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Nr. 1.2.3. sz.— 1897. Jun. 15. Budapest, N.-Miizeuin. Évfolyam IV. Jahrgang

A vándormadarak megérkezési adatainak inga-

dozása.

Irta : Hegyfokt K\bos.

Miként a meteorológiában, az avipbanologiá-

bau is fonto.s szerepet játszik az adatok ingado-

dása. Hivatkozik erre Herman Ottó is, midn
MiDDENDORFF megérkezési adatait Helleuorm-,

Eeo-, Kannaküll-és Dorpatból közli. «Az egyetlen

megjegyzés — úgymond — melylyel ez ép oly

pontos, mint lelkiismeretes tájékoztatást kisérni

bátorkodom, az, hogy az ingadozás akkor is

megvan, ha emberileg legpontosabban jegyez-

zük a legels megjelenést s az okoknak kipu-

hatolása elsrend feladata a költözködés tanul-

mányozásának».^

Midn a meteorológusok ingadozásról, pél-

dául a hmérséklet absolut ingadozásáról be-

szélnek, tisztában vannak avval, hogj' e meny-

nyiség meghatározása annál biztosabb, minél

hosszabb s meg nem szakított idszakból szár-

mazó adatokra támaszkodhatnak. Az ornitholo-

gusok, úgy látszik, erre valami nagy súlyt nem
fektetnek. Legalább Herman Ottó ^ nem, mivel

Hellenorm 13 madárfajú adatait minden skru-

pulus nélkül összeveti a Köslinben történt föl-

jegyzésekkel
;
pedig Hellenormban a legrövidebb

idszak (La)dus collurio-ná\) csak 9, s a leg-

hosszabb 27 évre (Mofacilla alba nál) vonat-

kozik, holott a köslini sorozatok^ többnyire

39 évet ölelnek fel.

' Aquila I. 30. 1. Erre majd visszatérek. H. O. Lásd:

Kisebb közlések.

- Nagyon óhajtandó, hogy a köslini feljegyzések

is az Aqnilában bemutatva legyenek, legalább rövid

kritika kiséretében.

Aquila. IV.

5i£ .^djUtanlumg bev Angaben über Öíc ^nhunft ber

^ugbögel.

23on Safob óegíjfofi;.

©0, luic in ber 3)2etoovolocjíe, fpielt and) in bor

3íüip[jaiuiloc3Ít' bio '3d)uianfuiui ber 3(iic(aben eine

íicbeiiteiibe íKoUc. .ßierauf beruft fiel) and) Dito

germon, ale er bie ®aten 9)libbenborf über bie

îlnfunft in §elleiionn, Î-Heo, ilîanafiill nnb Torpat

mittljeiit. «Xk einjifle Semcrfniiß — fo fpridit

er — lueid^e ic^ mir ber ebenfo pnnftlidjen, une

9eunííení)aften Drientirung íieijufüijen erlaube, ift

bie, bafe bie ©djuianf uitg aud) bann üorbanben

ift, wenn man mit inenfdjonmööUdjft (U'ofeer

©enauigfeit bie erfte Slnfunft oerjeidjuet, unb eè ift

bie (Srforfd)un9 ber Urfadjen in er ft er Sinic

Stufgabe beê ©tubiuniô ber ÏÏÎigration.»!

9Beun bie íJíeteorologen non ©djioanfungen,

beifpieiôiueife non ber abfoíuteu Sd^iuaiifung ber

ÍTeniperatiir fpredjen, finb fie im .*i\[aren bartíber,

bnß bie í3oftimmung biefer &xö^e befto fidjerer ift,

je metír fie fid; auf Slugaben auö uinfo íaiujeren

unì) unnntcrbrodienen Zeiträumen ju ftütjeii oer;

mögen. 2)ie Drnitboíogen fd)einen barauf fein be=

fonbereê P5eu)id)t jn (egeii. ÍÖenigfíene feineá

Dtto pennán,! roeil er of)ne jegíidjeu ©frupet

feine Síugaben über 13 ä>ogelarten doh .'eflenorm

mit ben ju Kösliu geiuad)teii áíufacid;nungen oer^

gleicht, obiuoí)t fic^ in ^eenorm ber fürjefte 3eít=

raum (über Lantus coUurio) tun- auf 9 'i^aí)ve,

unb ber (äugfte (über Motacilla alba) auf 27 '^ai)ïc

erftreát, bie ^öeliner 9ieiljenfolgen^ Ijingegen

meiftenô 39 ^aí)u umfaffen.

' aiquila I, ©. 30. gài luerbe hierauf jurüdtommen. ,0. §.

Siefie: Sileincre i)iitt|eilungen.

- ®â ift íeí)r roünídjenámertl), bafi bie Röalinet 3tufi

äetciinungen auäj in ber «ìlquiln» aiigcfiiíjrt irerben,

lueniijftciis in Segteituug einer furjen iuitif !

1
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IIa a meteorológiában a hmérséklet absolut

ingadozásáról van szó, az összehasonlításra al-

kalmas, teljesen megbizható mennyiséggel csak

akkor rendelkezünk, ha azt két vagy több helyre

vonatkozólag ugyanabból az idszakból szá-

mítjuk ki. Ha azt mondanám, hogy a hmérsék-

let absolut ingadozása (a maximalis és mini-

malis hfok között lev különbség) Budapesten

54-6, Szegeden pedig G3-2 fokot tesz, lígy vajmi

keveset mondottam. Többet ér két adatom, ha

azt mondom, hogy Budapesten 3^ (18r)(i— 1878),

Szegeden pedig 14 (187!)— 1892) év alatt bizo-

nyul az ingadozás akkorának. De hát össze-

hasonlítható-e ezen két mennyiség? Nem; mivel

nem egyidej idszakra vonatkozik. Ámde ha

azt mondom, hogy ugyanakkor, midn a h-
mérséklet ingadozása Szegeden (1879— 1892)

63-2 fokot tett, Budapesten 57-(> fokúnak bizo-

nyult, úgy biztosra vehetem, hogy Szegeden

általában véve nagyobb a hmérséklet absolut

ingadozása, mint Budapesten.

Az l879/8Ü-ik évi tél, jelesen az 1879-ik évi

deczember, Európa közepén szokatlan hideg volt.

