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Wenersborg 58°23' N . B . 
30°— Ö. L . v. Ferro 

Wester Noviand kerület 63° 15' N . B . 
(Departement) 35° 10' Ö. L . v. • (Középirány). 

Wexiő ... - - - - - 56°53' N . B . 
32°19' Ö. L . v. i 

J e g y z e t e k a mogyorósza jkóró l . 

Miután abban a véleményben voltam, hogy a 
havasi szajkó inkább a Déli-Kárpátokban költ, 
mint az Alpoknak jóval északibb fekvésű helyein, 
1892. évi február hónak körülbelül közepén hoz
záfogtam e madár fészkének kereséséhez. A nagy 
hó abban az időben igen megnehezítette a já
rást, kivált azokban a sziklás hegyekben, a hol 
őszszel ezek a madarak leggyakrabban előfordul
tak és a hol jól megfigyelhetők voltak. 

Körülbelül márczius hó közepéig csak any-
nyira haladtam, hogy egy néhány régi fészekre 
bukkantam, a mikor a madarak zajos maguk
tartásából arra lehetett következtetni, hogy még 
nem költenek. Al ig értem el a hó végét, a mikor 
egy be nem végzett fészekre akadtam és közvet
lenül mellette még más kettöre-háromra, mely 
részint későbbi, részint korábbi keletű volt. Sze
rencsétlenségre az újabban rakott fészkeket, 
melyeket a vihar összehányt, az építőmestereik 
elhagyták és tojásaikat kénytelenek voltak a 
régi tanyázó helyeiknek igen megrongált fész
keibe rakni. Ezeknek a megviselt fészkeknek 
egyikéből május hó 8-án kiszedtem három igen 
anyányi fiókát, melyet miután azt sikerűit nagyra 
nevelnem, Angliába küldtem. 

A következő esztendei rendkívül nagy hó 
majdnem teljesen lehetetlenné tette a magasabb 
fekvésű erdőségek átkutatását, ámde a tél utója 
igen enyhe volt és lehetővé tette, hogy azokat 
most már könnyebb szerrel lehetett bejárni. 
Néhány sikertelen próbálgatás után végre már
czius hó 31-én rátaláltam egy új, de üres fé
szekre. Április hó 5-én azt jelentették nekem, 
hogy e fészek tulajdonosa már a tojásain ül 
.és két nappal későbben kiszedtem az egész 
fészekalj t, az öreg madarakat pedig lelőttem. 

Az a jegenyefenyő (Abiespectinata), amelyen 
ezt a fészket találtam, a nyugati lejtő fenyve
sekkel sűrűn benőtt hegyhasadékának körülbe
lül 4500 láb magas helyén állott, a mely hegy
hasadék a Hátszeg melletti (Hunyad vármegyei) 

Notes on N u c i f r a g a caryocatactes . 

Thinking that tbe Nutcrackers would breed 
earlier in the Southern Carpathians, than in tbe 
Alps and their still more northerly haunts, we be-
gan in 1892 to search for their nests as soon as 
tbe middle of February. The deep snow at that 
season, made locomotion difficult, especially in 
the more rocky forests, where the birds had been 
most frequently seen during the autumn, and 
where they were still fairly in evidence. Up to 
the middle of March, however, we had come 
across nothing better than a number of old 
nests, while the noisy behaviour of the birds 
seemed to indicate, that they were not yet bree-
ding, nor was it until nearly the end. of the 
mouth, that we found a new unfinished nest, 
and close to it two or three others of greater or 
less antiquity. Unfortunately this recent con-
struction having been somewhat displaced by a 
storrn, was abandoned by its architects, who 
must forthwith have laid their eggs in the most 
dilapidated of their old abodes, for írom a 
ragged old nest we took on May 8 t h three al
most fully rledged young, which were succes-
fully reared and finally transported to England. 

The exceptionally deep snows of the following 
year, made it next to impossible to search the 
higher woods, but the past winter having been 
very mild, we were this spring able to get about 
with comparative ease; and after many failu-
res at last discovered on March 31 t h a new 
but empty nest. On Apr i l 5"' its owner was 
reported as sitting and two days later I took 
from it a füll clutch of three eggs, and shot 
the old birds. 

