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Éles határok és látszólagos raegkésések, ezek je-

lentsége a madarak tavaszi vonulásában.

Irta : Heeman Ottó.

.Sirbarfc ®rrnÄcn uno sdrcinbarc Ucrapätuttgen:

iljrc ^tùcutung für ùcit J^rül)üngs;u0 btx ^ögcl.

SSon Dtto .fermati.

Memiél mélyebbre batol a rendez, osztályozó

kéz ama chaosbaD, melyet Middemlorf A. oly

találóan nevezett a vonulási adatok rendetlen

halmazának — aWusti» — sa melyre oly kit-

nen ráillik az a példabeszéd, hogy az ember a

fától nem látja az erdt, — annál érdekesebben

alakulnak a viszonyok. Gyakran egy sorozatból,

egészen jelentéktelen és csekélységnek látszó

feljegyzésbl nagyhirtelenül egy fénysugár lövel

s oly jelenségeket világít meg tisztán, melyek

többnyire még ma is az ismeretes « csodálatos n

vagy «különös« sorozatba tartoznak, tulajdon-

képen oda kényszeríttetnek, csupán azért, mert

az illetk a rendetlen halmaz osztályozásától

visszariadnak.

Szorosára véve az avi- vagy ornithophsenolo-

gus itt szakasztott azzal a feladattal és módszer-

rel áll szemben, mint a meteorológus, kinek

eldjei szintén visszarettentek az adathalmazok-

tól s a kiknek eleinte a látszólag savanyú almára

kellett fanyalodniuk, a mely azután a tárgynak

rendszeres kezelése folytán, mind édesebb és

édesebbé vált, úgyannyira, hogy uia már a posi-

tiv tudás hasznára a megfigyelési hálózatokat,

az önmködlég jeg}'zö eszközöket és az össze-

hasonlító eljárást határozottan megköveteli.

A vonulási adatok erdejében már az els, ren-

dez fogások is positiv eredményt adnak, még
pedig a következt :

1. A vonulás a maga lefolyásában nem függ

a repüléstl, helyesebben a röpülés gyorsasá-

gától.*

* Aquila I. Herman O. «A füsti fecske tavaszi vo-

nulása», 1). 9.

Aquila, m.

%t- tiefer bie nvbiicnbc, íiditciibc §anb in bem,

biírd) 31. ü. ^JJiibPeuborf troifeuií «iBuft« benaiuiten

Gíjaoa ber Sugèbaieii — auf iue[d)eii ber Spruá) :

<i2)îan fíe[)t ben ÎBalb cor iVinnien niditn luie ije=

mad)t pafet — einbrinoit, Defto intevefiantcrcjeftalten

fid) bie a3ei-()nítniiíe. Dft fcíjiefet ein Sid)títrn[)l ganj

píö|Itc^ auâ einer îieilje gan^ Î)ariuUiê, ja unbe;

beutenb fd)eiiienber 3tuf^íeiJ)nnngen íienior niib ht-

[eudjtet ganj fd)arf iierljältniife, lueldie and) bente

nod) nielfad) tu bie befannte 3{ei()e ber «nierf:

unirbigen» ober «rätbielftaften» [)ingel)bren, eigent^

(id) iiineinge^ninngen luerben , n. jiu. ano ber

einzigen Urfadìe, lueil man üor ber Siditung beò

«SBnfteê» ,^urn(ííá)ent.

®er 3liii= ober Orniti)opi;änologe fteí;t fjier,

ftrenge genommen, gan,ì berfetben 3íufgabe gegen;

über, raie ber 93îeteorologe, beffen -Horfabren ja and)

cor ben íSatenmaffen äurürffd)rerften, anfange in

ben fd)einbar fanren 3lpfeí beifîen mufîten, u)e[d)er

fiá) aber bura) met()obiíd)e ÍV'[)anblnng beê Stoffes

ftetê füf;er nnb füfter eriuieô, uni beute íd)on S8e=

obacÎ)tungônelie felbftregiftrierenbe Suftrumente unb

uerg(ei(^enbeâ S8erfai)ren fategorifd) ju forbcni u.,^io.

jum frommen beâ pcfitioen aBiffenê.