Ha a hmérséklet absolut ingadozásának fel-

tüntetésénél ezen egy évet elhagynók, a valónak

meg nem felel mennyiséget kapnánk. Ép úgy

lenne a dolog, ha az egyik állomáson ebben az

évben fel-, a másikon pedig fel nem jegyezték

volna azt a phänomenalis hideg hfokot. A meg-

szakított sorozatoknak okvetlenül kisebb értékök

van, mint a teljeseknek. Minthogy pedig a h-
mérséklet a madarak vonulásánál is szei-epet

játszik, a megszakított aviphänologiai sorozatok

is kisebb hitelt érdemelnek, mint a meg nem

szakítottak. S ezt sajnálattal kénytelenek va-

gyunk a különben igen becses bcUenormi soro-

zatokról is elmondani.

Nem ismerem ugyan a köslini sorozatokat,

de mivel azok állitólag többnyire 39 évre vonat-

koznak, holott a hüllenormiak legfölebb 27-re,*

már ezen egy körülmény is hozzájárul ahhoz,

hogy a köslinieknél általában nagyobb legyen

az ingadozás, mint a hclleuormiaknál. Minél

hosszabb a sorozat, annál nagyobb szokott lenni

a valószínsége annak, hogy mennél több széls-

ségre hajló eset jelentkezzék. Tapasztalhatjuk

is azután, hogy 13 faj között 12 fordul el, mely-

* Az Aquila I. 28. s köv. 1. szei-int.

2Benu in íier 'J^íctCLiroíotiie non bor adíotutcii

Sttniniifimii ïier TcinpiUìitur bie ílíobo ift, uerfiujeii

luiv nur öcinii über eine sur ííeriileid^ung geeii^iete,

oiüiíjlid) run' I li fi (id) e ©röfuv auMiii luir feldc (u'treff

jmeier ober inet)rercr Orte aus beiiieUienßciträuiucu

beredjiien. SÖenii id) faineii würbe, bafe bie abt'olute

©dimaufmui ibie !?iffcron5 beê maïimaien uiib

iiiiuiiiuileii ^einperatur^^h'abeê) ber î'eiupcratiir

tu iMibiipcft 54-6, in ©jegeb ober 03-2 ©rabe bc-

trägt, i)ätto id) )iuil)( ménig gefagt. 91íe£)r âBerti;

haben )iu'ine ^ìuei Slngabeu, menn id) jage, bafì fid)

in iinbapeft in 22 3al)ren i
ISöfi— 1878), in Sjegeb

i)ingege)i in U^afiren (1879—1892) eine földbe

i£d)nia)ifung ergibt. I^a finb btefesinei ßröfu'n benn

and) comnieniiu'abet? 'Jíein, weil fie fid) anf feiiu'

g[eid)jieitigen Bi'iti'Än""; bejieljen. 2*>eiMi id) jebod)

fage, baf5 jnr felben ^át, aie bie ©á})iianfuiig ber

ï'emperatur in Sjegeb (1879—1892) 63-2 ©rabé

beträgt, biefelbe in i^nbapeft 57-6 ®rabe ergibt,

fann id) ale geiiiif; a)incí))nen, baft bie abfointe

Sd)nianfnng ber Teniperatnr in Sjegeb im 'Jlll;

gemeinen gröfter ift, alò in 33ubapeft

S)er äßinter beê ^abreô 1879/80, befonbero ber

©econber iiu3aí)rc 1879 mar i)n(íentrnni tSuropaê

anftergeii)bl)ulid) falt. '-Jl^enn id) beini Slnfmeife)'.

ber abfohlten Sdjmanfnng ber Xempevatnr biefeö

eine 3oí)r megliefie, befäme id) eine ber äBirflid)feit

nidìt entfpred)enbe ©röfte. (îbenfo uerbieíte fid) bie

Sad)e, menii man anf ber einen Station ben ©rab

biefer pbäiuunenalen .VUilte in jeiu'iii :3a()re anf=

gejeidjnet, auf ber anbercii bingegen nid)t auf^

ge3eid)net batte. ;3Me nnterbrod)enen 3{eil)enfûlgen

befi^en nnbebingt lueiiiger •Jl^ertb, ala bie uoll:

ftanbigen. Diad)bem aber bie ì'emperatur and) bei

bem .8>i(U' ber ÄUigel eine 3ìoIle fpielt, uerbienen

and) bie nnterbrod)enen aoipbänologiid)en ;)íeibcn=

folgen eiiu' geringere C^SIaiibiuiivbigfeit, alo bie

ntuinterbrod)enen. Unb bieö finb mir (eiber and)

geäiDiingen uon òm im übrigen fel)r loertbuoüen

.^elienormer 9ïei()enfo(gen jn fagen.

1)k Slööiinev 9íeií)eufolgeii fenne id) jmar nid)t,

meil fie fidi jebod) angeblid) meiftenö nnf 39 ^^al)vt

crftreden, bie ,s>ellenornier i)iiujegeu auf 27,* trägt

fd)on biefer eine Umftanb bajn bei, baft bie

od)mant'nng bei jenen non Slöslin im ííllgemeinen

eine grbftere fei, als bei biefen uon .s^elleiuu'in. i^e

(anger bie 9îei()cnfoIge ift, befto grijfter pflegt bie

2Bal)rfd)eiiilid)f'eit '^u fein, i)a\', fid) nmfomebr ino

©rtrcme neigenbe^älleoorfinben luerben. tïben beo:

í)alb faiui man and) iüa()rnebmen, hai unter 13

* 2nut «Aquiliu I. 2S u. folfl. ©.
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nel 1— 45 nappal nagyobb az ingadozás Köslin-

ben, mint Hellenormban ; a Lanms coUurio

azonban, melyet Hellenormban csak 9 éven át

figyeltek meg, egy nappal kisebb ingadozást mu-
tat, mint a köslini adatok szerint.

Hogy az ingadozás maximuma és minimuma

a IH faj közöl másra esikKöslinbeu, másra Hel-

lenormban, annak is nagyrészt az az oka, hogy

az ingadozás részint rövidebb tartamú idsza-

kokból, részint különböz évekbl vau levezetve

Hellenormban, mint Köslinben. így a megérke-

zés adata a Sturiius vulgaris nál Köslinben 77,

Hellenormban csak 32 naj^os inpadozást mutat

fel. A Motacilla alha-nà\ az ingadozás Köslin-

ben 48, Hellenormban csak 18 napot tesz. Kös-

linben a legkisebb ingadozás (Is nap) a LaniuH

coUurio-ná\, Hellenormban a Chelidon urbica-

nál (14 nap) jelentkezik ; ámde Hellenormban

csak 13 adatot találunk e faj megérkezését ille-

tleg.