The silver spruee (Abies pectinatft), on which 
this nest was pjlaced, grew at an elevation of 
somé 4500 ft. on the western slope of one of the 
long densely pine-clad ravines, which run down 
from the main ridge of the mountains near Hát-
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főgerincztől lefelé húzódik. Ez a fészek, hason
lóan ennek a madárnak rendes fészkelési mód
jához, nem vala messze a víztől; főszerkezetét 
úgy készítette, hogy az — szintén mint rende
sen — a főtörzsön nyugvott, melyet a föld színe 
felett körülbelül 40 lábnyi magasságban néhány 
oldalág támogatott. A fészeknek alapja száraz 
fenyő- és bükkfaágakból való volt, míg közte 
néhány zöld bükk- és egyéb gallyal együtt hosz-
szú és szürke színű fazuzmó látható ; e felett az 
alap felett a fészeknek többi része szintén e sza-
kálos fazuzmó két fajából van tömötten össze
fonva, bélése pedig száraz fűből és egy feltűnően 
széles tollazathól készült. Sem ebben az eset
ben, sem az ezen a vidéken talált többi fészkek
nél sohasem találtam még a legcsekélyebb nyo
mát sem annak a feltűnő fél-tetőnek, a mely az 
Északi-Kárpátokból dr. L E N D L (Budapest) útján 
ez évben beszerzett némely fészket jellemez. 

A tojások összehasonlítására nem lévén alkal
mam, ez egyszer csak annyit mondhatok, hogy 
azok a rendes typusú tojásoknak felelnek meg 
és némileg a szarka (Piai rustica) tojásaira em
lékeztetnek, de pettyeik sokkal finomabbak és 
végeik sokkal szabályosabban vannak kikere
kítve. 

Ámbár a havasi szajkó rendszerint igen ele
ven és zajos természetű madár, a költési időszaka 
alatt félénk és hallgatag; ezen állításom bebizo
nyítására felhozhatom, hogy május hó 18-án, 
alig száz lépésnyire attól a helytől, a hol néhány 
nappal előbb, midőn siketfajdokra vadásztunk 
több napon át tanyáztunk, egy fészket, a mely
ben három, félig-meddig anyányi fióka volt, 
nem találtunk. 

A fönnebbi adatok tehát azt mutatják, hogy a 
Déli-Kárpátokban ez a faj nem költ annyira 
rendellenesen korán, mint azt általában állítják. 

Danford C. G. 

szeg, County Hunvad. Like most of the breedíng 
places of these birds it was not for from water 
and as usual, the structure was built leaning 
against the main stem and supported by seve-
ral of the lateral branches its height from the 
ground being about 40 ft. The foundation of 
this nest was of dry twigs of pine and beech, 
afew green ones of beech and.briar and sundry 
long grey lichens; its inner part being förmed 
of two species of these lichens closely inter-
woven with a l ining of dry grass and a single 
large feather. Neither in this instahce, nor in 
any of the other nests found in this district 
was there the least trace of the curious semi-
dome, whieh characterises somé nests ohtained 
this year from the Northern Carpathians by 
Dr. L E N D L of Budapest. 

Having had no opportunity of comparing the 
eggs I can only say, that they seem to be of the 
usual type, somewhat-like those of Pica rustica, 
liut more finely spotted and more equally rotih-
ded at both ends. 

Usually inquisitive and noisy, the Nutcracker 
is during the breeding season a shy and silent 
bird. As a proof of this I may mention that on 
May 18"' we found, a nest containing three 
half-fledged young not a hundred paces from a 
spot, where we had a fortnight before when 
Capercaillie shooting, camped for several days. 

The dates above given seem to show, that in 
the Southern Carpathians at least this species 
does not hreed so abnormally early as has been 
generally supposed. 

C. G. Danford. 

A N u c i f r a g a fészkéről . — Mint a havasi szaj
kónak régi búvárját, az ennek a madárnak tető-
formájú fészkére vonatkozó közlemény igen 
érdekelt. Magam is több ízben találtam régi 
fészkeket, de a tetőformának soha még a leg
kisebb nyomát sem; és az irodalomból sem 
ismerek hasonló esetet. Madarásznak az a köz
lése, hogy külföldön az e lső fészket 1862-ben 
találták, nem állja meg a helyét. Az első fész
ket tojásokkal Caire abbé tS'ili-hwu a Sanieres 

U e b e r das N e s t der N u c i f r a g a . — Als alten 
Nucifraga-Forscher, hat mich die Mittheilung 
bez. der überdachten Nester dieses Vogels sehr 
interessirt. Ich habe seihst mehrfach alte Nester 
gefunden, nie aber eine Spur einer Überdachung; 
auch aus der Literatur ist mir kein ähnlicher 
F a l l bekannt, v. Madarász Angabe, dass das 
i i s t e Nest im Auslande 1862 gefunden wurde, 
ist nicht richtig. Die ersten Nester mit Eiern 
fand 1846 Abbé Caire in den Lärchenwäldern 



melletti vorösfenyáerdőben (Depart. Basses-Al
pes v. ö. Tschusi v. SchmidhoÖ'en : «Der Tan
nenhäher.» Dresden. 1873. p. 10. és Verband], 
d. Zool.-Bot. Gesellschaft. 1888. p. 442.) találta. 

Baldamus pedig Scbüttnek Erdélyből nem 
egg fészek/ttjai, hanem csak egy tojást adott ösz-
Bzehasonlítás végett (v. ö. Naumannia 1850. II. 
p. 70—72) melyet Bielz Petényinek küldött. 

