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Tavaszi megfigyelések a frohburgi

tavakon.

Dr. Helm F.-tl.

3Fiül)|alnsbcobarbtungcn an ùcn fcídjcn lion

Jfroljbiujj.

aSon Sr. % i; c l m.

Szászország gazdag madárvilága vizei között

els sorban nevezetesok Froliburg tavai, melj-ek

közül a három legnagyobb a « Strassenteieh »

(kb. (» ba.), a n Ziegelteich " (14 ha.) és a «Grosser

Teich» (kb. 44 ha. terjedelm), a város közelé-

ben fleg rétek és földek között fekszik. Az

utóbbi tóval határos még a «KI. líschefeld»

major és a «Gross Eschefeld» falu is.

A vonulás ideje alatt a többek között külön-

féle Totanus- Tringa- és C/iaradntís-faj okát

is figyeltem itt meg. Ezeknek a Szászországban

csak ritkán elforduló madárfajoknak megjele-

nésérl majd csak a tová])l)i adatgyjtés folya-

mán akarok részletesebb tudósítást adni ; most
csak az itteni tavakon fészkel úszók megérke-
zésérl közlök néhány feljegyzést. E tavakon

költ a Spatula clypeata, h* Anas hoschas, L.,

Chanlelasmus streperiis, L., Querqiiediila àr-

da, L., Querqucdula crecca, L., Aythyja fe-

rina, L., elvétve minden valószínség szerint a

Fulix eristata, L. is ; továbbá a Podiceps erista-

tus, L., Podiceps griseigena, Bodd., Podiceps

nigricollis, Sund., a Podiceps minor, L. és v'gre

a Larus ridihundus, L.

Az idei korai tavaszszal ezek a madarak, vala-

mint több más fajta is, nagyon korán szállták

meg fészkelési területeiket, mert a márczius

15. és "ìì. napjain e tavakhoz intézett kirándu-

lásaim alkalmával már ott találtam a, luivet-

kezü fajokat.

Márezius 15.

A frohburgi kertekben mindenütt énekel n

Sturnus vulgaris, L., Fringillacoelebs, L., Em-
heriza citrinella, L., a földeken Alauda arven-

sis, L., a réteken elvétve szól az Aidlius jn-utoi-

sis, L., és az Emberiza sehoeniclus, L., m ig a ta-

vakat körülvev réteken a Sturnus vulgaris, L.

és a Vanellus erislatus, L. csapatai kergetik egy-

mást.

A vizeken nagy számban volt jelen az Anas
hoschas, L., közülük kb. .'JO db a viztl távol, egy

* A nomenclatura az nAves Hungarife» alapján

van adva. Szerli,

3ii boiíjciiiiu'ii fícuinífcrn im S^iiniiireid) 3ocf)ícn,

n)ekl)e cine feljr reidjc Oniiò aiifiucifeii, c^eljLircn in

crfter Sinie bic Í'eid^c non (yroljburg. ÍDie 3 größten

unter benfolben, ber ©trafeenteid) (e. 6 ha. gro^),

ber 3ifgeltcid) (14 Ija.. (irofs) niib ber ©ro6e:2;eid)

(e. 44 ha. unifaifenb), liegen in ber 3ìal)e ber Stabt

^yroljínirg nn^ finb Ijanptfac^iid; non ÍÖiefcn, 3. X.

and) non Àelbern umgeben .-an ben WrofuMUieid)

greuòt nnfierbem baè -i^unuerf MI. (ifdjefelb unb ba
®orf ©rofe ©idjefelb.

3Pä[)renb ber 3i'9ìeit beobadjtete id) bort unter

nnbereni «erîd)iebene Totanus;, Tringa; uub Cha-

radrius;9lrten. lieber bnô (STi'djeinen bie)erin ©ad);

fen fonft feltenen 'ììogelarten lüillid) jebod^erft uac^

©anunhmg meiterer Cibateli auoftíbriidier berid)ten
;

beute füllen nur einige íiotijen über bie l'lntnnftsjeit

ber auf ben ^eicfieu niftenben ©d^tuimmubgel gege;

ben mcrbcn. ©0 brütet bort : Spatula cljiieata, L.,*

Anas boschas, L., Chanlelasmus streperus, L.,

Querquedula circia, L., Querquedula crecca, L.,

Aythya ferina, L., nereinjclt pd;ft iual)rid;ein[id)

and) Fulix cristata, L., ferner Podiceps erista-

tus, L., Podiceps griseigena, Bodd., Podiceps

nigricollis, Sund., unb Podiceps minor L., unb

enbtid) Larus ridibundus L.