Ha az absolut ingadozásnak az avipbauologiá-

ban is méltó helyet akarunk biztosítani s össze-

hasonlításainknál sikerrel óhajtjuk azt alkal-

mazni, iijiy megkövetelhetjük, hogy a sorozatos

Uilntok ugijnììegii idejek légijének s fohjlonos-

sdgukat egyik s másik liiáiiijzó év meg )ie sza-

Idlsa.

E követelményeknek teljesen eleget tesznek

a ghymesi sorozatok, melyek 14 madárfaj ta-

vaszi megéi-kezésére vonatkoznak. Mieltt ezen

nagybecs adatok tárgyalásába kezdenék, hadd

mondjam el azt, mit gróf Fokgách Károlt ö nagy-

méltósága a megfigyelésre vonatkozólag 1896.

január 15-én kelt levelében velem közölni ke-

gyes volt.

«A megfigyelés — így ír nagyméltósága —
körülbelöl két négyszögmértföldnyi saját és bér-

lett vadászterületemen, kilencz képzett erd-

röm által eszközöltetik, és habár az erdrök-
nek — mert birtokom hitbizomány — a törvény

értelmében bizonyos (jualificatióval kell birniok,

ennek daczára csakis a nagyon ismert vándor-

madarak megfigyelését bíztam rajok, nehogy

tévedések forduljanak el és jelentéseiket, a

mennyire lehetséges, ellenrizni szoktam, — ily

módon, ha néha anomalia kerül el, az a ma-

darak rovására írandó.»

A ghymesi sorozatokból, melyek az Aquila

I. évf. 108. s következ lapjain közölve vannak,

mindenekeltt átlagokat számítottam azon mód-

3(rtenlái)orfüiumeii, dei öeueii bie Sdjuiantiiiujum

1

—

45 3::aöe iii,ftööíitigröf5er ift, aU in i^cUcnovm;

Lanius collurio íjiiií^efien, uu'Id)Cii man in ÍSíüí--

norin luir uui()renb 9 ^al)re (looímd)tete, jeicit eine

uni einen ine) geringere ©djiuanfnng, aís nnd; ben

Äöeliner 3lngaben.

2)af3 bn îlînrimnni nnb iöíinimum ber Sdjumn--

fung unter ben 13 2(rten nuf eine imbeve entfällt

in ííöslin, ole in .'oellenorm, ì)qi(n ©rnnb ift aud)

grijfîtentijeilê ber, bafs bie ©djroanfnng tfjeilô

fürseren 3*-'it»"'ï"iii>-'"/ ti)etiâ nnberen ^ní)ren ent=

luunmen ift in ^ellenorni, aló in Äöslin. So lueift

bie 2íngabe über bie 9lnfunft für Sturnus vulgaris

in ílöslin eine Sdiiuanfung uon 77, in .sjellenorm

von nuv 32 2'agen auf. gür Motaeilia all)a be--

trägt bie ©djiuanfnng in Síöalin 48, in ."ôellenorm

mir 18 2;age. 3n Äöalin ergibt fid) bie geringfte

©cí)roanfung (18 S^age) für Lanius collurio, in

Äiellenorni für Chelidon urbica (14 îage); jebod)

finbet man in^ellenorin and) nur 13 Angaben über

bie 9(nfnnft biefer 21 vt.

Sßenn mir ber abfoluteiiSdjiiuinfung and) in ber

2lüipi)änotogie einen roürbigen ''^^lalj fid;ern motten

nnb mnnfd)en )'ie bei unferen iíergíeid)nngen nut ©r^

folg anmenben 311 föiinen, fo bnvfen mir forbern, bafs

Ute Serien glcirljjtitirten í ritriiunten cntstmnincn uni)

iljre (ffontinuttät ìiurdr ein oöcr ùas nnìicrc fcljlcnùc

JFaljr ntd)t untrrhrorljnt litcrùc.

Triefen 3(uforbevuiujen eutfpred)en uuUfüninien

bie 6)t)i)mefer 3íeiI)enfoígen, meldje fid; anf bie im

^rttljlinge erfolgte Slnfnnft non 14 Sßogetarten W-

ätef)en. 'iV'uor id) ndd) jebod) in bie 3lbl)anbiung

biefer febr mertt)uol[en 3lngabeu einlaffe, fei mir

geftattet baêjeuige anjufüíjren, maô nur Seine

Cîrcettenj ©raf Sîarl Aorgád), betreff ber 'yeob=

ad)tnng in feinem oom 15. ^minar ISOfi batirten

©dereiben nutjutí^eiíen gemiate.

«!3íie33eobad)tnng— fo fdj reibt Seine Ércelleua—

i'ottäieften onf meinen nngefäijr jmei Qnabrat=-Uiei[en

nmfaffeiioen eigenen nnb gepad)teten ^agbgrünben

meine lunin gefd)n[ten ilialbljeger, nnb obäroar bie

5îalbl)eger — ba mein ÌH'fil3tl)nm ein Jyibeiconunif?

ift— bem öefe^e entfpved)enb eine geiuiffe Qnalifi:

cation befigeu muffen, betraute id; fie boc^ nur mit ber

SI^eobnd)tnng felír befniuder .B'iguögel, bannt fein

;3rrtl;nm uorfomme, unb pflege il;ve "lìeridjte, fo

üiet ale inögüd;, jn controliren — auf biefe SBeife

ift, menu manchmal eine 3inomatie üorfomntt, bie;

felbe ben iíögeln jn^ufdireibeii.»

Sine ben ©l)i;mefer i)ìeil;enfolgen, u)eld)e ini

I. ^al;rgange ber «SUiuila» aiif Sette 108 nnb ff.

üeröffenlid)t finb, bered;nete id) uor 3íem Surd;=

1*



szer szerint, melyet az Aquila II. évf. 118. lap-

ján kifejtettem; azután feltüntettem, mennyire

térnek el az egyes adatok a megérkezés átlagos

napjától ; majd az átlagos és absolut ingadozást,

továbbá az átlagnak valószín hibáját s az évek

számát határoztam meg, melyek szükségesek

a normális átlag megállapításához. A dolgozat

eredményét az .'). lapon lev 1. táblázat tün-

teti fel.

