apr. 20. — (in) Temes-Kubin.XLIV«.

XLV«. — Mart. 20.

XLVI«. Apr. 15.

„ „ 27.

XLVII. — Mart. 23.

XLVII«. — (, 12.

(I — Apr.

XLVIII«. — Mai

(1 — Apr.

« ~ Mart.

XLIX. — Apr.

Fogaras.
,

Kis-Harta.

Izsák.

Fels-Löv.

Nádasd.

Er.
Zólyom.

Tavárna.

Ungvár.

Zuberecz.

Liptó-Ujvár.

Szepes-Béla.

A sorozat — mint minden évben — úgy az

idén ia- igen tarka, s a bevonulás irányára nézve,

semmi bizonyosat se lehet mondani ; a hypso-

metrikus befolyás okozta késés is csak alig-alig

vehet ki.

Tk ^ntenvcií)e ift — luie bleibet jebeè 3«{)r —
and) l)cucr feíjv bunt, unb gtebt ntd;t ben ijeringften

3lnfidjluf5 über bie 3ìid)tung bea Giniuanbernê
;

cbenjo ift and) bie ben íjijpfometrifdjen Süeri)ält=

niffen entfprinç^eube aSerfpätnng nur in ganj 9erin=

ijem t)Jiaaffe nadjioeiôbar.

L. (F.) — Mart. 8. - (in) Ungvár.

(XLVIIL/..)

Lk. (Sp.) — Mai 1. — « Zólyom. —
(XLVIII«.)

.1. (Seh.) - 55 nap (S^age).

K. (M.) — Apr. 4.

134. ^> Pratincola rubicela, L.

XLV. — Mart. 10. -

_ ( Áttelelt
1

I (ibciunntcric
j— Mart. U. -

XLVI. —

XLVI«.

— .( 18. ~
— (. 3. —
— « 10. ~
— <. 17. —

I Áttelelt 1

1 Übcntiintcvtc (— Mart. 10. -

XLVII.

XLVII«.

XLVIII.

XLVIII«.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Sch.)

K (M.)

15.

28.

30.

21.

10.

(in) Béllye.

« Ó- Verbdsz.

« 0-Verl)ász. Vonu-

lók. íJ)uvd),iüglcv.

(I Uj-Besseny.

(I Fogaras.

« Arad.

« Sólymos.

« Nagy-Enyed.

« Lelle.

(I Fülöpszállás.

« Izsák.

(I Izsák.—Vonulók.

Suri^jiügler.

Cl Kolozsvár.

<i Kszeg.

« Er.
II Cs.-Somorja.

II Selmeczbánya.

II Zólyom.

i< Tavarna.

Mart. f:„N 1 Nagy-Enyed (XLVI),
(^^1

i Tavarna. (XLVma.)
(1 30. — II Cs.-Somorja. —

(XLVIII.)

28 nap (Sl'age).

Mart. 16 17.

Két telelési adat, a többi normálisan korai.

3n)et Übenuinterungefalle, bie anbern í;aten

noriiml früíj.

I :)5. <

—

> Querquedula circia, L.

XLIV«.



XLVII.

XLYII«,

XLVm.

— Mart. 2. — (in)

— Apr. '24. — « Haisánij. —
2 drb. lve. 2 ©t.

~ Ma)t. 1. — « Er.
— « 11. — (I Cs.-Somorja.

L. (F.) — Febr. 15. — (in) Cséb. (XLV.)

Lk. (Sp.) — Mart. 30. — « Zengg. (XLIV«.)

J. (Sch.) — 44 nap (S^age).

K. (M.) — Mart. 8—9.

Cséb az eddig ismert legkorábbi adat. Fel-

tn, hogy Zengg, daczára déli tengermelléki

fekvésének, mennyire késik a többi állomáshoz

képest, új bizonyíték arra nézve, hogy a magyar

tengerpart a vonulás tekintetében egész más

területhez tartozik.

Gôédift baê friiljcfte bièljcr befaitnte Satum.

3íuffatleub ift öie trofìe 'in'ripatmui uoii 3 « » 9 (V

tvogbem eê cine íübíid)e iinb nii ber Küfte ijeíogene

©tation ift ; e ift bieô ein neuer 33eroeiê, baf3 bas

ungarifd^e 5lüfteníaní in êinfid)t bcê Bi'O^ê einem

iVinj anbcren ©ebiete ^ui-ieliört, alo baö cigentlíd)c

llnçvivn.

130. "—> Querquedula crecca, L.

XLV.

XLV«.

XLVI«.

XLVII«.

L. (F.)

Febr. 23.
I Áttelelt

I tìbcvroiiitcrte

Febr. 9.

.. 27.

« 27.

Mart. 15.

1.

(in) Újvidék.

Il Ó- Verbdsz.

Il 0-Verbász. —
Vonulók. ®uvd)=

Siigíer.

II Fülöpszállás.

II Izsák.

II Kolozsvár.

II Er.

Febr. 9. — (in) 0-Verbász. —
(XLVa.)

Lk. (Sp.) — Mart. 15. — n Kolozsvár. —
(XLVI«.)

J. (Sch.) — 35 nap (íTage).

K. (M.) Febr. 26.

137. Rallus aquaticus, L.

XLVa. — <

Áttelelt

Ubcvuiiiitcrtc
|

(in) 0-Verbász.

XLVI. —
I' — (( Nagy-Enyed.

XLVI«. - Febr. 28. - « Fülöpszállás.

-{uiStc} " Kolozsvár.

XLVllI«. — Apr. 13. — II Tavarua.

138. <—> Recurvirostra avocetta, L.

XLVI«. — Apr. 4. - (in) K.-Harta (Hauer).

II — II 11. — II Kis-Harta. -

(Floericke).

II — II 4. — II Fülöpszáliás.

139.

140.

Ruticilla cairii, L.

- Apr. 2. — (in) Liptó-Ujvár.

Ruticilla phoenicura, L.

XLIV«.

XLV«.

XLVI«.

XLVII«.

Mart.

Apr.

Mart.

Apr.

Mart.

Apr.

17. — (in) Ïemes-Kubin.

30.—
S. —

3.

—

10.-
30. —
30. -

ß. —
17. -

20. —
4. —
18.—

XLVIII.

Mart. 29.

Apr.

XLVIII«.

XLIX.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

.1. (Sch.)

K. (M.)

141.^

20. —

15. —
17.—
13.—
15.

15.—

Béllye.

0-Verbász.

Uj-Besseny.

Béa.

Arad.

Mogos.

Eemete.

Nagy-Enyed.

Tisza-Alpár.

Nádasd.

Sopron.

Er.
Cs.-Somorja.

Selmeczbánya.—
(v. Gretzmacher.)

Selmeczbánya.—
(v. Tuzson.)

Meleghegy.

Kérés.

Tavarna.

Ungvár.

Liptó-Ujvár.

(Nádast! (XLVIIa.), —— Mart. 20. — (in) jgelnieczb. (XLVI..— Apr. 18. — II Er. (XLVII«.)

— 30 nap (ítage).

— Apr. 3—4.

> Ruticilla tithys, Scop.

XLIV«.
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XLVIII.

XLVm«.

XLIX.

Mart. 20. — (in) Selmeczbánya. Lk. (Sp.) —Apr. 14.