©(^on bie erften orbnenbe ©riffe in ben 3)aten:

roalb ergaben pofitiüe aíefultate, u. jiu. bie foi=

génben :

1. S)er3ugl)ängt in feinem 'iterlaufe n i d) t nom

í^lugüermögen, richtiger ber Ci3cfd)iüinbigfeit beâ

gUigeè ah.*

* Aquila. I. D. i^ennon «Ser grü[)ling0ä"9 bei' Sîauci^-

ftílioalbe» p. 9. u. fi'.
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2. Szó sincs tehát vándorlásról — a folyto-

nosság értelmében — hanem csupán elrehala-

dásról}

3. A füsti fecskének, hogy európai fészkelési

területét újra megszállhassa— szorosan Yéve—
92 napra van szüksége, noha röpülésének selies-

ségénél fog\'a még ennyi óráig sem tartana,

hogy az — akkor— ismeretes legdélibb fekvés

Murciától, a legészakibb fekvés Luleaba érjen.

^

4. A föklirati szélességek szerint való elre-

haladás egybevág a hypsometrikus viszonj^ok

szerint valóval.*

5. Középértékek és a már ismert rövidebb

megfigyelési sorozatoknak hoszsabb soroza-

tokra való átszámítása alapján elméletileg felte-

het és elfogadható, hogy a füsti fecske elre-

haladása körülbell a !)'4 fokú izothermával

esik össze; * a többi fajoknál ez még meghatá-

rozásra vár.

6. A vonulás az illet év vonulási idszaká-

nak meteorológiai jellemével a legszorosabban

összefügg.^

7. A vonulásnak bizonyos sajátságai a terri-

toriális földalakulat sajátosságával járnak.^

E tételeken kivül az eddig követett eljárásból

még különösen az a tanúság tnt ki, hogy a

fekvések szélsségei és az ingadozások azok, a

melyek a relative legjobb értéket szolgáltatják,

és hogy ez utóbbiak azok, a melyek az össze-

hasonlító eljárás számára a relative legbiztosabb

alapot »iiHJljak. Más szóval a nagy távolságok,

egyesülve a megfigyelések hosszú sorozatával, a

vonulás lefolyásának képét élesbítik.

Ebbl logice kétségkívül az is következik,

hogy as éles Jiatárokon fekv megfigyelési j^on-

tok kiválóan fontosak, mert lehetvé teszik a

vonulás kezdetének, tetzésének és végének éles

megfigyelését, a mely három, igen fontos elem

continentális helyeken inkább összefolj'ó, vagy

épen meg sem figyelhet.

Hogy mily positiv l)ccsük van azoknak az

eredményeknek, a melyek éles határok mellett

fekv megfigj'elési helyekrl valók, bizonyítják

' Aquila I. idem, ibidem.

* Aquila I. idem, ibidem.

* Aquila I. idem, ibidem.

* Aquila IL Hegyfoky K. »A füsti fecske vonulásá-

nak elméleti meghatározása» stb., p. 111.

Herman O. «A madárvonulás elemei Magyaror-

Bzágou» 189 l-ig. 189.").

' Idem, ibidem. <. Miutamegtìgyelés«.

2. © í)iiiibclt fidj atfo and) iiid)t um ein ì^ian-

bern — im ©iiuic beò (Sonttiuiirlidjcii iienoiiuneu

— fonbern um ein ^lîorrucfen.^

3. ®ie 9ïaud)id)iim(be bebavf ,yu' i^efiebehiiiçj

ifiveè euro^niifclicn SBrutgeineteê — ftveiige ge=

nomiiieu — !)2 Tttçie, um fie bod) bem Àlui^uer^

möijeu imd) nidjt einmal fo oieler ©tiinben bebiirfte,

um vom — bomalâ — tiefanntcn íüb(id)|"ten '^íunft

— ïlîurcia — bis juin lUirbiidjften — Sulea — 311

geiaiuieii.^

4. ®aê SBorriicfeii beê S^iQeè luid) cjeograpÎ)ifd)eii

$8veiten ift jenem nod; l)ijpíometriíd)en ^bt)en con:

gruent.-''

5. 3(uf mittlere ißerttie nnb llmi'ed)nnnii be=

faunter füräerer 33eobad)tungèreii)en ïann — ti;eo=

vetijd) — beftimnit angenonunen mevben, ïia^'i bas

S^orrüden ber '1ìaud)id)malbe mit jeiu-m ber :òiio=

tí)erme ;)-4 &vah änfammenfäUt; * ift bei anbcven

Slrten nod; ju beftimmen.