V i l l a Tannenhof, Hallein mellett, 1893. IV. 2. 
Schmidhoffeni v. Tschusi: 
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bei Saniéres, Dep. Basses-Alpes. (Vergl. Tschusi 
v. SchmidhoÖ'en : «Der Tannenhaher.» Dresden. 
1873. p. 10 und Verhandl. d. Zool.-Bot-Gesell-
schaft. 1888. p. 442.) 

Baldamus gab Schutt nicht ein Gelege, son
dern nur ein AVans Siebenbürgen zur Vergleiche. 
(Vergl. auch Naumannia. 1850. II. p. 70—72), 
welches Bielz an Petényi gesandt hatte. 

V i l l a Tännenhof 21. V I . 1894. 
v. Tsclmsi zu Schmidhoffen. 

N u i n e n i u s t enu iros t r i s és Hae inatopus o s t r a l e g u s . 

1890. márczius 20-án borongós meleg, de 
roppant nagy szélvihar közepett egy magányos, 
szélkiáltó (Nunienius, bujtó vagy goizer) némán 
szállt be a szegedi «Feber tó»-n levő lesőgöd-
röm előtt felállított csalogató madaraim (néhány 
Numenius arquatus, 3—4 drb. Philomachus 
pugnax) közé. Eme csendes beszállása a szél
kiáltónak nem lepett meg, mert a vén hím pél
dányok rendszerint egész csendben szokták a 
delelő falkának tartott csalogató madarakat 
meglepni. Egy hibás mozdulatom azonban fel-
rebbentette a madarat, de nem a nélkül, hogy 
le nem emeltem volna. Vizslát a Fehér tóra soha 
sem viszek, nem pedig azért, mert egy részt 
nyugtalanságával az általa is észrevett vad le
szállásánál figyelésemben megzavar; de másrészt 
azért sem, mert az esetleges szárnyalt vad tíze
sekor annak tollazatában kárt is tehet, és el
végre is az alig 10—15 cmt. mély vízből magam 
is kényelmesen kiemelhetem a lelőtt vadamat. 

Ez esetben is tehát magam végezvén otthon 
hagyott vizslám munkáját, a lelőtt szélkiáltóm
ban egy szép, kifejlettNumenius teuuirostris-m, 
a vékonycsőrű hujtóm ismertem. Sajnos azon
ban, hogy 8-as sörétü lövésem a koponyacsontot 
erősen összezúzta, s így a Szegedre beküldött 
érdekes példányom a prseparátor keze alatt sem
mivé lett. 

1893. márczius 27-én ugyanott és hasonló 
körülmények között újból jött egy szélkiáltó; 
azt még idejében észrevettem, és mielőtt leszáll
hatott volna, lelőttem. E z is N. tenuirostris volt, 

Aquila. 

N u m e n i u s t enu iros tr i s u . H a a m a t o p u s os tra legus . 

Am 20. März 1890 liess sich bei einer warmen 
Temperatur aber im grössten Windsturme eine 
einsame, lautlose Brachschnepfe zwischen die 
ausgestellten Lockvögel (einige Exemplare von 
Numenius arquatus und 3—4 St. Philomachus 
pugnax) vor meiner Lauerhütte am «Weissen 
See» (Fehér tó) nieder. Dieses stille Niederlas
sen der Brachschnepfe überraschte mich gar 
nicht, denn alte Männchen pflegen gewöhnlich 
in aller Buhe die, für eine ruhende Gruppe ge
haltenen Lockvögel zu überraschen. Eine unvor
sichtige Bewegung scheuchte zwar den Vogel 
auf, ich hatte ihn aber dennoch herabgeschos
sen. Einen Vorstehhund nehme ich niemals zum 
Weissen See mit, undzwar deswegen nicht, weil 
theils seine Unruhe bei Wahrnähme eines Vo
gels auf meine Beobachtung.störend wirkt, theils 
weil er bei der Verfolgung eines zufällig ange
schossenen Vogels das Gefieder desselben be
schädiget, wogegen ich den erlegten Vogel aus 
dem kaum 10—15 ctm. tiefen Wasser auch 
selber mit geringer Mühe herausholen kann. 

Auch in diesem Falle holte ich den Vogel 
selber, und fand, dass das erlegte Exemplar 
eine schön entwickelte dünnschnählige Brach-
Schnepfe — Numenius tenuirostris — war. Leider 
aber hatte mein Schuss mit Nro 8 Schrot den 
Schädelknochen stark zerschlagen, und mein, 
nach Szeged zum Prasparieren geschicktes Exem
plar, ging ganz zu Grunde. 

