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tengeri kormányzóság egész nyugati partvona-

lát, az ehhez tartozó szigeteket is beleértve,

lassan észak felé vonulva kutassam át, s közben

fleg pelyhes íiókákat gyjtsek. Képzelheted,

mily örömmel teljesítem e felhívást. Magamnak
is sok hasznot hoz ez alkalom s azonkívül pó-

tolni fogja magángyjteményem némely hiányát.

Épen ezért hoztam magammal saját praepara-

toromat is. Különösen örülök a fészektelepek

tanulmányozásának, melyek, bár még számosak,

mindeddig mondhatni semmi figyelemben nem
részesültek, illetleg még senki le nem irta

azokat. Leginkább szárazföldön fogok utazni, a

tengerpart mentén s csak ritkán használom

fel a valamennyi vámgzösre szóló nyílt ven-

deletet. A kezdet elég szomorú volt. Mind-

járt az els kirándulás alkalmával újra in-

fluenzát kai:)tam s le kellett feküdnöm ; a

baj mégis elég szerencsésen végzdött. Mert

nem csak hogy legidsebb nvéremben, ki egy

itteni orvos neje, a legjobb ápolóra találtam,

hanem sikerült rábírni, egy jó barátom s tanít-

ványomat, ki nagy madárismerö, hogy felszere-

lésemmel az expeditio élére állva embereimet

foglalkoztassa. Ma, vagy holnapra várom t
vissza s aklîor újra magam állok helyt, mert

sógorom reméli, hogy legfelebb 2—3 nap múlva

egészségesen indulhatok útnak. Haza csak juli-

usbau megyek s akkor újra utaznom kell mar-

hatenyésztési dolgokban úgy, hogy télig ismét

nem lesz nyugtom.

Mellékelve küldök Néked néhány adatot,

mely az elbb küldöttek folytatását képezi.

Hazulról hoztam magammal abban a remény-

ben, hogy útközben veled levélileg közölhetem.

Köszönet az Aquíláért, melyet teljesen megkap-

tam.

aprii 19-én
Libau (Curlandban) 1896.

május 1-én

Szívbl üdvözöl

h barátod

ns. Middeiidorf E.

trefftidjer 3íuorüftuuii ciiu' oriiitfjoiogifcfie ©jrcurfion

311 beçvtineii. ^iii Sluftraiie ber ÍlfníicniioberSiflcti:

fdjaftcii 511 St. '^ieteröbiiroi folt id) bie cjanje 2í>eft=

füfte ber 3 Dftíec^Soiiüerncmcnte, mit (Sinfdiluf,

ber oorlieijenben ^'MftiU nUmiítig geijen íiorbou

tiorrüdenb burd)foríd)on iinb bnbei (lauptfädiiid)

2)uueujuiui,e íaiiuncln. 3)u faiuift Tir benfcii, x^a'^

id) ber an mid) ergangenen atufforbening mit ber

größten (vrenbe /iofge teiftete. 9lud) für mid) wirb

bei biefer ©elegenljeit redjt uiel abfallen nnb fo

manine Sude metner ^rÌDatfammlung gefüllt roer:

ben. ,3^' biefem ^wde habe id) and) meinen eigenen

Präparator mitgenommen. ìu'fonbers freue id) mid)

auf baè ©tubium ber (ìolouien, lueldje, obgleid) nod)

red)t 5al)lretd) oorfianben, biol)er fo gut mie gar

nid)t berürffid)tigt, vefp. ocr3eid)net loorben finb. v^d)

loerbe ijauptfädjltd) liiiugo ber .Slüfte ju Js^anbe reifen,

nur in luenigen ^^ällen meine offene Drbre für alle

3olí=íiioentier=3)ampfer benu(3Cnb.— Ter 9(nfang ift

allerbiugô red)t traurig auôgefallcu. ©leid) auf bem

erften fleinen ätusflug tjolte id) mir abermalô einen

3nflueuäa=iRüdfalI unb nuifete mia) biiilegcn. Tod;

lief bie í3ttd)e nerhöltnifmiäf^ig gut ab. 9ïid)t nur

fanb id) bei meiner Ijier an eiiuMi Slrjt iierl)eirat()e=

ten älteften ©diwefter bie befte 'liftege, fonbern eê

gelang mir aud) einen guten ^reunb unb Sd)ülir,

fel)r guten iiogeltenner ju Deranlaffen, roäljrenb

id) Slrauf bin, mit meiner l'luorüftung üeriel)eu, an

bie ©pi|e ber Ê'pebition ju treten unb meine 2eute

jn befd)äftigen. §eute ober morgen crumvte id) ihn

jurüd unb bann fann id) loieber felbft eintreten, ba

mi($ mein @d)raagcr in i)öcf)ftena 2 biè 3 2;agen

alö gefuub ju entlaffen l)offt. 5ïnd) ôaufe merbe id)

mol)í erft im '^nix fommen unb bann gleid) loieber

eine Sîeife in 93ie^äuc{)t;Sad)en unternei)men -müf;

fen, fo ba§ id) mieber uor bem íiUnter nid)t ^u

3iuf)e iommen fann.