6. ©afe ber 3»g unt bem ineteorofogijdien Qí)a-

rafter ber 3i'!Vjpcriobe ber betreffenben ^^aljre

engftenô sufammenficingt.^

7. iî^afe ber orograpbiíd)e (îbarafter ber Xeni-

torién gemile (S"iöeid)eiten beê S'HI^^ licbingt."

2luf;ev biefen fünften ergab ^fid) ano bem an=

gemenbeten 'Iverfabren nod) befonberí bie 2eí)re,

bafe eá bie tS-.r trente ber l'agen nnb ber

©djnianfnngen finb, iueld;e bie re lat io be ft en

3Bertt;e ergeben nnb bief e legieren eô finb, meUte

für baê uergleidjcnbe Îierfatiren bie relatiu folibefte

33afiê bieten. 9Jîit ouberen 2Borten: bie großen

iîîtftanjen im SSerein mit langen 33eobad)tungôreil)en

Derfd)ärfen baè Silb bes aSerlaufeâ beê S^W^-
iogifd) folgt íjierauS gan,^ aioeifelloë, bafi bie an

f d) a V f e n ® r e n ,^ e n gel e g e n e n 33 e b a d) t n n g ô^

punite non atlergrfeter 2Bid)tigfeit finb,

nieit fie baê fdiarfc ©rfaffen beè iBegiinieô, ber

Êulmination uub beô ßnbes bcè3ugeôermijglid)en,

toetd^e brei fo und)tige Gtemente auf continentalen

Seobadjtungèpnnften mef)r nerfdjinimmen, ober

tíberlianpt gar nidit loalirgenonunen luerben föiuu-n.

ivon ineldjem vofitioen iBertlje bieiliefultate finb,

roeldje an fdjarfen ©rensen gelegene 33eobadjtung5:

punite ergeben, bas Iel)ren bie eiiglifdien Seob=

' Aquila I. idem, ibidem.
'' Aquila I. idem, ibidem.

' Aquila I. idem, ibidem.
* Aquila II. 3. ^egvfof:) «Sljeoret. Seftimimmii beâ

31aiicl)jcÇ!». Bi'SSii» etc. p. 111.

' D. germán «©lemente beâ SBogelsugeá in Ungarn

bis 1891.» 1895.

° Idem, ibidem, 31!nfterbeoDnd)tung.



az angol megfigj'elések,! nyelvek azt mutatják,

ho"y Anglia szigetterületeit l)izon_yos vonuló

madárfajok állandóan ugijanazon pontokon érik

el, vagyis szállják meg.

A midn e folyóirat els füzetében a füsti

fecske — Hirundo rustica — vonulását feldol-

goztam, rám nézve legfontosabb volt az id
egymásutánja, viszonyítva a megfigyel állo-

mások földrajzi fekvéséhez, meii a vonulás képe

csak ezekben a viszonyokban találhatott biztos

támasztékot.

A legdélibb európai pontot illetleg, az eg^'et-

len murciai adattal — li. Brehmiöl — kellett

beérnem ; Itáliát illetleg feltnen kési ada-

tokra találtam ; Alfréd Brehm után Cairo-

Chartumra vonatkozólag még aprii i2-ról szóló

adatol is jegj/eztem, «Eurójía felé visszavonuló

füsti fecskék II czímen, noha e nap, mint vonu-

lási középnap, egészen a 49° e. sz.-ig terjed

területekre is érvényes.

ügj'ane jelenséggel találkozunk a fehér gólyá-

nál is, melynek vonulását Brehm — Cairo-

Chartumban — márczius 1 á-ére teszi, márczius

i-ét pedig, mint a fvonulás napját jegyzi,^

noha Középnémetország középszámai — már-

czius :24. — még magára az 50° északi széles-

ségre is kiterjednek ; Hetiglin feljegyzései pedig

Középnémetországban csupiin februári (!) adatot

említenek.

Általában még a legkipróliáltabb mefigyelök-

nél — és nem is épen ritkán — találkozunk

úgynevezett «kési adatokkal», melyek legtöbb-

ször, vagy épen hibás megfigyeléseknek nyilvá-

níttatnak, vagy legalább mint ilyenek tekintet-

nek, különösen azokban az esetekben, a mikor

elfogadható, mondhatni <i szokásos » okok a meg-

késést ki nem magyarázzák.