A m 27 März 1894 kam an demselben Orte 
und unter denselben Umständen wieder eine 
Brachschnepfe, ich gewahrte sie noch bei Zeiten, 
und erlegte sie, bevor sie sich niedergelassen 
hat. Diese war auch ein .V. tenuirostris, dessen 
Praeparation gelungen ist, und welcher Vogel 
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a melynek már a kitömése is sikerült, úgy hogy 
ma is gyűjteményemet diszíti.* 

H a figyelembe vesszük a meteorológiai tüne
teket, úgy feljegyzéseim szerint mindkét esetben 
5 nappal visszamenve a következőket találom : 

1890. márcz. 15. tiszta, szép, csendes, tavaszi 

idő ; 

16. borongós, meleg idő ; 

17. borongós, hideg, szeles idő ; 

ii a 18. csendes, tiszta idő, 15° me

leggel ; 

ii (i 19. borongós, csendes, délután 

nagv szélvihar esővel; 

ii ii 20. borongós, egész nap tartó v i 

harral ; 

1893. márcz. 22. borult, esős, hol napos, csen

des idő: 

II ii 23. borult, esős, jéggel, hol na

pos, csendes idő; 

ii (i 24. reggelre nagy fagy, napos idő ; 

II ii 25. egész nap orkán dühöngött; 

II ii 26. csendes, napos idő, éjjel égi 

háborúval ; 

II ii 27. borongós, meleg idő, közbe 

csendes esővel. 

Tehát mint látjuk, mindkét esetben előzőleg 
szélvihar volt. Vájjon nem ennek befolyása ál
tal jutottak el e madarak hozzánk'.' Vagy rende
den ellátogat egy-kettő Magyarországra i s ; de 
talán hiányos megfigyelés folytán kikerülte ed
dig figyelmünket? Én inkább az elöbbenit vé
lem, annyival is inkább, mert a madár mindkét 
esetben egyedül jött. Különben is ezt csak a 
szakadatlan búvárlatok világosítják majd meg. 

Egy más értékes példányom a Haematopus 

sich derzeit in meiner kleinen Sammlung be
findet.* 

Wenn wir nun auch die meteorologischen Ver
hältnisse in Betracht ziehen, so finde ich laut 
meinen Aufzeichnungen 5 Tage früher fol
gendes : 

1890. den 15. März: heiteres, schönes, stilles 
Frühlingswetter; 

ii II 16. II trübes, warmes Wetter; 
II II 17. II II kaltes, windiges 

Wetter; 
II II 18. II stilles, heiteres Wetter, mit 

15° Wärme; 
II 8 19. II trübes, ruhiges Wetter, 

Nachmitt. starker Sturm
wind mit Regen: 

II II 20. II trübes Wetter mit den 
ganzen Tag andauerndem 
Sturme; 

1893. den 22. März: trübes, regnerisches Wet
ter, mitunter sonnig und 
s t i l l : 

« II 23. II trübes, regnerisches Wet
ter, mit Hagel, mitunter 
sonnig und s t i l l ; 

« II 24. II des Morgens mit grossem 
Frost, sonniges Wetter; 

'i « 25. II den ganzen Tag mit toben
dem Orkane; 

II « 26. II stilles, sonniges Wetter, 
nachts Gewitter; 

(i « 27. II trübes,warmesWetter, mit
unter mit ruhigem Regen. 

Wie nun hieraus ersichtlich ist, herrschte be
vor in beiden Fällen ein Windsturm. Gelangten 
also diese Vögel unter dem Einfluss desselben 
zu uns? Oder kommen einige Exemplare regel
mässig nach Ungarn, entgiengen aber infolge 
der mangelhaften Beobachtung unserer Auf
merksamkeit ? Ich halte das Erstere für wahr
scheinlicher und dies umsomehr, weil die Vö
gel in beiden Fällen einzeln vorkamen. Uebrigens 
können dieses nur weitere Forschungen be
leuchten. 

Mein zweites werthvolles Exemplar ist der 
Austernflscher( I laematopusostralegus), welchen 

* Zsótér úr ezt a t ip ikus példányát beküldte a M . 

U . Központba és odaajándékozta azt a M a g y . Nemzet i 

Múzeumnak. .1/ 0 A'. 

* H e r r v. Zsótér hatte dieses E x e m p l a r der U n g . 

O r n i t h . Centrale z u g e s c h i k t u n d schenckte ed dem U n g . 

N a t i o n a l - M u s e u m . U. O. C. 
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ostralegus, melyet 3 ízben észleltem; kétszer 
egyenkint jött, míg egyszer 1893-ban 5 darab 
állott csalogató madaraim köze, melyeket azon
ban Vanellus cristatus-n&k nézve, elszalasz
tottam. 

Zsótér László. 

ich dreimal beobachtet habe; zweimal kam er 
einzelnweise, einmal im Jahre 1893 aber Hessen 
sich 5 Stücke unter meine Lockvögel nieder, 
welche ich leider für Kiebitze ( Vanellus rrisla-
tus) ansah und somit verpasst habe. 