3n beni bieôjnljrigen jeitigen (Vviibinbve babeu fid)

nun biefe'iUigel, mie uiele nnbere, feljr baíb nn iï^ren

iBrntplä(5en eiugeftellt, iieini id) traf bei meiner am
15. nnb 22. 'i).1iär,^ bortbin ouogefübrten (Sreiu-fioii

fdjon im (Vi-olgenbcu angefnijrte íliten au.

! 5. m ä r Í.

lleberall fangen in ben föävten von groljburg

Sturnus vulgaris, L., Fringilla cddebs, L., Embe-

riza citrinella, L., auf ben selbem Alauda arven-

sis, L., auf ben 3i>iefen rief i'erein^elt Anthus pra-

tensis, L., unb Emberiza schœniclus, L., niäl^reub

©d^aaren uon Sturnus vulgaris, L.. nnb Vanellus

cristatus, L., auf ben, bie Teidje angreuienbeii

g^luren fid) ()ernmtvieben.

Anas boschas, h.. mar auf ben ©enuiffern in

grof5Ci" Sinjabl norbnnbei), c. 50 berfelbeu fafieu

* 2>ic îîoinciiclatuv ift lind) «Aves Hungari^f» (icgebcii.

Sieb.
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nagy terület szi rozsvetós közepén szállt meg.

Qiierquedida crecca, L. szintén sok volt látható ;

nagy részük a tavak szélein pihent, mások a

viz sekélyebb helj'ein táplálékot keresgéltek,

vagy hivó hangot adva, egyik csajjattól a másik-

hoz húztak.

Közeledésem a « Strassenteich » -ról egy pár

Querquedula circiát, L. riasztott fel, mely röp-

tében iiklerl)» hangot adott.

A (I Ziegelteich »vizén néhány szárcsa úszkált

ide s tova, közel hozzájuk kb. 2 tuczat Aytlnja

ferina, L. cf és ? bukdácsolt, úgyszintén a

Fulix eristata, L. 10 cf s néhány ? példánya.

Tlük valamivel távolabb 3 Bucephala clan-

gula, L. merült a víz alá, mig a nyilt vizén egy

Podiceps eristatus L. tartózkodott.

A «Grosser Teich» vizén a Fnlica atra. L.

mellett ott találtam az Anas boscìias, L., az

Aythya ferina, L.ï-Ajokiit, 1 párta CJiaulelasnms

streperus, L. es 3 párta Falix eristata,h. fajból.

Egy Laras ridibrunclus, L. egyik tó vizétl a

másikéhoz röpdösött.

Márczius ??.

A rutieilla lithys, L. Frohburglian mindenütt

énekel. Anas lìosclias, L., Querquedula creeca

L. a tavakon mindenhol sürün fordul el, a

Fulieák is megsokasodtak, élénken sikongatnak s

vigan zik-kergetik egymást. Larus ridibiiiidush.

is elég mutatkozott, noha a telep még épen

nem volt teljes. A sirályok többnyire a kacsa-

vadászatokhoz készített állványokon telepedtek

meg, vagy sírva keringtek a levegben. Az

Emberiza scJioenicltcs, L. mindenütt énekel és

gyakorta száll 4—5 m. magas cseresznyefák

tetejére. A Podiceps eristatus, L. mindhárom

tavon úszkál s a «Ziegelteich» vizén egypárnak

egyik tagja már a párzási hangon szólal meg.

Több helyen figyeltem meg a Podiceps grisei-

gená-t is. A «Grosser Teich» tükrén egy S

tagból álló Podiceps nigricoUis, Sund, csapat,

köztük néhány ? , kergetdzik, közelükben :> pár

Fulix eristata, L. eleség után keresgél, a mit a

»Ziegelteich» vizén néhány pár Chaulelasmus

streperus, L. követ.

A Spatula clypeafa, L. márczius 24-én még

egyáltalán nem volt látható, valamint a Totanus

fajok is teljesen hiányoztak.

eiitfeviií iiom 'iLHiífcr iiiittcii auf ciiu'r ijvoèeu 2öiit=

terroggenbreite.

Queríjuednla crocea, L,. umr cbeiifallê fdioii

jíifjlreid) auäutreffeii, üicle níl^ten un ben íídníicrn

ber Xi.xi)í, ober fud^ten an feid^tcn Stccii beríet=

6en 9iaí)rung, ober (trieben imtor íKufeii non cinem

jum anberen.