Ezekután semmi kétség, hogy a látszólagos

megkésés és az úgynevezett átröpülés mivoltá-

nak megfejtése, különösen pedig az « átrepü-

lés u-é, melyet Gätke az « Vogelwarte » czímü

munkájában a fehér és a veres csillagu kékbegy

példájával magyaráz,' continentális pontokon

még a legjíontosabb megfigyelések esetén sem

sikerülhet, mert a vonulás legfontosabb mozza-

natainak minden kétséget kizáró íiszía rögzítése

' Eepoi't on the Migration of Birds etc. (Harvie-

Brown, Cordeaux Kermode) 1880—1888. London.
^ Brelim E. A. Etwas über den Zug der Vögel in

N. O. Afrika. Journ. f. Oruith. I. 1853, p. 74—78.
'' Gätke H. «Die Vogelwarte Helgoland«, Braun-

schweig 1891, p. 147.

aá)tiiiU3fii/ u)e[cí)e ergadeii, ^a§ lU'ioiffe ì^ot^eU

nrten Giu^lanöö iuíuíares Weinet ft e tè an ben;

fell) e 11 '^5 u n f t e ii e r r e i d) e u , um iá)t « be-

tteten» äu fngeu.

Welcgcntlic^ ber 23earbeituiui beo Si'S^a ber

9iaud)íd)U'aIíie — Hirundo rustica — im erften

33anbe biefer ,3eitid)rift, max bie Si-'itfolge in iljrem

2>erí)a[tiiií)e jur geograpt)iíá)eii Sage ber fünfte für

mid) 1)011 (jröfíter ÎSidjtigfeit, ineit iaô ilMlb bes

3iigeô luir in biefenikrljdltniffen einen entfpredjen:

ben ©tü(5pnnft fiubcn tonnte.

fi>inftd)tlid) beo füblic^ftcn ^^nnfteô in (Suvopa

mnfUe id) mid) mit bem ein,^igen î^ntum non îlîurcia

— dì. 33 r e I) m — begnügen; l)infid)tlid) oitalieuë

ergaben fii$ anffallenb fpdte Säten, ja id) uer:

jeidjnete nad) SHfreb ÍU'eí)m nod) 3)ateit nom

2. SípritüoníSairo—6l)artnm alò «anf beinííücíjng

nad) (Suropa befinb[íd)c ;)ïand)fd)iua[ben,» mo boc^

biefer 'Haa, ale angsmittfl territoriat ím in bie

©egenb beò 49° n. iß. I)inanreid)t.

Siefelbe ©rfcbeinnng treffen mir and) beim meiêen

©torche an, mcídieu :'l. iìrefjm — (ìliartum^Gairo —
unter « IS.iJiärj anf bem S^u},e; 24. ííJídrj in uoUem

3uge» anfü()rt/ mo bod) bie mittleren ®aten •

—

24. ^33iär5— fiira}iittelbentd)[anb felbft biô in ben

50. ©rab nörb(.33reite binaiireid)en unb ^engfin's

3inf,^eid)iinngen ebenfallo in'l'iittelbentfd)lanb lauter

(^e b r

n

a r baten anfübren.

Ueberbaupt treffen mir gar nid)t feiten, felbft bei

ben erprobteften 53eobad)tern, fogenaiuite «fpäte

SDaten» au, meld)e meift aiö -öeobad)tniujefel)ler

erfldrt oDer menigftens angenonunen merben; be=

fonbere in iVällen, mo annebmbare «üblidie» llrfa^

à}en für eine iierfpätnng anêgefd)loffen finb.

ÊÔ unterliegt benuuid) feinem B'i'^'if»-''' baf^ uno

bie ©rflärnng beâ SSefenâ ber fd)einbaren 3Ser:

fpätnngen nnbaud) bea fogenunnten«UeberfIiegenò",

roeld)eci ®ätfe in feiner 'lîogelmarte befonberô burd)

baô 33eifpiel beâ mei^fternigen unb rotl;fternigen

33lauf"ei)ld)en'â Deranfd)aulid)t,"-* felbft bei fd)ärffter

Seobad)tnng auf continental gelegenen ^^^nnften

nidjt gelingen Eann, ba ein, jeben Bii't^'ft'l tuâ=

fd^liefîenbeê fid)ereê (Srfäffen ber rid)tigen'Diomente

' Report on the Migration of Birds etc. (Harvie-

Brown, Cordeaux, Kermode) 1880— 1888. London.

' 33 ret) m ®. 31. ©troaS über ben Qug ber íögel in

31. 0. Slftiía. Sourn. f.
Dtnitt). I. 1853. p. 74—78.