Apr. 8. —
Mart. 6. —

.. "25. —
« 30. —
.. IG. —

Tavarna.

Ungvár.

Zuherecz.

Liptó- Újvár.

Szepes-Béla.

Kis-Harta.

(XLVI«.)

E fajról az idén kapunk elször telelési ada-

tot, inkább csodálkozni lehet rajta, hogy már

eddig is nem kaptunk, hisz Csehország])an és

Németországban is telelt már.

Ííoii öiefer 3lrt erijieíten mir (leiier baê crfte

ÍUicnmutenmgSbatum, mon föimte fid) ader cí)er

barüíier rouiibcni, ba| nnv Ineíjcrfeiii foldieô crí;iel:

ten, inbcm ber @nrtciirotí)íd)H)an5 íd)on in 58ö[)men

unb aiid) in Sciitfdjtanb übeviuintcrte.

L. (F.) —Mart. G.

Lk. (Sp.) —Apr. 8.

,• . IKszeg (XLVII),
i^^l illngvár(XLVmt.

« Tavarna. —

(XLYIII«.)

J. (Sch.)

K. (M.)

34 nap (íTaije).

Mart. 22 23.

142. -^-> Saxicola œnanthe, L.

XLIV«.



XLVI.

XLVI«.

XLVII. —

Mart



:il. -- Mart. 2G.

— .. 12. —
— « 15. —

„ 23.

— « 19. ~

— Aiw. 8. —
— Mart. M: —

— « 19. —
Mm-l.'iS.Apr.il.^J

XLVIII«. — Mart. ?..

- « 17.

-Apr. 1.

-^ Mart. 10.

(( — Apr. 1.

— Apr. ??.

^ Mart. I r,.

— « 19.

— « 33.

— (in') Szilvás. - 345.

— .. Diós-Gyr. 183.

— (I Miskolcz. 122

229.

— « Leányvár. 110

—

123.

"

Nagy-Szls. —
136—568.

Dushjaháza. 209.

Kabolapolyána.

410—1000.

Krösmez. 647.

Krösmez'. Más

erdhatóságokje-

lentése. 33ericf)te

aiiberer «^orft--

kí)örben.

Holies. 185— 207.

Morava.— 161—
193.

Kell. 604—900.

Szklenó. 393—
700.

Fels -Turcsek.—
862.

Zólyom.— 29.5—

500.

Beszterczebánya.

362—600.

Szliáes. — 447.

Kis-Garam. —
492—800.

Szí/c/a. 710—947.

Horka.228—400.

Rozsnyó. 314

—

797.

Kakasfalva. —
375-700.
Keczer-Peklén.—
328.

ïavarna. 163—
300.

Mislina. — 1G9.

Mocsár. — 112.

Ungvár. 120—

XLIX.

« 20. —

Febr. 28. —

Mart. 25. —

Nagy-Berezna. -

210—587.

Dubrinics. 169-

400.

Sztavna. 379-

700.

— Mart
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înç^en ícr nier iU'OiU'fipl)iíd)Cii (Siebicto u)ol)l nad)--

roeifen, öod) erfcbeiiit iieô alleo felju problema:

tifd), luenii man ^^e íKeibe betraí^tet, mo fvitbe

unb ivate [Taten in buntem 'Â^nrdjeinanbcr fol;

gen, ofine con ber tjeograpbifdjen ober í)i)|)fome=

trifd^en í*age beetnfluêt ju fein. (Sine roal^rfdiein:

íií^e Ur)ad)e biefer (i-rfc^einimg ift jebenfailê òa?,

f)eimlid)e Sïommen nnb C^jeíjen ber 3i>albíd)nepfe,

eben barnm imirbe bei biefer 2trt bie Síiniination

in grijfeerem 9Jía^e angeiuanbt, alá bei anbeten,

entgegen bem ^^rincipe ber Ung. Drn. Centrale,

niomg(id) ein jebeê !î)atum jn niiirbigen unb in

5öetrad)t pi netpten. 58ei biefer 3lrt erfdjeint una

aber ber SBorgang geredjtfertigt, ift bod) fd^on öfter

auf ben beträd)tlid)en, jeitltdjen Unterfdìieb auf=

mertfam gemad)t morben, ber ämifdien ber 5 u e r ft

g e f e l) e n e n unb ber
,ì
u e r ft g f d) offe n e n

2Balbfd)nepfe beftel)t.

5i>ir nerfuc^en eö gar nid)t ben 3»9 ber aiìalb:

i(^nepfe ein'getienber ju unterfuc^en , unb be-

gütigen une bamit, ï^aî, îJîaterial georbnet, nnb

auf bie ben 3"í betreffenbe 6igentbümltd)feiten

aufmerffom gemadjt ju traben; bie eingeljenbere

Unterfuáiung %irb bei ber ^Bearbeitung ber fünf:,

refpectioe 3e^njäf)rigen !öeobad)tung folgen, ßier

geben mir nod) bie mittleren 'Zim' ber nier geogra:

p^tfd)cn ©ebiete.

Alföld. — îicfclicni-.

L. (F.) Febr. 3.

Lk. (Sp.) — Mart. 2.5.

J. (Seh.) — 51 nap (^age).

K. (M.) - Febr. ^28.

Dnnántúli dombvidék. — £)iiAcUnii<> jctif. ber T'oiinu.

L. (F.) - Febr. 11.

Lk. (Sp.) - Mart. 21.

J. (Seh.) — 39 nap (2;age).

K. (M.) ^ Marl. i».

Keleti hegyvidék. Ccftlirtic (SrhcbmiB.

L. (F.) - Mart. -1.

Lk. (Sp.) — « 28.

J. (Seh.) — 27 nap (2;age).

K. (M.) — Mart. 15.

Északi hegyvidék. — 9Iäci>licl)c O'cliebung.

L. (F.) Febr. :Í8.

Lk. (Sp.) — Apr. (i.

J. (Seh.) — 38 nap (ïage).

K. (M.) — Mart. 17—18.

144. <^-> Serinus hortulanus, Koch.

XLV«. — Mart. 1

7

XLVIL — Apr. 2

XLVm. —Mart. 20

XLVni«. — Apr. Il

XLIX. - « 21

(( — « 20

« — « 20.

(ini Ü-Verbász.

« Fels-Löv.
Cl Cs.-Somorja.

« Ungvár.

« Zuberecz.

(( Liptó-Újvár.

(1 Szepes-Béla.

Igen szép kis sorozat, s jellemz, hogy ez a

nálunk telel faj évrl-évre ilyen többé-kevésbbé

szabályos sorozatot ad. Els tel< intetre látszik a

hypsometrikus befolyás és a földrajzi fekvés

okozta megkésés.

(Sine febr fdjne 3íei^e, unb eô ift d)araf'teriftifc^

für biefe bei une tl)eiíiüeife überrointernbe 9(rt, ba§

fie biêl;er jätiriid) eine me[)r ober minber reget:

mäßige Síeií^e obgiebt. Inf ben erften Mia ift bie

burd) bie [)i)pfometrifd)on äieriiältniffe unb bmà)

bie geograpf)ifd}e Sage bebingte aSerfpätuiug er:

fid)tbar.