Az I. táblázat mindenekeltt a megérkezés

sorrendjét tünteti fel. Legkorábban megjelenik

az Alauda arvensis és a Colámba ociias, feb-

ruár 24

—

25-ik napján; legkésbben az Ortíjgo-

metra crc.v, április SO-án. Kár, hogy a Scolopax

mdicold és az Upupa epops között 20 napi hé-

zag fordul el. A Siurnus vulgaris, VanelluK

eristatus és Motacilla alba jóformán egyidejleg

jelenik meg; a Vaiiellus cri-^itatus egy nappal

késbb, mint a Sturuas rulí/aris, a Motacilla

alba megint egy nappal késbb, mint a Vaiiellus

cristalus.

Igen fontos tanulságot szolgáltatnak az I. táb-

lázat alján lev négy vízszintes rovat számai.

A február és márczius hónapok számai nagyob-

bak, mint az ápriliséi ; és pedig tesz :

Felir.-iiiúrcz.-baii Áprilisban

Az átlagos ingado-

zás .__ + (l-;iO + 3-;);5 na^wt

Az absolut ingado-

zás :í-5*8".í l'J-37 «

A valószín, hiba +l-257() +Ü-7174 «

A normális átlag

megállapítása... 35'24 ll'."j3évet.

Akár az átlagos, akár az absolut ingadozást

vegyük tekintetbe, egyaránt meggyzdünk, hogy

a megérkezés tágasabb határok között ingadozik

azon fajoknál, melyek februárban és márcziiis-

ban szoktak megjönni, mint az ájjriiisban meg-

jelenknél. Talán nem térünk el az igazság-

tól, ha e tényre támaszkodva felállítjuk eme

tételt :

Az iiiijiidozás iiicl.Lvrasóija annál nagyobb,

minél korábban, s annál kisebb, minél késbben

érkezik meg lavaszszal valamely madárfaj. Eh-

hez képest, a noi'inális állag nicgállapilásához

szükséges megfigyelési éveknek annál nagyobb

idszakra kell lerjedniök, m,inél korábban ér-

kezik meg az illet madárfaj.

ic[)uitte3nf)ícii nací) ber '?}íetí)obe, uiefcfie ici) im

II. ^^alìvciaiuìc ber «aiquila" auf Seite 118 eiit--

uncfelte, nevQuidjaulidjte jobauii, ir.u luie uiet bie

etiiäelnen Sliujabeii uom Sui'dijdjnittètaijc ber ain=

t'uiift abioeid)eu; beftiinmte iievimdj bieburd)ìd)uitt=

iid)c imb abfohlte Sd)U)anfuiuv ferner ben uialjr=

fd^einlic^en ^-ei;[er bea 3}iitte[ê uub bie Bnlìi ber

^af)ve, loeh'be erfovberiid) fiub ^ur i^eftiimmiiui öec

narmalen 3)uvdjidjiuttee. '^ai, 3ìefultat ber itrbeit

lueift bie iiadjfotßciibe I. isabelle p. 5 auf.

Sie I. S'abeíle lucift uor Sittem bie 9íeií)enfo(cje

ber Sliifunft auf. 3ím ^eitlidifteu erfd)eiiieii Alauda

arvensis uuö Cokimba œiias, am 24

—

25 5ve(u"uar;

am fpäteften Ortygometra crex, am :îO. 3(prií.

©d)abe, bafî ^unfrfieii Scolopax rusticola nub

Upupa epops eine Vnde Don 20 itaçien luirljnnben

ift ! Sturnus vulgaris, Vanellus eristatus nub

Motacilla alba erfdieinen beinaf).' iiieidi.^eitioi ;

Vanellus eristatus um einen X<\ù, fpäter als

Sturnus vulgaris, Motacilla alba mieber um
einen ^aij fpäter als Vanellus cristatus.

Setjr (cbrreid) finb bie 3'ií)'t-'n ber nier ijori^ou;

taten Spalten am gnfee ber I. 3;abette. Tiie,3«t)len

ber 'iJîonate J-ebruar unb ÍJÍiirj finb ijröficr, alo bie

bea aiprit; unb iwax beträc;t:

im 3'rt'i-iSiäv; im ilpiil

ÍDie bnrd)fd)nittlid)e

Sd)roantnncs ... +6-90 ±3-l):5 î^age

Tic abfohlte Sdnimn:

fung - - :55-8;j 19-37 «

3)er tual)rfd)einlid)e

get)ter -. . ... 4 1-257C) +0-7174 «

T^ic 33eftimmnng beò

normalen î'urcl):

fdmittcê - 3.5-24 11-53 ^aljre.

©ei eö bie bnrdifd)nittlid)e ober bie abfohlte

Sd)uiantnng, iiield)e mir in '^n'trad)t sieben, jebeii=

fatto nberjengen mir uno bauoii, bafî bie -Hnfnnft

junfdjen meiteren ("h'en.^en fclnoaiift bei beiijeniçUMi

3trten, roeldje im ?yebruar unb ÍJíar.i an^ufomnien

pflegen, alò bei ben Slnfäinmliiuieii im l'lpril. îrMr

meidjen nielleidjt non ber ÌBal)vbeit iiidjl ab, loenn

mir auf biefe S^ljatfad^e geftütit folgenben Sali l)in=

ftctteii: gie ®rössc ùer ^djtaatiliuitjj ist öcsto

nröoscr. je frülirr. unb îtcsto lîlcinrr. je r.piiter im

j

jfriibjidirc cine lîoiu'lart aithomint. Dein cnt-

sprcrljcuù iitüsaeit sídj ùic jur ÎScstiinmunn ùîs

nonimltn íDurdjarijnittcc crforùcrlirijen îlicobarij-

tunt}ii|;iljrc auf uiiigo grÖDsnc Scítriiuiiic cr-

strtrhcn. je friiljcr irte bctrcffcnûc lîoiu'liut riii-

trifft.
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s vájjon miben rejlik e jelenség oka ?

Azt tartom, hogy az idjárásban, a leveg

magasabb vagy alacsonyabb hfokában.