' ®ätfe 6. «Sie ïïogelroarte ^elgolonb, Sr(iun=

fc^ioeig.» 1891. p. 147.
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csaknem teljesen ki van zárva s még inkább az

egyes mozziuiiitok közti Ö6-.s-ze/yí.gf/tí's pontos meg-

állajntása.

Ilyen köriihnények között kétségbevonhatat-

lan tény, hogy az ait^olut éles határokon

felivö pontok kiváló foiüossággal bírnak., mert

ily hßlyekén figijelhetmeg legélesebbeii a vonu-

lás kezdete, ailminátiója s befejezdése.

Épen ez a köriihnény az, a mely az angol

Lieut. Colonel, L. Iloivard, L. írbi/ már má-

sodik kiadásban megjelent kitn könyvének,

Gibraltár tengerszoros ornithologiájáról * épen

a költözködés kérdése tárgj'ában is fölötte nagy

értéket biztosít.

Megvallom mohósággal nyitottam rá a tarta-

lomjegyzékre, hogy a füsti fecskét — Hirimdo

rustica — felkeressem és hogj- megtudjam vi-

selkedését ezen a valóban éles határon, a mirl

azután a miinka í)o. lapja csakugyan felvilágo-

sítást is nyújt.

A «Hírundinidae» — czim alatt »Hirundo

nistica Linnaeus. The Common Swallow.

Moorish: Kotaifa. Spanish: Golondrina», —
a szerz elször is a franezia Favier tudósítását

közli, a mely általánosságban azt mondja, hogy

a füsti fecske januáriján és februárban vonul

Európa felé és hogy szeptemberben, októberben

tér vissza Afrikába. Érdekes az a megjegyzés,

hogy a Tangerben fészkelk is tél idején délfelé

vonulnak.

Sokkal fontosabb az, a mit a szerz saját ta-

pasztalata alapján ír le, még pedig fontos azért,

mert az élesen megluiláiozhato Gibraltárra

vonatkozó adatok keltezve vannak.

A már említett helyen így ír a szerz : «Gib-

raltárra a füsti fecske rendesen február 13-án

érkezik ; kóborlók azonban alkalmilag deczem-

berben és januárban is mutatkoznak. Megfigyel-

tem, hogy a tengerszorost egy-egy jókora csapat

még április l5-én rcpiUte ál ; az utolsókat, a

melyek átvonultak, itgyane hó "24-én jegyez-

tem föl.»

Már csak annak a kihüluienynek a megálla-

pítása is, hog>' a vonulás — sensu strictiori —
február i3-án kezddik meg s csak április

94-én ér véget, igen nagybecs, de még fonto-

sabbá teszik a következk : « Megfigyeltem, hogy

a fészek február '23-án készen volt s hogy a

fiókák május '24-én keltek szárnyra.«

* The Ornithology of the Straits of Gibraltar. Lon-

don, Porter 189.5.

bee Sufli^â deinalie uöKig auêiieidiloifen ift, bie

einjehieii 5Jfoniciitc im Siifni"iiii'"f"i"!ic ifl)0"

ganj iinb o,ax.

Unter jo bciuanPtcn Umftäiibcu liegt eô auf ber

.^aiiîi. Puf) bio au abíoli't fdiarfcn (^Sreuícn

gelcíjciuMi ''^^unftc cine gvofìc 'Ji>id)tigfoit íx-

tangeii, lucil bort bori^egiuii, bic (iulmi:

míuatioii unb íao 3lufl)ören be 3"flt'ö am
fc^ärfften cvfafU mcrbcíi föniien.

föcrobe biefcr Umftaiib ift eê, loeldìcr bom in

juieiter 2luflage erfdjienenen pvädjtigcu iüud)e beo

engIiíd)ou i'tciit. (Soloiu'í, i'. ijoroavb £. S^'^^)

%. 1'. S. übor bio Dniithologio bor 3J{ooronge uou

©íbvaltar* aud) für Pio ílíigratiouéfrago cinou

üÍH-rauc. l)ol)on 'Aíortl) fid)ort. ^á) gefto()o oè, bafì id)

mit uubCiiuiiiiglid)or .s^oft bon 3"boi- auffd)lug, um

Hirundo rustica, bio 3iaud)fd)ipalbe, aufäufudiou

um boron ÌH'rI)nlton au biofer luirflid) fdiarfeu

©ronso ÍU orfal)roii, luoriibcr ja aud) pag. 'M beò

Sßerfoo 2hiffd)uf5 giobt.