Ladislaus v. Zsótér. 

N u m e n i u s t enu iros tr i s Vie i l l . — .1 vékonycsőrű 
hujtó. Herman Ottó rövid közleményében, 
mely az «Aquila» 1—2. számában megjelent, 
olvastam, hogy a m. évi október havában sike
rült neki a Királyhágón inneni területből az 
első Numenius tenuirostris példányt megsze
rezni. Erre a madárra nézve közölhetem én még 
a következőt. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy ez 
a madár némely évben bizonyos vidéken nem 
ritka ; ügy 1893. évi április hó 10-től 15-ig Tisza-
Abád-Szalókon, a Tisza-árvizes helyeken napon
ként 30—60 drbból álló csapatot láttam röpülni 
és itt-ott az árterület szigetjeire, az u. n. poron
dokra telepedni. Április 15-én sikerült egy 
30—40 drbból álló csapatból, mely rejtekhe
lyem fölé repült, dupla lövéssel 4 drbot elejte
nem. Minthogy azonban ugyanakkor véletlenül 
sürgős ügyben el kellett utaznom, az elejtett 
madarakat nem preparálhattam ki , hanem belő
lük két példányt dr. Lendl Adolf barátomnak 
Budapestre küldtem, míg ellenben a többi kettő 
konyhára került, 

Megfigyeléseim szerint a Numenius tenuiros
tris csapatokban él és repülésekor a csapat ösz-
szetart, mint a küzdő snef (Philomachus pug
nax). Repülés közben alig különböztethető meg 
a rokonfajoktól, de aztán nem is igen kevere
dik a nálunk is élő két Numenius-faj társasá
gába. A vetésekre nem igen jár és csak a vizek 
körül tanyáz. Mindig csak csapatban láttam, 
egyes példányokra nem akadtam soha. Hangja 
olyan, mint a többi gojzer-é, de többet trilláz. 

Koszlka László. 

N u m e n i u s t enu iros tr i s V ie i l l . - • Die dünn-
schnáblige Brachschnepfe. In der kurzen Mit
theilung des Herrn Otto Herman, welche in der 
ersten Nummer der «Aquila» erschien, lese ich, 
dass er am 28. Oktober 1893 das erste Exemplar 
des Numenius tenuirostris von diesseits des 
Királyhágó erhielt. Bezüglich dieses Vogels kann 
ich Folgendes mittheilen. Ich habe nämlich 
beobachtet, dass dieser Vogel in manchem Jahre 
auf gewissen Stellen nicht selten ist; so konnte 
ich denselben voriges Jahr vom 10. bis 15. Apr i l 
auf dem Uebevschwemmungs-Gebiete der Theiss 
bei Tisza-Abad-Szalók täglich in Schaaren von 
30 bis 60 Stück fliegen und hie und da auf 
die aus dem Wasser hervorstehenden kleinen 
Sandinseln sich niederlassen sehen. A m 15. 
Apri l gelang es mir aus einer Schaar von 30—40 
Stücken, welche über mein Versteck getlogen 
kamen, 4 Stücke mit einem Doppelschusse her
abzunehmen. Doch da ich damals nothwendiger-
weise sofort abreisen musste, so hatte irh keine 
Zeit dieselben zu präpariren und sandte davon 
2 Stück meinem Freunde, dem Herrn Dr. A . 
Lendl nach Budapest, während die übrigen 2 
Stück in die Küche abgeliefert wurden. 

Laut meinen Beobachtungen lebt die dünn
schnählige Brachschnepfe schaarenweise.und die 
Schaar bleibt auch im Fluge beisammen, so wie 
die Kampfstrandläufer (Philomachus puguax). 
Während seines Fluges ist der Vogel sehr schwer 
von seinen verwandten Arten zu unterscheiden ; 
und er mengt sich auch nicht in die Gesellschaft 
der beiden bei uns einheimischen Numenius-
Arten. E r besucht auch die Saaten nicht, son
dern hält sich immer in der nächsten Nähe 
der Gewässer auf. Lebt immer in Schaaren; 
einzelne Stücke traf ich niemals an. Seine 
Stimme ist so, wie die der übrigen Brach-
schnepfen, nur dass der Vogel mehr trillert. 

Ladislaus v. Koszt ka. 
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A füsti fecske Fraucziaországi 
vonulásához. 

Az «Aquila» I—11. füzetének bevezető részé
ben már meg van említve, hogy oly munkálatok, 
a melyek vonuló madárfajaink mozgalmának 
összefoglaló képét iparkodnak adni, szükségkép
pen csonkák maradnak, főleg azért, mert Fran
ciaországnak erre vonatkozó adatai mindez 
ideig kiadva nincsenek. 

Nagyon is érthető tehát, hogy a M . 0 . K . úgy
szólván mohósággal veti magát minden forrásra, 
mely Francziaországra vonatkozó, megbizható, 
különösen pedig sorozatos adatokat nyújt. 