SSoiu Straficnteid) erhob fid) bei meiner 3(nnäi;:

rung and) ein '^aax non (i)ucr(jue(lulacircia, L.,

unter Klcrbílínfen.

l'lnf bem ,3iegelteid)e fd)roanimen oevein,^eIt Fuliea

atra, L. fjerum, in ifjrer9iäi)e tandjten ca. 2 3)uÇeub

Aythya ferina, L. cf u. j, unb 10 d", jouiic einige

? üon Fulix cristata, L. ctumô entfernt boüon ti)a-

ten bieê 3 Bucephala clangula, L. luäfjrenb auf

beni freien SBaffer ein einjetner Podiceps crista;

tus, L. îid) nufbielt.

9Iuf bem grof;cn ^Tcid^e traf id; neben Fuliea

atra, L., Anas boschas, L., Aythya ferina, L., 1

^Hiar Chaulelasmus streperus, L. unb 2 ^^aar

Fulix cristata, L. an. 1 Larus ridibundus, L. flog

»ou einem %e.\á) jum nnbern.

22. SOÎars-

Paiticilla tithys, L. liefe in §rof)burg überall fei=

neu ©efaug Î)iJren. Anas boschas, L. unb Querque-

dula crecca, L. mar auf ben S^cidien überall jaljí:

reicl) oorljanben, and) bie 3iil)l uon Fulica l)at fid;

uergröfeert. íí)ieíe 5ßögel riefen feíjr íebl)aft iinb

jagten fíc^ gar nic^t feltén nm^er. Larus ridibun-

dus, L. mar juiar in stemlidier Íínjaí)! ba, bie Go^

lnie bei mcitem aber nocb nicbt ooUjäljtig. ®ie

ÏÏÎouen fafeen inelfacb auf ben für bie Gntenjagben

angebradjten ©tänben, ober freiftcn unter 9iufen

in ber Suft.

Emberiza schceniclus, L. fang überall unb fe^te

fid) babei burd)au nid)t feiten auf bie ©vie*-'" ^—

5

9JÎ. bober ,siirfd)bäume. 9(uf allen 3 Sl'eidjcn fd)iiiam=

men iSremplare ooii Podiceps eristatus, L. íjerum,

auf bem 3iegetteid)e tief5 ber eine ciuco ^^aareè and)

fcí)on ben ^^íarungoruf Ijbrcn.

Ühid) Podiceps griseigena, Ixum. fam an i'cr-

fdjiebencn ©teilen jur 33eobad)tung. 3luf bem ©ro;

6en:2^eid)e trieb fid) eine ®efellfd)aft uon 8 Podi-

ceps nigricollis, Sund., baruuter cinige î ,

umt)er, in if)rer 3iät;e fnditcn 3 %aax Fulix

eristata, L. 9íaf)rung, mdljrcnb auf bem^iegetteií^e

bieê einige ^saare non Chaulelasmus streperus, L.

tljaten.

iíon Spatula clypeata, L. umr and) am 22.

Ü)íar5 nodj fein ®i:emp[ar jn fcljcn, ebenfo feblten

nod) gün^Iid) bie Totanuf-ílrten,
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A költözköd madarak tavaszi megjelenése Kszegen.

összeállította : Chernél Is-h'Án.

Sic ^rülftolfr« 31nfunft tier ;tugb<>!)cl in ítöffcg (('iJUnd).

^'^ufamiuengeftellt uon : 3tefan Síjevucl uoii (íl;ernelí)ó5a.

Kszegen (Vasm.), mehiiek földrajzi fekvése :

47°23'3()" ész. szél.

34°i:r.-," kel. hossz.

a költözköd madarak tavaszi érkezését az

1884., 1S8C)., 1887, 1889., 1892., 1893., 1894.

években figyeltem meg.

E hét évben szerzett adatok, összevetve atyám

adataival, 42 költöz madárfaj érkezésének évek

szerint való ingadozását mutatják s így közéj)

napja kiszámítását meglehets pontossággal

lehetvé teszik.

A közép napok kimutatására alkalmas soro-

zatokon kívül felveszem itt — késbbi általá-

nos feldolgozások tekintetébl — az egyes ada-

tokat is, nevezetesen 1 1 madárfnjról.

A füstös fecskénél (Hirundo rustica) pedig

felhasználom Kayseahl Károly * nyg. erd-

mester 1874

—

1894-ig — tehát áO éven át —
jegyzett észleléseit, melyek így mintegy pár-

huzamos adatsort alkotva atyám és a saját

megfigyeléseimmel, egymást kölcsönösen ellen-

rizik és kijavítják.