23eifülgenb überfeube Tir einige Taten, uietd)e

bie gortfe|ung ju ben frül)er gelieferten bilben. 3d)

naf)m fie non S^a\\]\: mit in ber .Çioffnung loährenb

ber 9ïeife Beit ju einem Í5rief an Tid) ju finben.

33efteu Tauf für ^ufenbung ber «Aquila», uie[d)e

id) üotlftänbig erí)ielt.

àîit l)erjlid)em ©rufe

bein bir treu ergebener

Ê. u. 3)ìibbenborf.

Aquila. 111.
18



138



1896 Jan. 2-án — 15°C hmérséklet mellett

ugyancsak a Fert jegén — vagy 3 kilométer-

nyire a parttól — újra fürj került a tarisznyára,

ezúttal jércze. A talált fürjek száma aránylag

nagyobb, sem hogy azt hihetnk, hogy vala-

mennyit szi sebesülés tartotta vissza vidékün-

kön. Itt tehát csak igazi telelésrl lehet szó, mi

a fertparti vadászok állítása szerint nem is

megy ritkaság számba.*

Fölemlítem még, hogy ugyancsak jan. 2-án

két mezei jmcsirtát (Alauda arvensis L.) is lát-

tam. Az egyiket vagy negyedfél kilométernyire

a tómederbeu, a másikat a meleg forrás köze-

lében.**

Uhlig Titusz.

mo

2lm 24eu Snn. 1896 bei —15° 6. .«aite dmv
fallò auf bem Êife beé 3ieufiebler=3eeê, 3 Sîilo-

meter nom Ufei entfernt, ftanb abermalê eine 3ßacl)=

tei auf uiib fiel, bieènuif uuu" eô eine ."òenne.

S^ie 3nt)l ber gefuiibeneii 'iiíacljteln erlanlit eô

uno ni(^t anne()mcn ju fönnen, baß fänimtiidje bnrcl)

frühere S^cruninbuiu-; gejroiuujcn unirben, in nnfe^

ren öegenben jn Dermeilen. (So Ijanbelt fici; hier

alfo um ein luivfiicheG Ueberiuintern, umfo mel)r,

ba nad) Slngabe Ijieficjev ^ä^ev äfinlid^e ^ätte fetneô;

luegs feiten finb.*

3d) bemerte nod), ebenfallô am 2:ten ^än. aiid)

5raei (^eíbíerd)en (Alauda arvensis L.) erblidt s»

i)aben. Sie (Sine etnia uiertbaíb ."ftiíometer eiiuuärto

im ©ecbeá'en, bie ,(])i'eite umueit ber warmen

Quelle. ** Î i t u U l) l i cj.

Korai adatok a Vanellus eristatus L. tavaszi

vonulásában.

Folyó évi febr. 2-ával kemény fagy s ers szél-

viharok után 4— 5 napig tartó ragyogó tisztaságú,

enyhe, tavaszias id vette kezdetét az egész

Balatonvidéken. Ez a hirtelen idváltozás élénk

madárvonulással járt együtt. Egész napon több-

ször hallatszott az Anser segetum Gm. csapa-

tainak gágogása, melyek hosszú távollét után

tömegesen lepték el a hótól megtisztult szi

vetéstáblákat; a hegyoldal borókafenybokrai

közül (a hol 5—6 db. Tnrdiis menila L. húzta

ki az egész telet) a TarHns pilaris L. egy 10

db.-ból álló csai^atát verte föl a kutya s e napon

vonult el a szlhegyben tartózkodó néhány

AcaiiUiis Linaria L. is.

Még a déleltt folyamán megjártam a fonyódi

berket, hol még minden ersen télies szint vi-

selt: élettelen, kihalt a táj, arasznyi volt a jég

s a nádtorzsák közt fehérl hepehupás hó még
keményen daczolt a nap melegével. A hmér
odahaza árnyékban -f- 9°C.-t mutatott, künn a

hatalmas jégmez hátán érezheten hvös volt

a leveg. Már hazamenben, kb. ISO m. magas-

ságban a berekszélen egy magánosan É. Ny.-ról

* A fürj telelésérl megemlékszik Frivaldszky «Aves

Huugariae» czimii müvében. Szerinte az lS4'V6-ik

enyhe télen Pestmegyében, ISl^v-ik évben Szent-Tor-

nyán (Csongrádm.) telelt a fürj.