L. (F.) - Mart. 17. - (in) Ó-Verbász. -

(XLV«.)

Lk. (Sp.) —Apr. 21. — « Zuberecz.—

(XLIX.)

J. (Seh.) - - 36 nap (î^age).

K.(M.) Apr. 2—3.

145. <—> Spatula clypeata, L.

XLV«. - Apr. 4. — (in) Fogaras.

146. ^
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1 48. <^> Sturnus vulgaris, h

XLIY«. — Mart. (1.

XLV.

XLV«.

Febr. S. -

« í). -

. « 24. -

« 20. -
í Áttelelt l

ittbEnoiiitcrtef

Febr. 23. -

Mart. 5.

« 12. -

Jan. 18.

XLVI.

« 24.

« 2ü.

« 26.

« 21.

Mart. 7.

(. 1.

Febr. 24.

. 22.

Mart. 6.

Febr. 28.

Mart. 2.

Febr. 23.

Mai-t. 4.

4.

Febr. 19.

a 18.

Mari. 26.

/Ipj'. 21.

Mart. 2.

Febr. 28.

« 28.

Apr. H.
Febr. 22.

(in) Zengg. Tömege-

sen ->ÉK. —
3Jiaficní)aft - NO.

(. Kupiuovo.

(I Temes-Kubin.

.. Plávna. ->É. (N.)

« Cséb. ->K. (0.)

II Újvidék.

<• Béllye.

(I Drávatorok.

(1 Apatin.

« Ó- Verbász. 3 db.

->ÉNy. —3 St.

-^NW.
.. Ó-Verbász. 50 db.

-^DK. — .50©t.

—>-S0. A vonulás

mart. 27-ig tar-

tott iránya,

DK —> ÉNy, és

D-->É. Í)er 3ug

ïiaiierte tnè 27-ten

maxi. Síiáitung

SO —vNW. uno

S ->N.
Il Uj-Bessenyö.

(1 Kövesd.

(I Kiszetó. 100 drb.

—>É.100©t.—N.
II Petirs.

(I Lúgos.

II Eéa.

II Nagy-Sink.

II Fogaras. 30 drb.

-^K. 30St.->0.
II Sokolovac.

II Nagy-Kanizsa.

II Toponár.

II Királyhalom.

II Arad.

<i Sistarovecz.

<i Mész-Dorgos.

II Dorgos.

II Zahálcz.

II AUó- Vidra.

(1 Ponorell.

(I Csertés.

(I Topánfalva.

<i Bvizlra.

II Offenbánya.

XLYI.

XLVI«. -

Mart. 25.

« 18.

Febr. 26.

<i 18.

Mart. 8.

Febr. 23.

II 23.

Mart. 20.

.lau. 16.

— Mart. 10.

— Febr. 23.

XLVÎI. — Mart. 26.

— II 14.

— Febr. 26.

II —Mart. 12.

-Apr. 13.

— II m.
— Mart. I

.

— Il 2.

— Il 3.

— ., 4.

XLVIIa. - Febr. 20.

XLVIII. —Mart. 6.

— Febr. 24.

— Mart. 2.

(I — Febr. 28.

— « 17.

— Il 28.

Il — Il 25.

— Mart. 15.

- Il 15.

XLVIlIa. — I. 14.

— Febr. 26.

— Il 28.

— Mart. 14.

XLIX. — Il 19.

— Il 21.

— (I 9.

(in) Toroczkó.

« Nagy-Enyed.

« Sz.-Udvarhely.

(I Keszthely.

(I Visz.

Il Fülöpszállás.

Il Szarvas.

« Albák.

II Kolozsvár. 2 drl).

2 St.

II Maros-Vécs.

II Mocsár.

-
II Árokszállás.

II Kulcsárfalu.

II Bozsok.

- II Kszeg.
- II Tömöd.
-

II Nagy-\'ár<id.

- II Felsö-Derna.

II Perjé.

-
II Nagy-Honda.

-
II Deés.

-
II Er. ->É. (N.)

- II Cs.-Somorja.

- II Alsó-Köröskény.

-
II Ghymes.

-
II Selmeczbányai

- II Losoncz.

-
II Meleghegy.

-
II Leányvár.

-
II Huszt.

-
II Krösmez. —

->ÉK. (NO.)

-
II Geletnek.

-
II Tavarna.

- <i Mocsár.

-
II Ungvár.

- II Nagy-Bittse.

-
II Podbjel.

-
II Szepes-Béla.

Néhány túlkés adatot el kellett hagyni,

tekintettel a seregély kószáló természetére is.

Az enyhe tél következtében több helyen át is

telelt.

Minthogy egyes zónákból alig kaptunk adato-

kat, nem hasonlíthatjuk össze ezeket, de így is

elég szemléletes a kép. Határozott késés mutat-

kozik észak felé és a keleti hegyvidéken. A sere-

gély épp úgy otthonos az alföldi, mint hegy-

vidéki lomberdkben, s így természetes, hogy

ott jelenik meg elbb, a hol elbb találhatja



megélhetési föltételeit. Külön is rá kell mutat-

nunk a tengerparti állomás — Zengg — arány-

lag kési adatára. Ez a késés eddig az összes

fajoknál ki volt mutatható, a melyekrl jelen-

tés érkezett be a tengerparti vidékrl.

(Siiiige äu ípate 2)ateit mußten luecigeiaffen iüer=

ben fd)oii in ^infidit nuf btc iuirliebe boa ©taateê

äuin ^erumftreiiíen.

Snbein roir am nic()reren 3o"en ju roenig ©ateii

er(;alten I)aben, fönneu roir biefe nií^t unter=

cinanbcr riergleid)en, ttoá) giebt une bíe 9íei^e aná)

fo ein genügcnb aníc^aulidiesSiíb. S)ie SSerfpätung

ber nrbíi(í)en unb ôod)ge[nrgâ)'tationen ifi jáiarf

marfiert. ®er ©taar ift in òen Sauíuoaíbern ber

ebene ebenfo jn ôaufe, ale in benen ber @ebirgè=

tDöíber, unb fo ift es ganj natiirlici), ha^ er bort

eí)er erl'd)eint, mo feine i'elienèbebingungen e^er er:

füHt werben. 3iod; muffen roir Ijinroeifen auf bie

SSerfpätung ber .^üften^Station 3e"99- ^i^i^ '^^^''

fpätung roar bisber bei allen 3(rten, con roeídien

roir bortige 3.^erid)to crbieltcn, nad)roeièbar.

L. (F.) — Febr. 3. — (in) Ó-Verbász. —
(XLV«.)

Lk. (Sp.) — Mart. 25. — a Toroczkó (XLVI).

J. (Seh.) — 51 nap (^age).

K. (M.) - Febr. 28.

149. Sylvia atricapilla, L.

XLIV«. -Apr.
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XLV0. — Apr. ?.. — (in) Fogarns.

XLVI. Mart. :M. - .' Nagy-Enyed.

II — Apr. 2. — " Maros-Ujvár.

XLYIa. - " 20. - « Kis-Harta.

(I — (I 8. — 11 liékés-Csaba.

XLVn. — « Í). — K Kszeg.

XLVII«. - <' 12. — « Sopron.

<( — « 8. - (1 Er.

XLYIII. — « 24. — « Cs.-Souaorja.