Ilyen forrás az a vonzó mü is, a melyet fran-
czia barátunk, az oly szeretetreméltó báró 
d'Hamonville a következő czim alatt adott k i : 
«La vie des Oiseaux etc.» Paris 1890, melynek 
183-ik lapján egy kis táblázat áll, föltüntetve a 
fehérhasú föeske •— Chel. urbica — a füsti föcske 
— Hirundo rustica — és a kazári föcske — Cyp-
selus apus — első megjelenését az 184-7—1855 
évek időközében, tehát, kilencz évi periódusban. 

E táblázat szerint a fehérhasú föcske — 
Chelidon urbica — hét évben jelent volna meg 
márezius második felében, még pedig 22 és 
30-ika közt, és csak két évben április legelső 
napjaiban — ápril 1 és 3-ikán. A megérkezési 
formula eszerint így alakúit volna : 

Legkorábban: márezius 22. 1894 
Legkésőbben: április 3. 1851. 
Ingadozás: 13 nap. 
Közép: márezius 28. 

Ellenben a füstifecske — Hirundo rustica — 
tisztán áprilisban jelent volna még pedig 

Legkorábban: április 17 — 1852 
Legkésőbben : április 24 — 1855 
Ingadozás: 8 nap. 
Közép : ápril 20—21 között. 

Ezek az adatok Mannonvillere vonatkoznak, 
mely 48° 25' 0" é. sz. alatt fekszik, mely szé
lesség alá pedig a füstifecske az eddig ismert 
tájakon ápril első harmadában szokott érkezni, 
tehát honibban, mint a hogyan Manonvillere 
kimutatható. 

N o t e sur l a r n i g r a t i o n de T h i r o n d e l l e de cheminée 
en F r a n c e . 

Nous avons déjá dit dans l'introduction des 
deux premiers numéros de 1'« Aquila» que nos 
travaux exécutés dans le but de donner un tab-
leau fidéle et exaet du grand mouvement des 
nos oiseaux niigrateurs, resteront forcément in-
complets, surtout parceque les observations 
respoctives faites en France ne sönt par éncore 
publióes. 

II est, donc facile ä comprendre que le Bureau 
Central Ornithologique Hongrois accueille avec 
le plus grand empressement tous les renseigne-
ments authentiques qu'il peut avoir sur les ob
servations francaises et surtout sur eelles qui 
sont continuées pendant plusieurs anneés. 

De télies observations sont publiées dans l ' in-
téressant livre de notre sympathique confrére 
M . le báron d'Hamonville : «La Vie des Oiseaux» 
etc. (Paris, 1890). On y trouve sur la pag. 183. 
un petit tableau íejn-esentant les jours de l'arri-
vée de l'hirondellé de fenétre Chelidon urbica, 
de l'hirondellé de cheminée Biirundo rustica et 
du martinét noir — Cypselus apus — dans les 
années 1847—1855 c'está dire pendant neuf ans. 

D'aprés ce tableau l'hirondellé de fenétre — 
Chelidon urbica •— serait arrivée pendant sept 
ans dans la seconde quinzaine de mars, entre 
le 22 et 30 mars et seulement deux fois dans les 
premiers jours d'avril, le 1 et 3 avril. 

La formule de l'arrivéé serait alors pour cetté 
espéce: 

Le plus tót: 22 mars 1S94. 
Le plus tard: 3 avril 1851. 
Oscillation : 13 jours. 
Moyen: 28 mars. 
Cependant l'hirondelle de cheminée — Hirundo 

rustica-— ne serait arrivée qu'en avril ainsi : 
Le plus tót: 17 avril 1852. 
Le plus tard: 24 avril 1855. 
Oscillation : 8 jours. 
Moyen: entre 20 et 21 avril . 
Ces observations se rapportent au Cháteau de 

Manonville (dép. de la Meurthe-et-Moselle), lo-
calité située sous la latitude de 48°25'0" du 
Nord. Mais l'hirondellé de cherninéo arrive 
dans les autres localités situóes sous cetté lati
tude toujours dans la premiere dizaine d'avril, 
c'est-á-dire toujours plus tót que les observati
ons faites á Manonville ne l'indiquent. 
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Már magában réve ez is óvatosságra intett: 
de még sokkal inkább az, hogy a két föcskefaj 
közt d'Hamvuviüe táblázata szerint minden 
eddigi tapasztalat ellenére megfordított viszony 
mutatkoznék, t. i . hogy Chelidon urbica liunin-
ráhli érkeznék Mannonvillebe mint Hirundo 
rustica, a minek pedig a M . 0 . K . összes adatai 
eUmtmendanak. 