3n KöBeg (@üne, 6iíeutniri;\cv (Soiii.i, beífen

(\co(\raii[)iidic l^niic biírd)

47°23'30" iiörM. 33v.

34° 13'.-/' ölti. £.

gegeben ift, lieobaditete id) íie Arül)jaí)rs:31nfunft

ber 3uö"ögel in ben folgcnben ,^saf)ven : 1884,

188(;, 1887, 1889, 1892, 1893, 1S94.

Í)ieíe in 7 Sfi^t^n notierten ííatcn, mit jenen

meines Statere cereint, bejetgen bei 42 ^ugoogel;

3(rten bie midi ^abren iiorbanbcnc Sd)n)anfuug

ini (Svid)eincn uub crmöglidjcn foiiiit bto jienilidje

5piinftlid)feit in ber i^ereáinung eines 3)2itteiê.

Slufeer ben jnr Se^eigung eines iJfittelo bienenbon

©erien roill id) aber ijier nud) jene einzelnen auf

11 2>ogelartcn be,iügiid)en Taten nid)t aiifeer l'ld)t

(ajfen, bie bei einer umceriellen Slufarbcituug beò

Wegen", anbcè beviicfítd)ttgt loerben fönneu.

23ei ber :)iand)id)iualbe (Hirundo rustica) aber

bebiene iá) mic^ aud) ber ®aten beS ^errn ;5orft=

meifters i. '^\ Äart ,*i\ai)5ral,* bie eine iV'obarf)-

tnngèbauer uon 1874— 1S94, alfo 20 ^abre, um--

faffen, nnb roekbe fo eine paralelle îsatcnreibe su

meinen unb meines îl!aterê 33eobad)tungen bilbenb,

fid) gegenjeitig controtlicren nnb anobenen:.

* er leitete aud) roatjvenb biefer ^e" l'i«-' metenrolo-

* Ugyan ö vezette ez id jó részén át a kszegi '

flifc^e ©tation non .Hfeeg. güt bic freuníilid)c 3leí)crluí]img

meteorológiai megfigj'eléseket is. Adataiért e helyen is feiner Saten \ei auá) an biefer Stelle mein 6cítev Sont

hálás köszönetemet rovom le. au5geÍprod)en.
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Accentor modulare, L.

1881— 18!)2.

Mart. 21. 1892.

« 2(5. 1884.

<. 29. 1881.

K. (M.) = Miirt. 25.

Ebbl a három adatból is látható, hogy már-

cziusi madár. Lehet, hogy késbbi megfigyelé-

sek középiiapját valamivel késbbre viszik.

(£d)on cuio iiiofi'it Prci Taten evíid)t[id) Wmi-
Íioiu'í- SUícíUc^errociíe hhh-í>cii fpäterc 33eof)ad)tun=

lU'ii t'iii iiod) ípütcres ÍJÍittel ergeben.

Alauda arvensh, L.

18r,:i— 1894.

Évi adat: 12 ^^aljresöaten.

Febr. elején (anfange) 18G3.

« 10.
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A febr. 1 ! -iki adat korainak, a mart. 24-iki

késinek látszik ugyan, de ha ezektl eltekin-

tünk is, a közép mégis márcziusra esik.

5)nê íTatiim üon 1 1 . Acbr. fcíicint .^u früfi, baè

üom 24. ÍJfcirj îiaç^cflcii ju \\út; ntnjeíeljcu uoii

bieíen, fällt baê ÏÏÎittet trotsbein fá^on auf Mäxi-

Collimila ocnas, L.

18C.-3— 1894.

Évi adat : 7 3aí)i'i'ébaten.

Febr. elején (anfangG) 18(');5.

« 10. 188.3.

« 13. 1883.

(. 23. 1884.

Mart. 1. 1887.

,. 4. 18SG.

« G. 1894.

L. (F.) — Febr. 10.

Lk. (Sp.) — Mart. 6.

J. (Scbw.) = 2-").

K. (M.Ì = Febr. 22.

Tehát februárinsi madár.

211)0 gotier:isoi3cl.

Coracias garrula, L.

1881—1889.

Évi adat : 5 3n[;reêbaten.

Apr. 22.

<- 24.

<( 26.

« 27.

« 28.

1886.

1884.

1889.

1881.

1887.

L. (F.) — Apr. 22. 1886.

Lk. (Sp.) — « 28. 1887.

J. (Scbw.) = 7.

K. (M.) = Apr. 25.

Feltn madár, azért a csekély ingadozás,

(gin nuffnlíenber "iioijei, boíier bie geringe

©djmanïiing.

Coiurnix dadylisonans, Meyer.

1880—1894.