Il — (I 27. — (I Selmeczbánya.

XLVili«. — " 2. — (. Ungvár.

XLIX. — Mai 14. — c Liptó-üjvár.

L. (F.) - Mart. 80.

Lk. (Sp.) — Mai 14.

(in) Eéa. (XLV«.)

(1 Liptó- Újvár.

(XLIX.)

.7. (Sch.) — 4G nap (%a^e).

K. (M.) - Apr. 21- 22.

1.52. -<

—

> Sylvia hoi'tensis, Bechst.

XLV«. — Apr. 26. — (in) Eéa.

— « 2.5. — <' Pogaras.

XLVI«. - ' 20. — « Kis-Harta.

~
,. 26. — « Békés -Csaba.

XLVU. — « 26. — « Kszeg.

XLVn«. — « 29. — " Nádasd.

— « 2.5. — <i Er.

XLVIII. — « 19. — « Cs.-Somorja.

« — (I 27. — (I Selmeczbánya.

XLVIII«. — « 8. — « Tavarna.

« — (I 24. — « Ungvár.

XLIX. - Mai 30. - « Zuberecz.

« — « 3. — « Liptó-Ujvár.

Feltnen késik Zuberecz az idén a Sylviák-

nál, ezt az adatot se vehetjük figyelembe, mert

más években nem késik ily abnormisan, s a

vele szomszédos Liptó-Ujvár is elég normális

adatokat szolgáltat.

,3iiberec5 uerfpätet fid) lieiier auffalleiiû knien

©DÍüien, ïiod) tonnen mir oiid) öiejeo 'Dahun uidjt

in 33etrad)t neljuien, ba biefc üeripätnug nid^t con:

[tant tft, unb and) bie benad^barte Station i'iptb=

lljudr feine abnorme tíerípatnni^ anfmeift.

L. (F.) — Apr. 8. — (in) Tavarna. —
(XLVIIIö.)

Lk. (Sp.) — Mai 3. — " Liptó-Ujvár. —
(.XLIX.)

J. (Sch.) — 26 nap (ÎTage).

K.(M.) Apr. 20- 21.

!.">:'.. <—> Sylvia nisoria, Bechst.

XLV«. — Mai 1 .
— (in) Ó-V(

XLVI«. Apr. 23. .. Kis-Harta.

XLVH. .^ 19. — " Kszeg.

XLVn«. - .. 20. - « Sopron.

„ _ „ 27. _ „ Er.
XLVIII. —Mai 1.— « Cs.-Somorja.

XLVIII«. Apr. 29. — .. Zólyom.

<| — Mai 2. — « Ungvár.

L. (F.) - Apr. 19. — (in) Kszeg. (XLVII.)

Lk. (Sp.) -Mai 2.— ' Ungvár. —
(XLVIII«.)

J. (Sch.) - 15 nap (iaçiel

K. (M.) Apr. 26.

A Sylviákról általában meg kell jegyeznünk,

hogy az adatok évi eloszlása rendkívül változó

és ingadozó. A hypsometrikus befolyást ngyan

ki lehet még mutatni, de hogy ezenkívül mily

okok mködnek közre a felvonulásban, arról az

évi sorozatok nem adnak felvilágosítást. Lehet,

hogy itt a biológiai momentum s a localis viszo-

nyok hatnak be tiilnyomóan a felvonulásra, úgy,

hogy ezek mellett a geographikus befolyás szinte

elenyészik.

33ei ben Síjtuien muffen mir bemerfen, ha^ bie

jaí;rlid)e 5>ertbetlnnij ber Taten feljr ueränberlid;

ift unb grofeen Sdjuianfungen unterliegt. S)er

i)i)pfometriid)e ©influé ift nod) nad)roeiâbar, roel^e

Urfad;en aber aufeer biefem nod; mitmirten, barü:

ber geben une bie jäi)rlid)en 9iei{)en feinen 3iuf=

fditufe. ©è ift tool)! mijgti^, ba{3 bei ber 33eficbeíung

baê biologifí^e ÍDÍoment in 35erbinbnng mit òen

íocoíen íPerbaítniffen non entfd)eibenbem ©infíuffe

finb, neben meldten ber geograpíjifd^e ©infíufe

äurücftritt.

154. Tadorna cornuta. Gm.

XLIV«. — Mart. 1 3. — (in) Pancsova. —
1 db. J . 1 St. 5 .

155. <-&> Totanus calidris, L.

XLVI«. — Mart. 14. — (in) Boglár. Sok. iíieíe.

(I — (I 14. — « Fülöpszállás.

— « 17.— « Izsák.

(I — « 25. — Il Tisza-Alpár.

(I — Il 22. — Il Kolozsvár.

j

XLVII«. — Il 14.— Il Er.
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L. (F.) — Mart. 14. — (in) Boglár. -
(XLVI«) etc.

Lk. (Sp.) — " 25. « Tisza-Alpár. —
(XLVI«.)

J. (Sell.) -- 1::^ nap (Tage).

K.(M.) - Mart. 19 20.

15(). <—^>- Totanus fuscus, L.

XLVI«. Apr. 11— 17. (in) Kis-Harta. Sok.

Ííieíe.

1.57. -<

—

> Totanus glareola, L.

XLVI«. —Mart. 1. (in) Fülöf

Apr. 14. (in)

158.^

XLIV«.

XLV.
XLVL

Totanus ochropus, L.

— Mart. 3. — (in) Kupi'novo.

- iüÄmJrtc} " Újvidék.

Apr. 11.—
— Jan. -30. —
- Mart. 1 2. -

XLVII«. — « 21. —
XLVIII. — Febr. 13. —
XLVni«. — Mart. 29.

Kis-Harta.

Kolozsvár.

Kolozsvár. Vonu-

lók. 2)iircí)3üg[er.

Er.
Cs.-Somorja.

Zólyom.

Újvidékeit, és Kolozsváron áttelelt. Az inga-

dozás, mint mindig, úgy az idén is rendkívül

nagy, az anyag pedig oly csekély, hogy annak

alapján bvebb vizsgálatokba nem lehet bocsát-

kozni.

Überrointerlc in lljuibéf unb Slolojenár.

Sie ©(í)roanfuiig ift — loíe aíljaí)ríicí) — feíic

gro6, baê 30iaterial aber ju gering, um fiá) barauf

in ciiigel)ciiíicrc Uiiterfud)ung pi íafíen.

L. (F.) Feljr. Li. — (in) Cs.-Somorja. —
(XLVm.)

'

Lk. (Sp.) — Apr. 11.— K Kis-Harta. -
(XLVI«.)

J. (Seh.) — 58 nap (2:;age).

K. (M.) Mart. 10 11.

15'.». -<—»-Totanus stagnatilis, Bkchst.

XLVI«. - Mart. 25. — (in) Tisza-Alpár.

1(10. -<—> Tringoides hypoleucus, L.

XLV«. — Apr. 3. — (in) O-Verbász.

— « 15. — .1 Kéa.

XLVI.
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XLYa. — Mart. 29. (in) Streza-Kercisora.

II
—

II Í).
— « Fogaras.

XLVIa. - " 20. — « Fülöpszállás.

II
—

II 3. -- II Maros-Vécs.