Ez a határozott ellenmondás arra a föltevésre 
vezetett, hogy a táblázat hibás s az adatok föl 
vannak cserélve, t. i . a Chelidon — Hirondelle 
de fenétre — adatai Hirundóra — Hirondelle de 
cheminée — és megfordítva vonatkoznak: ilyen 
értelemben intéztünk azután kérdést báró 
d' Hamonvillé-hez. A felelet teljesen igazolja az 
adataink alapjára fektetett föltevést és így 
hangzik: 

Manonv i l l e , 1894 október 10. 

Igen tisztelt kartárs uram ! 
A «La Vie des Oiseaux» czímü művemben a 

fecskékre vonatkozó táblázatban csakugyan saj
tóhiba van, a mire ön volt szíves figyelmeztetni. 
A táblázat különben teljesen pontos és csak a 
füsti fecske helyére a házi fecske nevét kell 
tenni és viszont. 

Könyvem megjelenése óta a mi fecskéink 
már nem érkeznek oly pontosan ; sőt már Vtf-oda 
sincsen abból a fecskemennyiségből, a mely 
valamikor megvolt; és én azt hiszem, hogy 
az a pusztítás, a melyet bennök a mi déli vidé
keinken a villamos drótvezetékek okoztak, rend
kívül nagy zavarokat idézett föl ezekre a kedves 
madarakra és vándor szokásaikra. 

Talán érdekelni fogja önt a következő eset. 

1893. évi márczius hó L9-én érkezett meg 
az a füsti fecske, a mely rendesen özv. Roth 
úrnőnél Manonvilleben fészkel és lefoglalta 
Újból azt a fészket, a melyben rendesen költeni 
szokott. Körülbelül nyolcz nappal későbben 
hozzácsatlakozott a párja és nem hagyta azt el 
aztán többé. 

Ehhez hozzátehetjük még, hogy ez évben a 
fecskék érkezési főideje csak április hó 11-ére 
esett. 

Már néhány éve van annak, hogy Roth kis-

Cela suffit déja pour nous rendre un peu 
sceptique. Et d'autant plus parceque les deux 
especes d'hil i indelles présentera ien l | r les 

époques de l'arrivée d'aprés le tableau de M . 
le báron d'Hainonville, une conduite tout á fait 
inverse et opposée. Le Chelidon urbica arrive-
rait a Manonville plus tót que l'Hirundo rustica 
tandisque toutes les observations qui sont ä la 
disposition du liureau Central Ornithologique 
Hongrois, prouvent le eontraire. 

Cetté contradiction evidente nous a fait sup-
poser que le tableau du báron d'Hamonville est 
erroné et que les dates y sont probablament 
confondues, de sorté que les jours d'arrivée indi-
quées pour Chelidon — Hirondelle de fenétre — 
se rapportent á Hirundo •— Hirondelle de che
minée — et vice versd. 

Dans cetté supposition nous nous sommes 
adressés ä M . le báron d'Hamonville en le de-
mandant d'élucider la question. L a réponse que 
notre bonoré collegue nous a bien voulu donner, 
confirme intégralement notre supposition. M . le 
báron d'Hamonville nous écrit: 

M a n o n v i l l e , le 10. Oktobre 1894. 

Cher Monsieur et Collégue. 
11 y a effectivement une erreur d'impression 

dans la Vie de* Osieaux pour le petit tableau 
des Hirondelles et c'est vous, qui me l'apprenez. 
Le tableau est absolument exact, en mettant 
l 'Hirondelle de cheminée ä la place de l 'Hiron-
delle de fenétre, et réciproquement. 

Depuis l'impression de mon livre, nos Hi ron
delles n'arrivent plus aussi exactement; mais 
nous n'en avons pas la sixiéme partié de ce 
que nous en avions autre fois; et je pense que 
l'énorme destruction, qui en a été faite dans 
nos provinces méridionales par des files élec-
triques, a dű apportéi- une grandé perturbation, 
dans les habitudes migratrices de ces aimables 
oiseaux. 

Voici un fait que vous intéressera peutétre. 
Le 19 Mars 1S93 une hirondelle de cheminée 

qui niche habituellement ebez Mdme veuve 
Roth á Manonville, est arrivée et a repris pos-
session de son nid ou eile venait habituellement 
coucher. Environ hűit jours aprés son arrivée, 
elle a été rejointe par son conjoint qui ne la 
plus quittée. 

Ajoutons que cetté année lá la grandé arrivée 
des hirondelles ne s'est faite que le 1 I avril. 

II y a quelques années Mlle Roth avait attaebé 



asszony egyszer egy keskeny rózsaszín szalagot 
kötött a fecskéi egyikének szárnya alá, a mely 
azután a következő évben hűségesen tért vissza. 

ISÍ11. évi ápril 26-án láttam Manonvilleban 
több megérkezett kazári fecskét. 

1892. évben pedig április 28-ka volt a kazári 
fecskék (Cypselus apus) érkezési napja Manon-
villeban. 