Unter bom j:itol «Hirnndinidw. 93 Hirundo

rustica Liinueus. The Common Swallow. ]\Iorish:

Kotaifa. Spanish Golondrina» — ftoUt bor 3lutor

t)or3ltIem bie'Jîotijen beê (^ronsofe« jÇanior noran,

uieldier im îtllgemeinen fagt, bio ílíaud)fd)iiiaíbc

paffiro im Januar unb 5\ebruav gen Europa iinb

tet;ro im ©optember unb Dctober gen aifrifa 5uriid-

Sutereffant ift bie îBemertung, Pafì Pio in langer

niftenbon im 3Biuter füb(id) fortjiolien.

lUel loidjtiger ift ìx-iè, maô ber ílutor ano oigonor

(Srfatirung uioberíd)reibt, roid)tig barnm, looil eô

fid) nuf einen fdjarf boftiinmbaron X^imh bo^ieljt —
©ibraltav — nnb iiioil Pie 3l)igaben batiort

finb.

3lu angefiiljrtor Stollo fagt ber 3lntor: «About

Gibraltar the Swallow generally arrivt'S about

the rSth of February, allthoug a straggler in

occasionally seen in December and January.

I have observed them crossing the Straits is

considerable numbers up to the 1 .5 th of April ;

the latest passing were noticed on the 24tli

of that month. II

©á)on bio ivirievung boo Uniftauboô, bafì bor 3iHì

— sensu stricti(n-i — mit bom Lì. február be;

ginnt unP orft mit boni 2'i-. 9lpril aufljört,

ift i'on fel)r grofior ik'beutung : biofo mirb jcbod)

burd) folgonbc 3"9^it^^ "t"-'') t^i'ljöljt: «1 bave ob-

served the nest finished on the 23rd

February, and young birds able to fly on

the 24th of May.»

* The Ornithology of the Straits of Gibraltar. Lon-

ilou, Porter 1895,



E mintaszer feljegyzésekbl már most le

akarom vonni a tanúságot, még pedig, hogy :

1. A legkorábbi érkezési adat Euróiját illet-

leg, nem a' Rheinhold Brehmtöl való murciai

t'ebruárius 25-ike, hanem Howard L. Irby gib-

rallári adata : február í:}-ika ; ezzel az európai

fészkelési terület megszállása 99 napról 105-re

szökken. Különösen kiemelem, hogy a ü5° é. sz.

alatt fekv Luleât, mint a legészakibb fészkelési

helyet azért veszem tekintetbe, mert innen meg-

figyelési sorozat áll rendelkezésünkre. Gütke ^

a (iS°, Collett ^ a 70° é. sz.-et tekinti, mint az

elfordulás legészakibb határát, mindakett

azonban csak általánosságban.

2. Nordliiuieniek Luelara vonatkozó adat-

sorozatából ornithologiailag— a két széls ada-

tot — és meteorologiailag— az összes adatokat

tekintve — a középszám Liileâra nézve május

'26. (Herman, Aquila I. és Hegyfoky, Aquila IL

p. U±)
Ebbl következik, hogy mikor a Gibraltáron

a fiatal füsti fecskék szárnyra kehiek, t. i. május

i24-én, ugyanez a madárfaj még csak akkor tájon

jelenik meg elször s fog a fészkeléshez Lulea-

ban ! Már ez a körülmény is feltétlenül oly elre-

haladásra mutat, a mely a meteorológiai tüne-

tekkel szerves kapcsolatban van s a mely az

izothermák elrehaladására is figyelmeztet.

3. Hoivard L. /ròy feljegyzéseinek legérdeke-

sebb része mégis az a tény, hogy a Gibraltáron

február 13-án megtelepedett és fészkel füsti

fecskéket e faj késbbi, még pedig aprii á4-én

megjelen csapatai is átrepülik, általában véve

mindenesetre északi irányban. Ezekre az átvo-

niüókra nézve Howard L. Irby két adatot említ,

u. m. : aprii 15-ét, mely mint érkezési középid

egészen az 53. é. sz.-ig, Neiiwarjjig terjed ki ;

és aprii 24-ét, mely, mint közép az 55. é. sz.-ig,

tehát Angolország közepéig érvényes.*

Ha már most a legiöbb avipha^nologusnak

oly könnyedén általánosító eljárását akarnám

követni, úgy azt mondhatnám :

«Az április 24-én Gibraltár, tehát a 3Ü°7'27"

é. sz. és l!2°áO' k. h. felett — Ferrótól szá-

mítva — átvonuló fecskék Angliának vannak

szánva». Ezt azonban tenni nem akarom, mert

erre nézve, különösen localis és absolut érték

ersség nincsen.