XLVII. —
Cl ö. — « Kszeg.

Il
—

Il 27. — e H.-Szálldobágy.

XLVII«. - « 11. — <' Nádasd.

II
—

i( 7. — « Sopron.

II
— II 12. ~ ' Magyar-Ó vár.

« —
I. 20. — « Eör.

XLVm. — " 12. — <' Cs.-Somorja.

XLVIU«. — « 20. — « Holies.

II
—

II 12. — « Zólyom.

II
~

II 14. — <i Tavarna.

« —
II 20. — " Ungvár.

XLIX. — < 10. — « Nagy-Bittse.

II
—

II 22. — " Zuberecz.

II
—

II 6. — <i Liptó-Ujvár.

II
—

II 17. — « Szepes-Béla.

A beérkezett adatok alapján nem alkothatunk

magunknak tiszta képet a liúros rigó felvonu-

lásáról. Se a hypsometrikus, se a geographikus

befolyás nem domborodik ki tisztán. Mindössze

egy kis — bár állandónak látszó — késés mu-

tatkozik az ország északkeleti részén (Er,

Tavarna, Ungvár).

3luf ®ninb ber eingegangenen 23ericí)te fann

man fid) fein tlareê 33tlb con beni 3"3e ber ©ing=

broííel entroerfen. Sßeber ber í)i)píonietrtí(^e, noá)

ber geograpíjifdie @infíufe ift rein auogeprägt. Sîiir

eine fíeinc — roenn auc^ confiant i'áieiiicnbe —
aserípötnng ift in ben norböftíid)en 2:í)ei[en bee

Sanbes (Gör, Tauarna, Ungoár) jn conftatieren.

L. (F.) — Mart. 3. — (in) Maros-Vécs. —
(XLVIa.)

Lk. (Sp.) — II 29. — I' Streza-Kercisora.

(XLVa.)

.1. (Sch.) - 27 nap (íage).

K.(M.) Mart. 16.

164.- Turdus pilaris, L.

XLVa. Fel)r. 10—20. (in) Ü-Verbász.

XLVIa. Apr. 1.5—25. " Kis-Harta. —
(v. Floericke.)

II - Febr. 7. — « Kis-Harta. —
(v. Hauer.)

II ~ - Jan. 29. — " Kolozsvár.

XLVU. Jan. 1.—Mart. 14. « Kszeg.

Mart. 10—24. n H.-Szálldobágy.

XLVHI.
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XLYII«. Apr. Ki. — (in) Nádasd.

(I
— « dC). " Rohoncz.

(I
— « IS. -

<i Sopron.

(I (1 28. « Miklósi'alu.

(I
—

<i '20. - <i Visegrád.

Cl
— « 1. — « Mácsa.

« — (. 40. - « Eör.

XLYIII. -
,. :>2. — < Cs.Somorja.

" — « 'Hl. — i< Alsó-Köröskény.

" — « 21. — « Ghymes.

« —

-

(I 2S. - - « Meleghegy.

« — « 29. - II Diós-Gyr.

II
—

II 16. — II Leányvár.

« —
II -2Í. -

(I Nagy-Tárkány.

XLVIII«. — II 10. -~
II Szkíenó.

II
—

II '27. — II Badin.

II
— II 27. — « Zólyom.

(I
—

II 21. — II Kakasfalva.

(I
—

II 20. — II Tavarna.

II — II 21. — II Mocsár.

II
— II 23. — II Ungvár.

L. (F.) Mart. 2(i. (in) Plavna. (XLY.)

Lk. (Sp.) Apr. 2'.). « Vojnic (XLV),

D.-Gyr (XLVII).

J. (Sell.) ' ^ 35 nap (xaii,c).

K. (M.) — Apr. 12.

Az aránylag nagy ingadozás daczára is gyors

megszállásról tanúskodó sorozat, a mi igen

szemléletesen tnik ki az adatok culminatió-

jaból.

III. III. IV. IV. IV. IV. IV. I\.

id—:«. 31-i. .)—'.!. 1(1—14. !.>- 111. ii)—U. £,— J9.

1. 2. 2. 10. 21. 11.

A culminatió, — szemben az április 13-iki

középszámmal — április 20—24. közé esik ; a

47 adatból 21 esik ebbe az idközbe. Minden

fajnál elfordulnak ugyan ilyen aránylag igen

korai adatok, de az átmenet a culminátióhoz

rendesen fokozatosabb, mint ennél a fajnál.

A gyors elterjedés következtében a sorozat

meglehetsen tarka, úgy hogy a megszállás

módjáról vajmi keveset tudhatunk meg. A hyp-

sometrikus befolyás határozottan kivehet, an-

nál is inkább, mivel a XLIX. zónabeli már
magasabb hegj-vidéken fekv állomásokról igen

ritkán kapunk jelentéseket, s ezek is rende-

sen mint ntúlkésiek» szerepelnek a feldol-

gozásban. S ez más tekintetbl is nevezetes

dolog, a mennyiben arra látszik mutatni, hogy '

félkörben magas hegyekkel körülvett hazánk a

vadgerle számára nem átvonulási («-'^) terület,

hogy tudniillik azok, a melyek tavaszszal el-

fordulnak nálunk, azok itt is költenek, nem
mennek tovább. Ebbl lehetne aztán meg-

magyarázni a geographikus befolyásnak cse-

kély nyilvánulását, a mely ismét feltétele a

gyors elterjedésnek. Az egyes, aránylag igen

korai adatok már inkább biológiai és localis

behatások eredményének látszanak. Arról, hogy

mely irányból jve, szállja meg a vadgerle ha-

zánkat, a sorozat semmi felvilágosítást nem ad.

3:rot3 ber üerljältnifemäeig großen ©á)n)unfun9

ift bit' fcbnec i^erln•eitu^g biefer Sírt auê ber 3ícil)C

erfiditlid), bcjonbere aiifdiaiilid) ,'ieioit unó biefelíio

bie (Sulminatton ber 3)ateii.

III. m. IV. IV. IV. ÍV. IV. IV.

-i<)— 30. 31—4.. .,—(). 10—14. l.-j- l'.l. J(l— -24. -J."!- i(l.

1. 2. 2. 10. 21. 11.

®ie (Sulminatioii fällt — entgelten öcin Wittcl

üom 13. aipril — jtmfd^eu ben 20—24. 3tpril, uon

47 í)aten fnen 21 in biejen ^eürtuim. ^mav fom=

men bei jeber ikt einjelne friiíie SDaten oor, bod)

ift ber ílbertjang jur (Snhnination otel regelmäßiger

unb ftufenineife, nid)t fo, luie bei biejer 2lrt. 3líegen

ber íd)netten 3]erbreitung ift bie 9íetl;e äiemlid)

bunt, fo bafe man üon ber 2lrt unb SBeife ber

SBefiebeíung fel;r toentg barane erfeljen fann.