Évi adat : 7 ^aljreèbaten.

Apr. 27.
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Nálunk csak néha költ, akkor is csak egy-két

párban.

33rütet ftten bicr, bnim mid) nur in cin,^e[nen

"^iaare.

Eriliiíinis luticiIlia, L.

1870—1894.

Évi atlat: 12 ;"sní)re5baten.

Apr. 5.
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Átvonuló faj, melynek ineg_jelenése mindig

rétjeink száraz vagy vizenys voltától függ.

^iivdjjuçiôDogel, beffen (írfd^einen immer »on

ber írodeuíieit ober 'Jìaffe iinferer aSiefen íie=

binçit ift.

Hirundo rustica, L.

Ennél a legismertebb madárnál érdekes jDár-

huzamos észleleteket nyújthatok.

SBei biejem am meiften befanuíen Í'oöel, faim id;

interefîniite ^aralelRöeobadjtungen geben.

Atyám adatai és az én adataim.

Tiaten meineê isaterô uiiP non mir.

1865—1894.

Évi adat: 19 SaÎFCêbateii.

Mart. 30.
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raí)I'Q, öcu am fciiu-r 20iä()ric;en í)ateiu-eií)e

fe^tt ijera&e Ciaö 3)atuiir no» 1875. 3Me nu-tcovo(o=

gifdjcn inn-fjaltiiifíe uiarcn 1875 imSlpril im Turcl):

í(í)nitt mie folgt: Vuftbnicî 7-37; iìcmpcratur

8-67° G. (100i-a[;rigeâ mittel für 3íprií 9-ü4°),

gjîiuiiitiiiu —3° (am 154eii), gjiarimiim h 19°

(ant listen); 56o/o N SBiiib, 9 Taijc iKocicn mit

21-55 turn. 3iefieníjí)e, ber aKgemetne 6í;araf'ter

ber aBitteniiuì : trocfene Kälte mit N 3Biub.

Az adatok egyeztetésébl kitnik, hogy uégy

évben az els megérkezés mindkét sorozatban

egyforma, t. i. :

3)aë SPeri^foicfien ber ^ateii enìicdt, baf? bie erfte

3liifiinft in beiben 3erien in ben folcjenben 4,òal)rcu

gteid) ift :

1888. Apr. 2. 1893. Apr. 3.

1877. « 4. 1893. « G.

Egyesítjük a két adatsort, akkor az így

alakul :

ffienn mir Die beiPen ratenreiben jufammen:

faffen, fo befonnnen mir folíjenbe Serie:

18G5— 1891..

Evi adat : 22
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Motacilla
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Némely évbeu hiányzik, máskor meg igeu

gyakori.

3n maiKÍon ^afirc» fc()!enii, ift er miciicv manáy-

mal ftijr Ijiüificj.

Pratincola ritbetra, L.

Apr. 2. 1884.

« (•). 1881.

<. ',». 1880.

K. (M.) = Apr. .")—
(i.

Nálunk ritka madár ; inkább szi vonuláson

látható.

(Seltener Üsoiu'l bei unó; fournit unihrenb íieö

ijerbftàugeô liaufiçU'i".

Ridicüla phoenicura, L.

1870—1892.

Évi adat : (j ^aljreêbaten.

Apr. 3. 1881.

(( 5. 1878.

« (). 1876.

7. 1880.

« il. 1892.

(. 10. 1887.

L. (F.) — Apr. 3. 1881.

Lk. (8p.) — « 10. 1887.

J. (Schw.) = 8.

K. (M.) = Apr. 6—7.

Házi kertünkben költ, tehát pontosan figyel-

het.

iH'ütet im .•gaiiôi}nrton, ift öaljev cjenau ju be-

otiad;ten.

Haíidlla tilliijs, Scop.

1884—1889.

Évi adat : 4 l^aljreêbaten.

Mart. 21. 1889.

(> 28. 188C).

« 29. 1884.

Apr. 9. 1885.

1886/7. Áttelel.

Übenuiiitett

L. (F.) — Mart. 21. 1889.

Lk. (Sp.) — Apr. 9. 1885.

J. (Sehw.) = 20.

K. (M.) = Mai-t. 30—31.

Egy-egy öreg d" néha áttelel.

Einjelne alte ö* c" iibenuiiitein.

Upupa epops, L.

1884—1889.

Évi adat : 5 ^atjreôbaten.

Apr. 2.
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Mart. :i.
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Apr. <).

<i 7.
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Yunx torquilìa, Ij.

IS77— 18!)4.

Évi adat : S :,"sal)rcôbntcn.

Api'.