' Giitke, 1. c, p. 435.

" Eemarks ou the Ornitliology of Noitliern Noway
1873.

^ Hermiiu 0. Aquilii I. 1804, p. 17.

3cí) und mm am W\m fcíjv muftcríjnfteit 9(uf=

jeidimuujoii öic Sctjrcii sicljen, u. 310.:

1. ®aè friil;efte üiatuni ber Slufiinft ín (Surova

ift iiidit jeneâ üoii 5)iiircia — :)icínl)oíb ÍU-et)m

— ^-ebniav 25., fonbcni jciieâ von ©ibvaltnr —
^ouiarb í. Srdíj — J^cbruar 13.; mití)in fteigt

aud) ber Seitraum bor löeíicbhiiuj beê europiiiic^eu

(îicineti'ô mm 02 auf 105 Xa(\c. ^d) bemevre anè--

brtìcflid), ba{5 id) aio uörblid)ítcii iìrutort l'uleâ

— 65° n. 33. — iieíimc, weil uou bort eine Seob=

ad)tnn9êrei(;e imrliecU; ©ätfe füljrtale nbrb(id)fte

©reuje ber a\n-breítnno( (iS°,i (Solíetf-^ òcn

70. ©rab n. 33r. an, beibe aber nnr ím 2lílijeineinen.

2. ®ae Wand für Suled íft auê 3iorbUnberô

'J^atenreibe ornitboíoivíd) — anê ben Gdremen —
unb nieteovolocjijd) — ano alien T-aten — ber

26. 3)ìai (nad; Herman, liiuila I nnb êcpfoft;

3íqnila H, p. 142). êù'vauô fohU, i'i-'^i'' wenn auf

©íbraltar bie jungen 9{audjfd)uialbeu fdnm f
liiöge

werben — ÏÏÎai 24. — biefelbe Söogelart in l'nieä

er ft anfonnnt unb ííd) jnni Oiiften ruftet!

©djon biefeô beutet unbebingt auf ein i'orrüden

I)in, uieId)eo mit ben ineteorolooiifdjen Elementen

organtfá; jufamnienfiänciit, balder anf i^a^j S^orrücfen

mit ber ^sfotbernu- binbentet.

3. ^a intereffantefte element ber 3luf5eid)nnngeu

Öouiarb 1'. 3rbi/ô ift jebod) ber Umftanb, ha^

bie auf ©ibraltar uom i:i. gebruar au fefebaften

uno niftenben 9iand)fd)iualben bnrd) fpäter— u. 3111.

btô jum 2k 3(pril — anfonuiu'nPen,3i'iö>-' bcvfelbeu

a^ogelart ü b e r
f

( g e n m e r b e u, ageniein ge=

nonunen jebeufallè in ubrbtidjer 9iid)tung. %nï

biefe überftiegenbe 3>urd;5ügler fülirt igounirb S.

3 r b i) jinei Saten au, u. 5111. ben 15. 9íprií, lueldjer

alò mittlerer 9lnfunftôtag bis in ben 53. ©rab

nbrbí. 5Br. — 'Jieniuarp — Ijiuanreídit, unb ixn

24. 3lpril, iiield)er aid lliíttel bio jum 55. ©raD

uijrbl. 33r., alfo biô jnr mittleren í'age non Gug=

lanb reíd)t.-'

ÍBolIte id) nun bai fo Ieid)tbin generalifíerenbe

SBerfaí^ren ber nunften 3Unp()äuologen anioenben,

fo föunte id) fagen: «bie am 24. 3lpril über @ib=

raltar, aífo 36°7'27" nbrbl. 5Br. unb 12°20'.C.

uon gerro boljin^idjeuben í)iaud)fd)U)alben finb für

(Suglaub befttmmt.» ®ieê roí id) aber niájt tljun,

lueil bafür, befonberò local, fein 3(nf)altèpunft lum

abfolntem SBertl) uorljanben ift.

' Gätke 1. e. p. 43Î.

^ Bemarkfì 011 the Ornitologie of Northern Norway

1873.