2)er t)i;pfometrtící)e ©influfe ift flar ju erfeben,

fintemal mir con ben êod)gebirgêftationen ber

XLIX. 3o"e l)öd)|"t feiten cinen 33erid;t über bie

Turteltaube beíommen, unb aud; biefer fnngirt in

ber 33earbeitung meifteiiê ale uju fpät«. 1)aè ift

aber aná) in anberer ^infid;t eine bemerfenêroertl)e

©rfd)einung, inbem fie ^u jeigen fá)etnt, ba| unfer

im ^albfreife oon l)ofjcm ©ebirge umgebeneâ 'üatex--

lanb für bie Turteltaube fein Surdjäugegebiet ift,

baf5 nämlid) bie, roeld)e im ^^rütijatjr bei une oor-

fommcn, aud) l)\ex brüten unb nidjt roeiteräietjen.

3iuê btefer (Srfi^einung läßt fid) bann ber geringe

©inftufe ber geograpljifc^en Sage erflären, roaê

roieberum ein .ôauptbcbiiuuiifi für bie fc^nelle SBer=

breitung ift. 'î>ie Cilivel neu fclir früf)en Säten er;

fd)einen bann metjr biologifd)en unb locaten ©in--

ftüffen ju entfpringen. Über bie Siidjtung, aus loei--

dier bie Turteltaube bas Sanb befiebelt, giebt uns

bie 9îeit)e feinen 3tufid)lu§.

167. <—>- Upupa epops, L.

XLIVa. — Apr. 2. — (in) Kupinovo.

Mart. 27. Temes-Kubin.
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riale 311 fd^iiefieii, jicmíid) conftoiit ift — icfieint

barauf biiijurocifeti/ bafe ber 3Biebel;opf unfer

35oter(anb t^ciluieifc non Often befiebelt ; _ oer=

ftärft roirb biefe 3lniial)ine nod) non ben conftant

früfien ®atcn ber ©tationon ber (Sonntate Krníio';

©aréni), iemcâ nnb iHvaO. T)icíe oft^meítlid)

geriáitete ©trönuinii fdieint bie ilicití nid)t nicl)r

äu errcid;en, bod) fann biefcci nidit cUMiiioienb nad)--

ijeroieien roerben.

Vanellus eristatus, L.

XLIV«.

XLV«.

XLVa.

XLVI.

XLVI«.

— Mart. 11. -



246

aipriíbaten fimen bei biefer 3írt iná)t in 33etra($t

fommen, bo ber tibí^ in biefer S^'ú gemöfinUcb

fd)on niftet, bie üíngaben bejietien fid^ loa^rfí^ein:

lid) auf ^eruiiiflreicbenbe, bie in ber erftcn 33riit

c(cftbrt rourben.

'^ie mxa) bie fleoflrapljifdie i'ai^c bebingte 5?er=

fpätnng ift nad)inei5bar, obinol)! fie nid)t fá}arf auè-

geprägt ift; umfo erfiditlid^cr geftaltet fid) ber burd)

baô biologifdje 3Jíoment ocrftarttc I)i)vêometrifd)e

(Sinftuf;.

1(19. Yunx torquilla, L.

XLIV«.

XLV«.

XLVI.

Mart. '20. (ini Temes-Kubin.

Apr. ]'.». — « Kéa.

u ö. — n Fogaras.

« 1 8. — « Csála.

« - « 3. — (I Nagy-Enyed.

XLVI«. — <i 'J5. — " Ilévfülöp.

— Mart. 19. — « Fülöpszállás.

(I
— Apr. 17.

—

" Tisza-Alpár.

» — Cl 'I. — « Békés-Csaba.

XLVII. — « 12. — « Felsö-Löv.

XLVII. — Apr. 2. — (in) Kszeg.

XLVII«. — .. I. — « Nádasd.

— Mai n. " Eör.

XLVlll. —Apr. I.'). .' Cs.-Somovja.

11 — 1' 11.

—

(1 Selmeczbánya.

XLVlll«. 11 14. — « Zólyom.

— 1. 12. - (1 Óviz.

II " I '.I.
— 11 Tavai'na.

11 II 12. — I' Ungvár.

XLIX. — <i 17.

—

1' Liptó-Ujvár.

« — (1 22. — 11 Szepes-Béla.

L. (F.) — Mart. 19. (in) Fülöpszállás. —
(XLVIa.)

lì, í^r. I A,-.r -7-) ,,
|B.-Csaba (XIAIa).

JJ{. (bp.l -Apr. JJ. <i

^Szepes-Béla (XLIX).

.1. (Sch.) - 3.3 nap (íTage).

K. (M.) Apr. 5.

Révfülöp és Er túlkésk, a megfigyelk is

azt jelentik, lehet hogy nem els érkezés.

Sicufülöp unb 6ör ju fpöt, íaut bem 33eri(^te

ber 33eobad)ter ift eô möglid), baf; nidit bas cri'tc

®rfd)einen notiert rourbc.

Következik feldolgozásunknak az a része,

melyet a vonulás statisztikájának nevezhetünk.

Itt alább az els táblázatban az áttelelk jegy-

zékét adjuk. Látható, hogy a szélesebb kör
megfigyelés következtében ezek száma úgyszól-

ván évrl-évre nagyobbodik. Eddig typikus

vonulóknak tartott fajok már többször áttelel-

tek ; C'ncus aei'ugiiiosus harmadszor, Pratincola

rubicola másodszor, stb. Némelyek már nagy

tömegekben maradnak itt — Emberiza schoe-

iiiclus — . Az idei enyhe tél szintén megszapo-

rította ezeknek a számát, legfeltnbb a Sylvia

cinerea téli tartózkodása.

Az azután következ kimutatások a koráb-

ban, késbben és megfelelen érkezett fajokról

nagyon tanulságosak, és a M. 0. Központnál

használt módszer mellett szükségesek is. A zó-

nák keretén belül az idjárás befolyása legfel-

jebb az utótelek következtében elálló rendet-

lenségekben nyilatkozhatik, hogy a vonulás

korai vagy kési volt-e, arról csak ilynem ki-

mutatások adhatnak felvilágosítást. 1898 tava-

szán 70 faj jöll korábhan, 6 megfeleléit és 10

késbben, a vonulás tehát az enyhe télnek és

korai kitavaszodásnak megfelelen szokatlan

korai volt.

Nem vagyunk jelenleg még abban a helyzet-

ié folgt jeÇt nod) ber 2^^eií ber Bearbeitung,

lueldjen roir bie Statiftif bes S^W^ nennen fönnten.

Dk erfte S^abetle giebt ein 3Ser3eid)ni§ ber über-

winterten 3írten. Si'foígc ber unifaffenberen 33e:

obad)tung fteigt bie ^a\)l berfeíben faft oon ^saíir

ju ^al;r, bi5l)cr aie tt)viíd)e 3ügler übcrrointern

meí)rfad; Circus a-ruginosus juni britten )Slaíe,

Pratincola rubicola jum jroeiten 3)fale .ír. aJíand)e

überraintern bei une f($on maííent)aft— Emberiza

8ch(»'niclus — . 2)er í)euri9e fe|r inilbe SBinter

()nt iíjre 3aí)í roieber üermeí)rt, feí)r anffallonb ift

bie Übertuinterung oon Sylvia cinerea.