Meteorológiai feljegyzéseinkbl régen meg

van állapítva, hogy a téli hónapok hmérsékleti

ingadozása jóval nagyobb, mint a többi három

évszaké. Különben feljegyzések nélkül is tudjuk,

hogy az egyik évben például a február oly me-

leg, hogy az Alföldön elvetjük az árpát, a másik-

ban pedig oly csikorgó hideg van, hogy déltáj-

ban sem cseppen meg a ház eresze a tetn lev

hót(')l.

Ez ugyan tapasztalati tény, de kérdés, vájjon

abban az idszakban (1S73— 1894), melyre a

ghymesi megfigyelések vonatkoznak, szintén na-

gyobb ingadozásoknak volt-e kitéve a leveg

hmérséklete februárban és márcziusban, mint

áprilisban.

Ghymesrl ugyan nem rendelkezünk mete-

orologiai megfigyelésekkel, de szerencsére birunk

ilyenekkel Nyitráról, mely mindössze 13 kilo-

méternyire fekszik Ghymestöl délnyugatra. A teu-

gerszíni magasság is csaknem egyforma, mind-

össze mintegy 20 méternyire fekszik magasab-

ban Ghymes, mint azon pont Nyitrán, hol a me-

teorológiai följegyzések történtek. Bátran fel-

tételezhetjük a két helynek azonos klimatikus

viszonyait ép úgy, mint aviphänologiai alaku-

lásait. A mi az egyikrl áll, áll a másikról is,

annál is inkább, mert a ghymesi megfigyelések

két négyszögmértföldnyi területen történtek s

nem egy mathematikai ponton.

Nos hát Nyitrán milyen volt a hmérséklet

ingadozása? Az 1872

—

1S93. idszak alatt,

melybl azonban 1889-ben nincsenek megfigye-

léseink, a havi átlagok absolut hmérsékleti in-

gadozása a következ :

Hónap



adalok iiujadozáRa közöli teljes parvoaalosság

mukükozik. A mely iiónapokban tágabb hatá-

rok között ingadozik a leveg hmérséklete,

ezekben a tavafizi madármegérkezési adatok is

nagiiobb ingadozási mutatnak fel, mint azok-

ban, melyekben a hmérséklet ingadozása ki-

sebb.

^'ajjon a párvonalosság, mely a hmérséklet

s a megérkezési adatok ingadozása között 22 évi

feljegyzés szerint általában véve fennáll, fenn-

áll-e az egyes évek kétrendbeli adatai között is;

azaz korábbiak-e a megérkezési adatok, ha a

hmérséklet a szokottnál nagyobb, s késöbbiek-e,

ha a rendesnél alacsonyabb fokot tüntet fel ?

Ha az I. táblázaton végig tekintünk, két év

eltérése tnik leginkább szemünkbe szokatlan

nagy számbeli mennyisége által, úgymint : az

1879. és 1886-ik esztend. Az elsben a február-

ban és márcziusl)an megérkez fajok 12—21

nappal korábban, az utóbbiban pedig a márczius-

ban megjelen 4 madárfaj 12—27 nappal ké-

sbben jöttek meg az átlagos idpontnál. Milyen

volt hát e két évben a hmérséklet Nyitrán ?

1879-ben az Alauda arvensis, a Colurnba

oenas. Sturnns vulgaris, Vanelbis eristatus,

Motarilla alba s Scolopax ruslicola mind feb-

ruárban jött meg, a két els a hónap elején, a

négy utóbbi részint közepén, részint végén.

Nyitrán e hónap 24 órára átszámított hmér-
séklete 2'1 fokot tett a fagypont fölött. lS72-tl

1893-ig ez volt Nyitrán a legmelegebb febru-

áriusi hónap. 31 évre terjed direct s 10 évre

vonatkozó redukált, tehát 41 évet felölel adatok

szerint a februári iis hmérséklete Nyitrán 0"0

fokúnak bizonyul s így 1879-ben 2'1 fokkal en-

nél az átlagnál nagyobb volt az. A imnérséklet

legnagyobb positiv eltérése tehát együtt jár a

hat madárfaj legkorábbi megjelenésével.

1886-ban a Sturnus vulgaris, Vanellus eris-

tatus, Motacilla alba és Scolopax ruslicola; me-

lyek rendesen márczius els felében szoktak

megjönni, részint a hónap végén, részint április-

ban érkeztek Ghymesre. A hmérséklet milyen

volt akkor? Nyitrán az 188G-ik évi márczius

1-4 hfokúnak, s a 41 éves átlagnál 2-7 fokkal

alacsonyabb hmérsékletnek bizonynl. De meg
kell jegyeznem azt is, hogy 1872

—

IS93-ban en-

unù ùcr ^djtoaulíung ìicr abipljiinoloijisdjctt,Angaben

jíigt sídj cine liollstanùigc ^Jarallele. 3Jn ireii

lílonatcn, ín tarlrlrcn Die ílcmpcratur hzv jfuft

jÍDÍscljen Ircítrrcn (Brcnjcn sdiluanUt. íncíscn audi

ùic Angaben iibcr ûie Ankunft öer líögel im jhülj-

lingc eine grössere _^£ljlnanlmng auf. als in jenen,

in liTElrijcn iiie ^rbtuanliung iter íitemperatur eine

geringere ist.

Seitef)t aber bie Sparallclc, lucfdje im ©nujeu

genommen laut 22ijä[)riijcr Siufäetd^iumgen siuifdien

bev ©djumnfimg ber î^eniperatur unb jener ber i'ln^

gaben über bieílnfunft befteí)!, moljí and) äroijdien ben

beiberíeitigen3íugttben bereinjeínenSaíjte; bas íveiét,

uieijen bie íiDaten eine 3eitíid)ere i'lnfimft anf, menu

bieXemperatnv Ijbijeralê bie geiuöljuíid^e ift,nnb eine

fpätere, raenn biefe einen niebrigeren ©rab jeigt?