** Magyarországra nézve a mezei pacsirta jegye már
a .<-e^ = helyenkint áttelel.

Jfrübc Baten int 3friiblíngs;urie öcs Vanellus

eristatus L.

9lm 2. ^ebr. I. Sahveo folgte nad) ftarfcni ^jrofte

unb gemaítigen ©türmen 4—5 î^age lang ein glän=

jenb flareê, miibeè Jriililingioetter in ber ^víatteii:

feegegenb. ^ITicfer pl^lid)en 'iiietterneränbernng er=

folgte ein lebhafter 'iNogeljng. Slían i)ernal)m ben

ganzen ^Tag bas ©d)nattern ber ®d)aaren uon An-

ser segetum Gm., nHÌd)e bie fd)iieefreien .gterbft:

©aatfeíber íd)aareniüeiíe bebedten: non ben 3Ba=

d)oIberbüfd)en ber iöerglel)ne (luo 5—6 ©tüáe ber

Turdus merula L. fid) ben gan.^en SSinter binburd)

anfí)íeíten') ftiefì ber ÌQunh eine etnia 10 ííbpfe 5äb=

(énbe ©d)aar ber Turdus pilaris L. b''i'""ô ""b

am felben 2:^age jogen and) bie menigen Acanthis

linaria L., bie baè 'ìieingebiege bemobnten, ab.

lyd) burd)ging nod) im l'aufe beò "i^onnittago ben

j'yon^ober ©nmpf, loo nod) alles ein ed)teô 3ßinter=

bilb äeii;te; bie ®egenb roar (ebloo, anogeftorben,

bas @i t)on îDid'e einer ©paniu" uno ber ©d)nee,

ber anê ben 9íobri"i'i"öen bevuorglíinjte, traete nod)

ber ©ounenroärme. î)aê îi)erniometer geigte ju

^anfe im ©d)atteu +9° (£., im Àveieii über ben

mäd)tigen ßiöfpieget mar bie iiemperatnr enipfinb=

lid) fäiter. ©d)on im naá) ^anfe geben orblirfte id)

* Sa§ ftctlenroeife Uebcruiintern bet 3S?ac^teI tieftötigt

grinolo^ft) '" íeinein «Aves Hungária-». 9!ac^ feiner 'ìXn-

ga6e überitiinterte bie Sßa(f)teltm geltnbcn hinter 184'' üicr

3o[)re im gomitate ^^eft, imSnljre lS4"/r tei Sjent-îornDa

(6om. Sêongrdb).

** Ser gelblcrc^e luirb mit SBejiui auf Ungarn fc^on bie

biologifcfie Sejeictinung -<-e->-= ftelleniueije überiuinternb

beigefügt.

18*
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D. K felé visszavonuló madarat vettem észre.

Fehér tollazatú hasáról, szárnysziiiezetérl s

repülésérl rögtön felismertem benne a Vanel-

lus eristatus L. egy példányát s bármennyire

hihetetlenek lászott is a dolog, a messzelátó

igazat adott s minden tévedést kizárt. A madár

hangtalanul vonult, nem ereszkedett semmit s

az említett irányt nyílegyenesen tartotta. Az ada-

tot feljegyeztem, a következ napokon njra be-

jártam a berket s 2 napra rá, febr. 4-én a már

olvadó jégrl a zsombékok közül láttam fölrö-

pülni az els Anas boschas L.-párt. Febr. 12-ig

aztán sem az egyik, sem a másik faj nem mu-

tatkozott többé.

Tekintve, hogy Foìtijódoìi elég szigorú volt az

idei tél, az utóbbi adat is korainak mondható,

az els pedig határozottan rendkívül korai.

Azt hittem egyesegj'edül leszek febr. 2-i ada-

tommal s tényleg a 60 adatból levont országos

középszám a bibiezre nézve márcz. ''21, az 1894.

évben márcz. '/, s a legkorábbi adat ez évbl

a szegedi felír. Í3. Tehát már 1894-ben az érke-

zés az országos középszámnál mindenütt 17—23

nappal korábbi s mégis ez év legkorábln adata

is az enyémhez képest '21 nappal késett. Az

1895. évi tavaszi megfigyelések közt azonban

már korábbi adatot is találtam, még a febr.