^ie fo Igenbe í:abellc, roeld)e oon ben frütier,

entfpred)enö, unö fpäter angefonimenen 3lrten

E)anbeít, ift feíjr Ie[)rreid), nnb bei ber 3}îetf)obe ber

U. 0. Êentrale audb not^roenbig. ^n bem ^ìabmen

ber Sonen ift ber (5influBbcr3Bittcrniui nur in ben

burd) 3ìad)iointer l)erDor9erniene Unregelmäfsiiv

feiten erfiá;tbar, ob ber ßug fruì; ober fpilt uor fid)

gieng, barüber geben une biefe Tabellen 3tuff(i)lufe.

3m grül^alire 1S98 famen 70 31 r ten frül)er,

6 entfprec^enb unb 19 fpäter. Der Sug roar

alfo bem oor^ergegangenen miiben SBinter unb

bem fruì) eingetretenen ^rüblinge entfpredicnb nn-

gerobljnlid) früb.

îcrjeit finb roir nod; nid;t in ber i'age ben 3"=
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ben, hogy behatóbban tárgyalhatnánk az id-

járás és a vonulás lefolyása közötti összefüggést.

Láttuk, hogy korai vagy kési vonulást idéz el,

a szerint, a mint korai vagy kési a tavasz.

A geographikus és hypsometrikus befolyás

alapjában véve szintén meteorológiai tényezk

kifolyásai, s láttuk, hogy ezeknek is nagy hatá-

suk van a vonulásra, de láttuk azt is, hogy ezek

sokszor nem elégségesek az egyes fajok felvonu-

lásának megmagyarázására. Bizonyítja ezt kü-

lönben az a körülmény, hogy a felvonulásban

különböz typusok vannak, Ciconia alba, Grus

cinerea és Upupa epops keleten érkezik arány-

lag korán, Motacilla alba és Lanius collurio

pedig nyugaton. Ez világosan a mellett szól,

hogy — legalább egyes fajoknál — a meteoro-

lógiai tényezkön kívül más okoknak is kell

közremködni a felvonulásnál, de be kell valla-

nunk, hogy ezekrl még vajmi keveset mond-

hatunk. Ez különben nem is lehet czélunk egy

év adatait felölel feldolgozásban, melynek f-

feladata az anyag kritikai rendezése. Ez a kri-

tikai rendezés kívánja aztán, hogy itt-ott fejte-

getésekbe és összehasonlításokba is bocsátkoz-

zunk, hogy egyes jellemz sajátságoka jöv fel-

dolgozásokban figyelemmel kisértessenek.

íammeníjniit} beö S^ia,cé mit ber JBítteniiui ein=

geEienber ju erörtern. 2iUe mir ç;eief)en tjubcn, be-

löirft bieje früí)eit ober fpäteii Bug/ je iiaá)bein ber

Aïuijttiig frü£)er ober jpäter eintritt. ®er geogra^

píjijáie iinb í)i)PÍometriíi$c Ginftufe fitib im Wrunbe

genommen tuid) bnrd) meteoroloi^iidie ii^actorcn

bebingt, une roir gejeíjen Ijabcn, finb biefe oft un

genügenb ben ^ug einiger Wirten jn erfiären. 33e

roiejen roirb biefeô bejonberâ baburá), bafe eè vet

fc^iebene 3"götVPen giebt. Cíeonia alba, Grus

cinerea unb Upupa epops fonimeli im Dften t)er=

^öitnifemäfetg frnf) an, Motacilla alba unb Lanius

collurio im iiioften. îîieier Umftanb bejeigt ganj

fiar, bafi neben meteovolügijiiien Ànctoren —
menigftens bei einigen l'trten — bei bem 3uge auá)

anbere mitroirfen, bod^ muffen roir auä) ge)'tei)en,

i)a^ roir non biefen nod) f^erjlic^ roenig reben fön:

neu. 6ê fann ja biejeê and) nicf)t unjer 3roeci jetn,

in einer, auf ben Traten eineê ^aíires bafiercnbcr

iíeaibeitnng, bie 3lufgabe biefer ift bauptfädilid)

bas 3)íateria( fritifc^ jn orbnen. íöci biefer x'lrt

ber Bearbeitung ift eè bann nid)t letilt ju um

gelten, t)ie unb ba Unterfud)ungen unb 3Sergiei

d)ungen auäuftetten, ^ux 33erit(ffid)tigung djaraf

teriftifd)er (Srfd^einungen in ben foígenben 33earbei

tnngcn.

Az 1897-ig bezárólag megállapított országos középszámnál korábban érkeztek az idén :

iyrüber ale baâ iínnbesmittel — faiâ 1897 auogered)nct — finb beuev angetommen :

Hány
nappal

íDíit loic

Sagen ?

17 ^

15 -

Fajok

Ardea garzetta, L.

Numenius arquatus, L.

14 -<

—

> Anser cinereus, Mey.

14 *^* Totamis ochropus, L.

13 *^> Accentor modularis, L.

13 -t-&* Anas bosehas, L.

13 <—> Muscicapa eollaris, Bechst.

13 -^—> Querquedula circia, L.

12 -<

—

> Caprimulgus europseus, L.

12 -<-e> Gallinago scolopacina, Bp.

12 <—> Merops apíaster, L.

12 -<

—

^>- Ortygometra porzana, L.

1 1 <—> Coracias garrula, L.

1 1 -<

—

^>- Dafila acuta, L.

11 <—> Milvus íctinus. S.w.

10 <

—

^>- Erithacus luseinía, L.

10 <

—

> Motacilla flava, L.

10 "—> Querquedula crecca, L.

10 -<

—

> Sylvia cinerea, L.

Hány
nappal ?

Rit roic oifi

aagen ?

10 —

>



Hány
nappal '.

ÎKit loie u

îagcii ?

5 <—> Avdea purpurea, L.

5 *-&* Buteo vulgaris, Bechst.

5 -<

—

y Circus a^ruginosus, L.

5 -«

—

> Coturnix dactylisonaus, Mey.

5 -<—>• Lauius colluris, L.

5 -<

—

> Oriolus galbula, L.

5 -«^> Sturnus vulgaris, L.

4 -<—> Ardea cornata. Pall.

4 *—> Cuculus canorus, L.

4 +—> Motacilla alba, L.

3 -<

—

> Columba palumbus, L.

3 <—> Erithacus philomela, L.

3 <—> Muscicapa atricapilla, L.

"3 -<-&-> Scolopax rusticola, L.

3 -e&> Serinus hortulanus, Koch.

3 <-e-> Totanus calidris, L.

^—> Acrocephalus turdoides, Mey.

Hány
nappiil ?

3Rit loie Diel

îagcii ?

Fajok

2 -<-&> Alauda arvensis, L.

i <—> Anthus triviális, L.

2 <—> Grus cinerea, Ij.

2 <—> Locustella nœvia, Bodd.

2 <—> Muscicapa grisola, L.

2 <—^>- Nyctiardea nycticorax, L.

2 -f—> Ortygometra crex, L.

2 <—> Pratincola rubetra, L.

2 -=—> Pratincola rubicola, L.

1 -<—>- Acrocephalus phragmitis, Bechst.

1 <—> Ardea minuta, L.

1 "—> Chelidon urbica, L.

1 <-&> Erithacus rubecula, L.

1 -<—)- Hydrochelidon fissipes, L.

1 <

—

> Vanellus cristatus, L.

Összesen 70 faj.