äBenii mir einen Slid auf bie I. iTabette werfen,

fällt une befonberê bie 3Uimeid)ung jmeier 3nfji"c

bnrd) il;re ungeiuöliniidje ^iiijIeiigröBe auf, n. jm.

bie ber ^atjre 1879 unb 1886. ^m erfteren trafen

bie im (ifcbrnar unb "JRärj anfommenben 3lrteii

um 12—21 ÎTage frttíjer, im légterén bie im Wiär^,

erfd^einenben 4 3trten um 1 2—27 ÎTage fpater ein,

aie in ber mittleren íí)nrd)íd)nitt«3eit. Unb mie

ftanb eâ mit ber itemperatur in biefen jinei ^afiren

in 3h)itra?

^m ^at)xe 1 879 famen Alauda arvensis, Co-

lumba (Jenas, Sturnus vulgaris, Vanellus crista-

tus, Motacilla alba nnb Scolopax rusticola

fämmtiid) im (^ebrunr an, bie erftcn ämei ju 3ín=

fange bea Dîonatê, bie íe(5teren nier ti)ei[ê in ber

ïïîitte, tijeitâ äu ßnbe ber ^J}îonatê. :3n ilîijitra be=

trug bie S^emperatur btefeêÏÏlîonatôanf 24@tnnben

umgerecf)net 2-1 ©rabe über bem ©efrierpunfte.

ä>on 1872 biá 1893 mar bieê ber märmfte ^február

in 3h)itra. 3ìad) birecten, auf 31 '^ai)xí. fid) er=

ftreáenben, nnb nod) rebucirten, ouf 10 '^aí)xe be=

jogenen, balder 41 l^aljre umfaffenben 3lngaben

eriuieê fid; bie S;emperatur beè Jyt^bruar in 9hjitra

alá 0-0° C, fomit mar jene im lyaíjre 1879 um
2-1 ©robe í)öí)er ale biefe. pic grossie positíbe Ab-

luctdiung ùcr (iTemperalur steljt ùuber im (Tnnlilange

mit ùcr früljestcn Ankunft ber sedja Uogclartcn.

3m3al)rel886 trafen Sturnus vulgaris, Va-

nellus eristatus, Motacilla alba unb Scolopax

rusticola, roeld)e geniötjiilid} in ber erften ^alfte

beê 3Jîara ansufommen pfíegen, íl)eile ju ©nbe bee

îlîonatè, tljeilQ im Slpril in ©Ijijmeô ein. Soie ftanb

bamalê bie ítemperatnr? '^sn íípitra mieê ber ïliarj

besSaljreê 1886 eine STemperatur non 1-4° C, unb

mitljin eine um 2'7 ©robe niebrigere Temperatur

auf, alò bac- 93iittet ber 41 :3at)re. iìod) mnf; id)
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nel három ízben volt hidegebb a márczius, úgy-

miBt: 1874., 1875. és 188:5. évben, s hogy a leg-

kisebb hmérséklet lS75-ben mutatkozott O^'J

fokkal a fagypoat alatt. Az analogia ül is meg-

van, de nem oly teljes, mi)d azelöbbeid esetben,

a mennyiben a négy madárfaj szokatlan késése

nem esik össze a iiömérséklet legnagyobi), ha-

mm csnk nagyfokú negatív eltérésével.

A hmérséklet egynemsége, positiv vagy

negativ eltérése a normálistól nem csupán egy-

egy pontra, hanem rendesen nagy vidékre szo-

kott kiterjedni. A kulcsot sajátságainak meg-

értéséhez az lígynevezett synoptikus térképek,

melyek egész Európát s az Atlanti- Oczeánt is a

kutatás körébe fölveszik, szolgáltatják. Lássuk

tehát, mit tanúsítanak s mire tanítanak ben-

nünket e térképek az 1879. és 1886. évi id-

járást illetleg.

Az 187í)-ik évi februáriusi idjárást jellemzi

az, hogy a légnyomás havi átlaga Közép-Európá-

ban a szokottnál túlságosan alacsonyabb volt,

hogy északon keleti és észak-keleti, délen pedig

dél-nyugoti szelek voltak az uralkodók, hogy

Német- Alföld, északi .Jutland és Posen kivételé-

vel a normálisnál 1 Va—3- szórta nagyobb volt a

csapadék mennyisége s hogy észak-nyugaton a

kellnél alacsonyabb, délkeleten pedig a rendes-

nél nagyobb hfok uralkodott. A hmérséklet-

nek positiv (+), vagy negativ (—) eltérése a

normálistól a következnek bizonyult:*

1. Az északnémet alföldön : keleti részén

-\-0-S, középs részén — 1"5, nyugoti részén

— 1-6C°.

2. A középnémet dombos vidéken : keleti ré-

szén + l"'.í, középs részén -\-0-% nyugoti ré-

szén —0-4 C°.

3. Déli Németországban: Bajorban +1-4,

Württembergben + 20, Badenben + üii, líajna

bal mellékén +1-0C°.

4. Dánországban — 3-1 C°.

5. Hollandiában— 1-8 G°.

6. Ausztriában: északi részén -l-2'5, középs

részén + 2-3, déli részén + 2-5 C°.

* Deutsche Seewarte. Monatliche Uebersicht der

Witterung. 1879. évf. febniáriusi füzet '!. és 10. 1.

íiemorfou, bnfe roaíivenb 1872—1893 ber 3)íctra i"

brci %äü.en fälter loar, u. 31D. im Salire 1874, 1875

unb 1883, unb bafî bie lebriiífte îeinperatur fid)

in 1875 mit 0-9 ©rabeii unter bem ©efrierpunfte

ergab. ÍDíi; Analogic ist ;u:dj Iju'f liorbanùen. nur

ntrljt so liollst;inbt0. liüc int friiljcrcu JFitlle, inùcm

bic uniu'luöljnlirljc ÎTcrspatung îtcr bier ïïogelartEn

ntrljt jusaninienfiïUt nút ùer nrösotcn. sonùcrn nur

tnít einer Ijodjgraùigcn ncgntiiren Alüucidjnng ûer

BTcntperatur.

iî)ie ©íeidjarticjfeit ber S^emperatuv, ihre pofitiue

ober uei^itiue 31bnHnd)itiuì non ber nm-mnlen pflecit

fid) nid)t niu- auf einen '^^untt, fonbern geuniljnlid)

über ein (jrofeee ©ebiét jn erftred'en. Den ©ct)iüffe(

jum 3?erftänbnifie ibrev (i1i]entt)nmlid)feiten liefern

bie focjenannlen fi)ninUifd)en ,'ííarten, mekbe nid)t

nur ganj (Snropa, fonbern and; ben 31tlantifd)en

Dcenu nut in ben Sereid) ber goïfd)unc3 jiel^en.