2-ánál is 23 nappal korábbit s ez a kupinovoi

jan. lO-röl szóló, melyet a hires Olieilszka-Bara

mocsara mellett Havlicek József észlelt. Ennél

aligha akad korábbi adatunk, különösen ha te-

kintetbe veszszük, hogy a megfigyelés az 1894/5-i

rendkívül szigorú s hosszú ideig tartó tél után

történt. Jellemz, hogy mindakét esetben csak

egy madár mutatkozott.

Kérdés, hogy az idei korai tavaszszal milyen

adatokat mutatnak majd fel a megfigyelések a

bíbiczre nézve. Saját megfigyelésemet s azt a

körülményt tekintve, hogy márcz. 27-én már

szedték e madár tojásait, túlnyomó részben

korai adatokat merek jósolni, feltevésemre

majd csak az idei tavaszi megfigyelések adhatják

meg a dönt feleletet.

Szalay Lajos Elemér

a M. 0. K. gyakornoka.

am bìnube bcé ©iimpfco cincii ciiíjcfncn 'i^OllcI, hex

in einer .§üí)c non ctiua 180 3JÍ. von N. "\V. ge^en

S. 0. jiiítcuerte. 'Slaá) bem ^íugbiíbe erfanntc id}

fofort ein ©rcmplav bea Yanellus eristatus L.

nnb fo fchr mir bic Sodic unglnnblid) erfdiicii, bc-

ftütiötc bieíclbe baó Àcnivohr, cine jcbe Tanídmng

auèfd)Iiefeenb. 3)cr 'í8oa,el 303 hmtkio Ijin, jciiftc fid)

nid)t nnb tiielt bic aiuu'öebcnc ^Kiditnnii jdmur:

(^erabc ein. 3d) iiotirte Dnô Totnm, bcçuiu^ am foí=

génben î'age ben ©umpf aufê neue nnb 2 ^age bar^

anf, um 4. %ebx. erblidte id) baè erfte, oon bem

íd).on íd)me[3enbeii Êife anë bein 9iof)r fid) erlicbenbc

Sßaav ber Anas boschas L. ^iê jum 12. 'Jebr.

geigte fid) feine ber benannten 3(rtcn me^r.

ÎV'bcnfcnb, baj^ bcv l)envigc JiJinter in ^oiu)ób

äicmlid) ftrcng gemcjcn, fann and) bao le(5tevc 3)a=

tnm ale ein früt)ee be,seid)net roerben, baê erftere ift

aber nnftrcitig ein a n § c v r b e n 1 1 i d) fr ü 1) c è.

3d) glaubte mit bem Tiatum 00m 2. ^yebr. allein ju

ftcf)eii niib t[)ütiäd)licl) ift baè am 60 Säten bebu=

cirte Sanbcèmittei bcgügtid) beò iìiebi^' ber 21.

mäv':,, für bas %n- 1894 ber 1. aJîar, uni bas

frül)e)te Sfatimi biefco ^abreè ber 23. Aebr. n. 5.

aiiè ©segebin. Dbroof)! bic 3(nfimft iin^^ilive 1894

überall mit 17—23 îagc lun-ancgcl)!, ift i)oá) bas

frübcfte ®atum im "iíergíeid) jii meinem nm 21

^age uerfpcitct. Unter ben a3eobad)tiingcn lunn

^rüt)ja()re 1895 fanb id) aber cin nod) frül)ereö

Sfatimi, uicU'beô and) bem luun 2. 'isdn. nm 23

îage uovancilt ; co ift I'om 19. ^iimicr, nnö .^ti-

pi no um, hcobaditct 0011 "sofcpl) .Cnu) licet am

bcrtìljmtcn iDbcbt.,ifa = í3ara Sumpf. (Sin nocb

friiljcreô 2)atnm finbeii mir fdjiueríid), bcfoiibcro

menu mir eô beriidficbtigen, baf; bie Söeobad)tnng

nad) bem anfîcrorbentlid) ftrengcn unb íangbaueni=

ben 3i>interbec- 3al)rcô 1894/5 gcfd)al).3iiterefíant

ift babéi, oaf} fid) in bcioen JväÜen mir cin einziger

3>ogeI jeigte.

©Q ift Pie ^rage, melcbc Taten nnö baö benvigc

jeitige ^-rüljjaljv bcgüglid) bcs Nicbili' anfmeifcn

tüirb. íliie eigener a3cobad)tiing nnb aiiô bem Ilin

ftanbe, baf5 fdjon am 27. aJMrj bic (iicr bcffclben

"ïîogclê gcfunbeii iinirben, folgere id) auf cin über-

lüicgcnb früljcö tìi'fd)cincii, mas aber erft bie '^eob=

ad)tiingeu beftätigen )iicrbcn.

V n b lu i g t£" l e m é r u. © ;;
a I a p,

'^.îrattitnnt ber U. D. C