Manonville 210 méternyi magasságban van a 
tenger színe felett és a Paristól számított 4° 
keleti hosszúság mellett a 48° 25' északi szé
lességben fekszik. 

Rendkívül örvendenék, ha felvilágosításomat 
ön, igen tisztelt kartárs uram, használhatná és 
szívesen ragadom meg ezt a kínálkozó alkalmat, 
hogy önt igaz és őszinte tiszteletemről b iztos í t 
hassam ezúttal is. 

d'Hamonville báró. 

une faveur rose sous l'aile d'une de ses hiron-
delles, qui lui est revenue fidélement l'année 
suivante. 

Le 26 avril 1891 j ' a i vu plusieurs martinets 
arrivés á Manonville. 

Le 28 avril 1892 arrivée des martinets (Cyp
selus apus) á Manonvüle. 

Manonville est á 210 métres au dessus du 
niveau de la mer. 11 est sous le 4° de longitude 
Est du méridien de Paris et sous le 48° 25' de 
latitude. 

Je serai heureux, Monsieur et eher Collégue, 
si mes renseignements peuvent vous étre agréab-
les et je saisir avec empressement, 1'occasion 
qui m'est Offerte, de vous assurer une fois de 
plus de mes bien dévoués et affectueux sen-
timents. 

Báron d'Hamonville. 

K I S E B B KÖZLÉSEK. K L E I N E R E M I T T H E I L U N G E N . 

A vörös fejű gébics ( L a n i u s Senator L . ) é s C e r c h -
neis N a u m a n n i F l e s c h . 

Az «Aquila» első füzetéből tudtuk meg, hogy 
e ritka déli s hazai gyűjteményeinkből mind
eddig hiányzó faj, végre f. é. máj. 3-án Gácson 
elejtetett s a nemz. múzeumba került. Röviddel 
az értesülés után jun. 19-én kirándultam a Kő
szegtől alig egy órányira délkeletnek eső Tömörd 
(Vasmegye) község régi, odvas tölgyfákban bő
velkedő, legeltetett erdejébe. Az erdő legkeletibb 
széle tüskés, galagonyás hokrozatos részben 
végződik, mely területen, az aljat képező sűrű
ségek közül, egyes tölgy és vadkörte szilfák 
nyúlnak k i . E helyen nagy számban találtam a 
Lanius eollurio-t, néhány Lanius minor-t s 
meglepetésemre egy d Lanius senator-t is. 
Minthogy 1882-ben egy alkalommal Csabrendék 
(Zalamegye) vidékén a szabadban megfigyelhet
tem s lőhettem is e madarat, azonnal felismer
tem s egyik magas tölgyfa koronájából szeren
csésen le is emeltem. Azonnal kerestem párja 
es fészke után is, előbbire reá is bukkantam, a 
mint egy vadkörtefáról fel-fel emelkedett az 
arra repülő varjak üldözésére, nyilván fészkét 
féltvén. 

A beállott erős esőzés azonban úgy üldö
zésében, mint fészke felkutatásában meggá
tolt. 

D e r R o t h k o p f w ü r g e r ( L a n i u s S e n a t o r , L . ) u n d der 
R ö t e l f a l k e ( C e r c h n e i s N a u m a n n i , F l e s c h . ) 

Das erste Heft der «Aquila», hat bereits be-' 
richtet, dass diese in den vaterländischen Samm
lungen bis jetzt noch nicht vertretene seltene 
Art des Südens, am 3. Mai d. J . in Gárs end
lich erlegt, und das erbeutete Exemplar der 
Sammlung unseres National-Museums ein ver
leiht wurde. Kurz nach diesem Berichte, am 
19. Juni machte ich einen Ausflug nach Tö
mörd (Eisenburger Comitat) in einen Wald, 
dessen Bestand alte, hohe Eichen bilden, und 
welcher — eine Stunde von Kőszeg südöstlich 
liegend — beständig als Viehweide benützt wird. 
Der östlichste Theil des Waldes ist mit dorni
gem Crataegus-Gestrüpp dicht bewachsen, nur 
hie und da erheben sich einzelne Eichen- und 
Holzbirn-Stämme aus dem Unterholze. Hier 
leben Lanius collurio und minor in grosser 
Anzahl, hier fand ich zu meiner grossen Ueber-
rasebung auch einen Lanius Senator. Da ich 
den Vogel schon im Jahre 1882 in Csabrendek 
(Com. Zala) im Freien zu beobachten und zu 
erlegen Gelegenheit hatte, so erkannte ich ihn 
sofort, und holte ihn von der Spitze einer ho
hen Eiche glücklich herunter. Ich habe sogleich 
sein Ehepaar und sein Nest gesucht. Das Erstere 
fand ich auch so, wie es sich von der Spitze 
einer Holzbirne von Zeit zu Zeit emporschwang 