Saffet uns babér feben, umô biefe .sparten be.ieuçu'"

unb movüber fie uno belehren betreff ber ÎBittevunç^

in 1879 unb 1886.

Tie iBitteruniì ím február beo ^aijreê 1879 ift

babnrd) d)araïterifirt, baf; öer monatlidie Tmdy-

id)nitt beâ Suftbrndeè in 'îJïittel^lSuropa bebeutenb

niebriger toar, als ber geit)bnlid)e, baf; im ííovben

öftlic^e unb norböftlid)e, iin önben bagegen füb;

uieftlid)e SBinbe berrfditen, baf; bie ^lienge ber

aîiebêïfailage, mit 9ÍUQnaí;me ber bentfdjeu 9îieber=

taube, Jîorbintlanbô unb ^sofenö, iVa—3--mat

gröjser mar, alo bie normale, unb òa^ im 3iorb=

uiefteu eine niebvigere, im Süboften bingegen eine

böljere STemperatur berrfd)te, alo bie geuibbidid)e.

Xie pofitiue (+) obernegatioe (
—

) 3lbn)eid;ung bec

S^emperatur con ber uornutlen eriüiea fid) ale

folgenbe :
*

1.3" ber norbbentfdìen Tiefebeiu': im öftUd)en

S;t)eiie +0-8, im ndttleven ibeile — 1-5, im uieft=

lid^en Sriieite -1-6^^ C.

2. 3'n mittelbentfd)en ^ügeUanbe: im i)ftlid)en

2;fjeile -(-1"3, im mittleren îbeile +0-:ì, im uieft=

lid)en %i)ei{e -0-4° C.

3. 3n ©übbeutfd)lanb: ^n ikiern +1'4, in

SBürttemberg -f 2-0, in 23aben !
<>(',, am linfen

aíljeinufer +1-0° C.

4. Sn ©anemarf -3-1° C.

5. 3n <QOanb -1-8° C.

6. 311 Öefterreid) : im nbrblid)en iljeile +2-5,

im mittleren ÍÍljeiíe +2-3, im fübtid;en i^fieile

+2-5° C.

* XcutîcÇe ©eeiuorte. a)ionatlicl;t' Ueberfic^t ber ÏBitterung.

3at)rgang 1879. ge6r,;ar=§eft @. G unb HL



7. Svájczban +0.5 C°.

8. Svédországban: északi részén — 1'6, kö-

zéps részén — 2-6, déli részén — 3-8 C°.

9. Déli Norvégországban — 3-4 C°.

10. Oroszországban : Moszkvában +4'7, Kasan-

bau + 3'3, Barnaulban -|- 3'7, Irkiitszkbau

— 5-5 C°.

E kimutatás tanúsítja, bog.y a bomérséklet

legnagyobb positiv (+) eltérései a normális

átlagtól Közép-Európa országai közül Ausztriá-

ban mutatkoztak.

A mi Magyarországot illeti, erre vonatkozólag

Gruber, meteorológiai központi intézetünk ak-

kori observatora s késbbi igazgatója, azt írja,^

hogy februáriusi idjárási viszonyaink egész or-

szágunkban egyöntetek ugyan, de meglehet-

sen auomalisok voltak. A hmérséklet havi át-

laga mindenütt meghaladta a normális átlagot,

kiváltképen Erdélyben s egyre-másra i2-6 C. fo-

kott tett. A maximum Erdélyben a fagypont

fölött 17 C. fokra emelkedett, s keleti állomá-

sainkon 25-én, a nyugatiakon 12-én köszöntött

be. A légnyomás havi átlaga évek során át nem
volt oly alacsony, mint akkor, úgy, hogy a nor-

málisnál körülbelül 9-5 milliméterrel kisebbnek

bizonyult. Február 23-án zivatar vtmult végig

az országon, mely intenzitására és kiterjedé-

sére nézve a ritkaságok közé tartozik, kísé-

retében Fiúméban zápor- és jéges is hullott.

A zivatar észak-keleti irányban haladt a stájer

határtól Sopronon át az észak-keleti Kárpátokig ;

Zágrábban délután 1 óra 20 perczkor, Buda-

pesten 5 órakor, Nagy-Mibályban este 9 órakor

vonult el az égiháború s a czyklon l.özéppontja.

Másik ága a zivatarnak Szeged felé vette útját,

hol kés éjjel észlelték.^

A feltntetett adatokljól eléggé kiviláglik, hogy

Közép-Európában Amztria és Magyarország

volt az a terület, hol az i879-ik évi februárban

szokatlan meleg id járt. E szolcatlan meleg id-

vel esik össze a szokatlan korai madárniegérke-

zés Ghymesen, s bizonyára az ország többi ré-

szében is.

* Deutsche Seewarte. Monatliche Ueljersicht der

Witteruug. 1S79. é\í. febr. füzet. 8. 1.

" Vesd össze Schenzl meteor, intézeti volt iazgatónk

leírását is a «Meteorologische Zeitsclirift» 1879. évf.

146. s liöv. lapjain.

Aquila. IV.

7. Sil ber ©diroeiä +0-5'^ C.

8. ^11 ©cíjiiu'ben : im nijví)ltd)eii íLÍ)eiíe — l'O,

im mittleren Xí)eik —±C>, im jublidjeii S'ideile

-3-8° C.

9. ^5m îuïi[id)en ^}iovaiegcn -3-4= C.

10. 3n aîiiÊlanî): in ïlioêfau +4-7, iii Snfnii

+3-3, in Sarnaut +3-7, in ^dntëî -5-5° C.