^ 0. §erm>in, Aquila I. 1894. p. 17.
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Két következtetés azonlian határozottan jogo-

sult, mert megállapítja, hogy :

1. Egy adott jjonton helyesen észlelt kcwbbi

adatok nem mindig hibásak.

2. Hogy a vonulás egy és ugyanazon fajra

nézve — a füsti fecskét illetleg egész bizonyo-

san — oly csoijortokban történik, a melyek le-

származásuk szerint bizonyos északi vidékhez

tartoznak s oda a meteorológiai viszonyokhoz

képest, bizonyos idbeli, a meteorológiai viszo-

nyok alakulásától függ ingadozásokon belül,

visszatérnek.

Ilyképen Alfred Brehmnek — Cairo-Char-

tumból való— látszólag kési vonulási adatai—
valamint a másokéi is természetesen épen oly

helyesek lehetnek, mint az a jelenség, hogy egy

és ugyanazon fajnak fészkelési területe — példa

rá a Saxicola ornanthe L. * — gyakran rop-

pant kiterjedés.

A tájékozódásról a « Madárvonulás elemei Ma-

gyarországon 1891-igi) czímü 1895. Budapesten

megjelent munkámban szóltam.

Howard L. Irby megfigyelései azonban a

lehet legteljesebben igazolják, mily fontosság-

gal líirnak az alkalmas, még pedig a tengerpar-

ton és lehetleg az európai kontinens legesleg-

délibb részén fekv pontok, a hol is az Európára

nézve igazi költözködkrl, t. i. azon fajokról,

melyek e világrészbl tél idején egészen eltávoz-

nak, igen fontos és az északi jelenségeknek is

nj'itját szolgáltató mozzanatok állapithatók meg.

A continens belsejében lev éles határokról

és az oscillatio viszonvairól más alkalommal.

* Hennán Ü. A inadárvoimlás elemei stb. Buila-

pest 1895, p. 42.

Smá ©c^Iütít' fiiib abi'r luillfnmnu'ii lu-viU'i'mbi't,

II. jm.:

1. 5^at3 Me für cincii i;eiU"bcncir^!iiuft ridjtig bcob:

ad^tetCK fpäteren íSatcn nid;t immer gel) í er

îinb.

2. 3)nJ5 bercila cin uiib tier) cl ben 3(rt —
jener ber 9íaud)td)uiaU)c cvn'S öciuiß— in W nip pen

9eíd)icl)t, lucldic iljrcr ÍHiftammniui nod) je einer

geunífcn nörblidicn Pìciicnb auíjcliörcn, mobin fie

nacb l'iafîgabc ber mctcorologifdien iîerbiiltniffe

tnnerl)alb gemiffev ,3eitíd)iüanfun9en 3iiriidfe{;ven.

3lnf biefe 3lvt lucrben bie fcbeinbar fpiiten ,3'H1ô=

baten Sllfreb Sreijm'o — Cîairo^GIjartum — nnb

3tnberev üerftnnblid},ío gut, mie aud) bie(Srfd)ciining,

òa\] bnô Srntgebiet cin nnb berfelbcn Îlrt oft non

gerabcjii nngcljcnrcr 3lu5bcl;ming ift, mie j. ii ooii

Saxieola œnanthe L.*

Ueber bie Dricnticnmg biibc id) in ben «(Ste=

menten bea 3>ogcl,ìngcè in Ungarn bis 1891 », Í8uba-

peft 1895, p. 4:{ abgcljanbctí.

'^ic "öeobad)tnngcn .^Qon'arb 'l'. ^'^rbn's beuten

am aUerfdjärfften auf biciì'idìtigfcit bcr'-ycfe^umg ú,^:-

eigneter fünfte, n. },w. ber am üíccrc gelegenen aller=

füblicbftcn beo cnropäifdicn iSontincutcô íjin, mo für

bie, für Guropa cd}ten iiianbcrcr, b. l). jene 3lrten,

melcbc ben ÎBelttbcil für benSBinter gan.u'crhiffen,

f)öd)ft roicbtige, aud) für bie nbrblidien Grfdicinungcn

auftlärenbe 9Jîomcnte erfaßt mcrbcn fönncn.

Heber fd)arfc tìren.u'n im inneren beo tíonti

nenteê nnb bie 'iíerljltniffc ber Dsciation unb beo

3uges, cin anbcrcômal.

* D. íperman «©lemente bes SogeljugeS etc.» Buda-

pest 189.5. p. tó.