3iiîttiiunon 70 l'lrtcu.

bezárólag megállapított országos középszámnak megfelelen érkeztek az idén

®em Saiibcömtttel, biö 1897 auSíjevei^net, ciitfpredjenb famen l)euei- an:

-<—>- Ciconia nigra, L.

<^> Circus cyaneus, L.

*—> Cotyle riparia, L.

^—> Cypselus apus, L.

Ficedula rufa, Bkchst.

Lantus minor. Gm.

Összesen 6 faj.

3iifammeii 6 ylrteii.

Az 1897íg bezárólag megállapított országos középszámnál késbben érkeztek az idén:

isevfpätet ()abeii fid) jegcn buo ííianbesinittel, bis Is',i7 auogcredjiict, Iieucr fühienbe :

Fajok Sitten

Hány
niip]ial ?

3)iitiBÍc»icl

"ïagcn ?

1 -<

—

> Cerchneis vesjjertina, L.

1 -<-&* Columba cenas, L.

1 <—>- Sylvia atricapilla, L.

2 <•«-> Cerchneis tinnuncula, L.

2 <—> ßuticilla phœnicura, L.

2 -í—> Saxicola œnanthe, L.

3 -í—> Ruticilla tithys, Scop.

3 <—>- Upupa epops, L.

4 "—> Falco subbuteo, L.

5 <-&> Ibis falcinellus, L.

5 <^* Motacilla boarula, L.

5 -í—> Sylvia curruca, L.

.5 <—> Tringoides hypoleucus, L.

5 "—> Turdus musicus, L.

6 "—> Ficedula trochilus, L.

7 -te-> Fringilla coelebs, L.

8 <—> Gallinula chloropus, L.

ippal
Sitten-Fiijok

Íagcii ?

8 <—> Hypolais icterina, Vieill.

9 <—^ Sterna íiuviatilis, Naum.

19 f

3ufammen 19 3lrten.

Onl..



Magyarország területét az 1898. évi tavaszi vonulás alatt megszállták :



250

Magyarország vonulási naptára 1898-ra. — Unjarn'o oUrtê=Kalenber für 1898.

Febr. 18.

« 21- 22.

24.

25,

« 2(;

28,

Mart. 1—2. ^->

1—2. *—>

., 1—2. —

>

2—3.

3.

3—4.

4—5.

5—6.

6.

6.

8—9.

10.

10—11.

12.

13.

15.

15.

15.

15.

16.

16.

16-17.

16- 17.

17.

17.

ly—20.

22.

22- -23.

23—24.

24.

24.

25.

25—26.

26.

27—28.

28.

29—30.

29—30.

31 -Apr. 1.

Anas boschas, L.

Alauda arvensis, L.

Buteo vulgaris, Buchst.

Numericus arquatus, L.

Querquedula crecca, L.

Sturnus vulgaris, L.

Vanellus cristatus, L.

Anser cinereus, Mkv.

Dalila acuta, L.

Motacilla alba, L.

Columba (t-nas, L.

Gallinago scolopacina, Bp.

Fulica atra, L.

Alauda arborea, L.

Ardea cinerea, L.

Columba palumbus, L.

Larus ridibundus, L.

Milvus ictinus, Sav.

Querquedula circia, L.

Anthus pratensis, L.

Totanus ochropus, L.

Fringilla cddebs, L.

Circus cyaneus, L.

Botaurus stellaris, L.

Erithacus rubecula, L.

Podiceps minor, Gm.

Scolopax rusticola, L.

Podiceps cristatus, L.

Turdus musicus, L.

Grus cinerea, L.

Pratincola rubicola, L.

Accentor modulai'is, L.

Motacilla boarula, L.

Totanus calidris, L.

Circus œruginosus, L.

Euticilla tithys, Scop.

Turdus torquatus, L.

Cerchneis tinnuncula, L.

Ortygometra porzana, L.

Ciconia nigra, L.

Ficedula rufa, Bechst.

Aegialites fluviatilis, Bechst.

Turdus merula, L.

Ciconia alba, L.

Motacilla flava, L.

Ardea purpurea, L.

Gallinula chloropus, L.

Nyctiardea nycticorax, L.

Platalea leucorodia, L.

Apr. 1 —2.

« 2—3.

3 -4.

4.

4.

.< 4—5.

5.

6.

« 8.

« 8—9.

Mai



<«->• Accentor moduláris. L.

<^> Alauda arveims, Íj.

t«* Anas boschas, L.

-«—> Ansei' si-getiim, Gm.

>-'^ AiUhus pratensis, L.

<—> Arde<( cinerea, L.

*—* Botaurus stellaris, L.

*«> ß'wieo vulgaris, Bechst.

<^* Cerchiieis tinnuncula, L.

-<—>• Cireii.^ iiffiKiiiiosus. Tj.

<^* Coiiimhit oenas, L.

-<—> Columba palumbus, L.

-«-^ Coturiiix dactylisoiians, Mv
<^* Emberiza miliaria, Ij.

-t^* Emberiza schoeniclus, L.

-^^> Erithacus rubenda, L.

*«> Fringilla coelebs, L.

"^^ Motacilla alba, L.

<—> Nyctiarden nycticorax, L.

«-^^ Numenius arquatus, L.

-«—^^ Nyroca leucophthalmos, L.

-<—> Philomachns pngnax, L.

-<—>- Pratiiicohi rubicola, L.

^—> Qunyiinhlht rrerra, L.

<-&> Rallus aquatiens, L.

^> Ruticilla tithys, Scor.

*^> Scolopax rusticola, L.

-<-&> Sturnns viUgaris, L.

^-> Sylvia cinerea, L.

-œ-> Totanus ochropiis, L.

<«* Turdus menda, L.

Az 1898. év folyamán átteleltek :

^Mn "salive 1S98 übevminterten :

(in) Ungvár.

(1 Cs.-Somorja.

« Újvidék, Ó-Verl)ász, Keszthely. Tisza-Alpár. Kolozsvár,

Kszeg, Eör.

II Izsák.

II Temes-Kubin, Izsák.

II Plavna, Keszthely.

II Temes-Kubin.

II Újvidék.

II O-Verbász, Izsák, Kolozsvár, Cs.-Somorja.

II O-Verbász.

II Nagy-Enyed.

II Taszár, Báté, Berki, Izsák, Alsó-Köröskéuy.

II Berzencze, Nagy-Atád. Lábod.

V. II .Jánk.

II Ó-Verbász, Kolozsvár, Kszeg.

II Újvidék, Ó-Verbász, Izsák, Kolozsvár, Cs.-Somorja.

II Ó-Verbász, B.-Csaba, Kolozsvár, Kszeg.

II Újvidék, O-Verbász, Kolozsvár, Kszeg, Er, Selmeczbánya.

II O-Verbász, Királyhalmok, Izsák.

II Újvidék.

II Újvidék.

II Tisza-Alpár.

II Temes-Kubin.

II O-Verbász, Izsák.

11 Ó-Verbász.

II Ó-Verbász, Nagy-Enyed, Kolozsvár.

II Remete.

« Novi, Apatin.

II Újvidék, Ó-Verbász, Kolozsvár.

II Temes-Kubin.

II Újvidék, Kolozsvár.

II Újvidék, Réa, Kolozsvár, Cs.-Somorja.

Összesen 32 faj.

Sufammeti 32 3lrten.