Siefer Sluèmeiô ('cjeiiat, bafj fid; bie tjröBten

Vofitioen (-f) l'ibmeidjmu^on ber ÍTemperatur uoin

nonualen ®urd)fd)nitte unter ben mitteleiiropäifdjen

ííanbern in Defterreid) erc'inben.

aSaè Unborn betrifft, fdjreibti bieôbejiiôlid)

@ r u b e r, bamaliç^er Obferuator an nnfcrer meteoro=

iügifd)en (ientraí:9lnftnlt nnb fpäterer^iirectorber:

felben, bnfe unfere SBitternngô^isoriuittniffe im

gebniar im ganjen í'anbc ^wav übereiuftimmten,

aberjiemlid) anomal marcn. Ser monatIid)e ^máy
fdjnitt ber íTemperatnr übevftieo allentbalben ben

nornuilen Turdifdmitt, befonbere in ©icbenbürgen

unb betrug burdjfdjnittlidj 2-6 ©rabe C. Saê
2)îai:imnm flieg auf 17° C. über bem ©efrierpnnfte

unb trat auf unferen öftlic^cn ©tationen am 25.,

anf ben roeftlidjen am 12. ein. 5?er monatUdie

Sîurc^fdjnitt bes Suftbrudeê roar nuiljrenb einer

í)íeií)e i)on :ynbren nid)t fo niebrig, a( bamalê, fo

baê er fid) um beiläufig 9-5 mm geringer eraneê,

ale ber normale. 3Im 23. ^vebruar 309 ein ©eroitter

bnrd) òaè ganje Sanb, roeldjeê an ijnteufität unb

Sluèbeljuung ju ben ©eíteníjeiten geljörte, inÀiuine

roar eê »on 'íJ.UaCregen nnb ôagel begleitet. iî)aê

©eroitter 30g in norböftíid)er 3ítd)tnng non Der

fteierifdien (''irenje über Sopron bis jn ben norb=

iiftlid)en Ravpatt)en; über S^gi'úb jogen bas @e=

roitter nnb (Sentrum i^er (iijftone 9îac|mittagâ um
1 Ul)r 20 îlfinuten, über iínbapeft um 5 Ubi", über

3iagi)^3ÖUIjali) Sibenbè um 9 Ut)r Ijiiuneg. ßin

anberer B^etg bes ©eiuitterö natim feinen Sßeg

gegen ©jegeb, mo es fpät 9îad)tê beobad)tet rourbe."^

^us öcn angeführten Qaten irljcllt rs jur (ßcnünc.

iiass in iHittcl-iPuropa (Ocatcrreidr unir (ilngarn

iJasjenige ©rbict toaren, in tueldjint intjPcbruar öes

labrra 1S7!I eine ausstrgchiijljnlirb marmEMltttcrung

berrsdjtc. iiltt iiicscr ausscrgeliTÖbnlirlj taarnicn

Mittcntng fällt aurlr 'ie ungcliiöbnüdj früljc An-

kunft ircr Îîngcl in OJljumts unù gctnisa audj in ben

übrigen übljEtlen ìres ^'anùes jusammcn.

'- 23cut(c^e ©eeraarte. 3Jionat(iii)e Ueiierfitiìt ber 3Ì5Ìtte=

rung. Saliriiang 187!». ge6ninr=^eft ©. 8.

- ììergleicl)e bie Soefc^reibiing Sdjenàl'ë, unfereë ge=

roeíenen directors ber iiieteûrologiicljen íínftatt auf 146.

unb ben folg. ©eiten bes ònijrg'Uigeo I87'.i ber «3)íeteoro=

logiidjen ,3eiti(I)rift».
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Egészen másképen alakulnak az idjárási vi-

szon.yok az 188()-ik évi márcziusban.' A hónap

elején fagy uralkodik Európában, kivéve föld-

részünk déli és nyugati határait ; még pedig oly

mértékben, hogy Német- és Oroszország középs

részén a hmér reggelenkint 15 foknál is na-

nagyobb hideget jelez. A hónap 18-ik napjáig

egész Európában a normálisnál alacsonyabb a

reggeli hfok, kivételt csak Norvégia északi part-

vidéke képez. 18-ika iitán megváltozik az id.

Az ers fagy enged lassankint, a reggeli fokú

izotherma keletre húzódik, nyugat fell felmele-

gedés közeledik s a normálisnál fölebb emelkedik

a leveg hmérséklete. A hónap 5-ik pentadjá-

ban keleten még alacsony a hfok, ép úgy Német-

ország északi és keleti részén ; de a ß-ik pentad-

ban csaknem egész Európában az idszakhoz

képest meleg id jár, kivéve a kontinens dél-

keleti részét. Márczius 28-án és többi nap-

ján mindenütt 0-nál föntebb áll reggelenkint a

thermometer. A német Seewarte Európa 32 állo-

mására vonatkozólag feltüntetvén a hmérséklet

eltérését a normálistól, mindössze 4 állomást

mutathat be positiv havi eltéréssel, 28-at pedig

negativvel. Legmelegebbnek bizonyul Bodo 2"9

fok 2 positiv anomáliával. Bécsben 3-2, Nagy-

szebenben r7. Kómában l'S fok a negativ havi

eltérés a normálistól ; a két utóbbi helyen 10,

Bécsben csak 6 napon állott a hmér reggel a

normálison felül. Bodo, Skudesnäs, Haparanda,

Stokhülm, Stornoway, Shields, Valencia, St.-

Mathieu, Paris, Perpignan IS-ától kezdve a hó-

nap végéig mindig positiv eltéréssel jelentkez-

nek, mely 9— 10 fokot is tesz, kivált Bodöben

és Haparandában.

Az ISSO-ik év márcziusa Olaszorszdghan,

Ausztriában és Magyarországon szokatlan hi-

deg lévén, egészen rendjén valónak kell mon-

danuiik a tényt, iiogy vándorló niaduraink

Ghymesen a szokottnál késbben jöttek meg.

Az aviphänologiai adatok tanulmányozásánál

az egész kontinensre ki kell figyelmünket ter-

jesztenünk, midn a kapcsolatot közöttök és a

leveg hmérséklete között ki akarjuk deríteni.

' Deutsche Seewarte. Monatliehe Uebersicht der

Witterung. ISSO. évf. inárcziusi füzet ."). 1.

" Mindvégig C. foliok értondöli.

Píaiij nnbers geftaltcn fid) bie äBitteniiiganertjätt;

nifíe im Wiiixi beè !3al)rcö lsSC).i 3u 5(nfniigc beê

9Jionat t)errtcl)te in Europa, mit 3hiiial)mo foincr

íüblicben unb lüeftlicíjen ®reii3eii, Strofi, unb íumr

bemrt, ba& im mittíeron Xí)ci(c Deiitfajlnubo iiiib

9hifeíanbe baè 2[)evmometcr îliorgeiiâ öftere eine

(\vbJ3ere MlU benn 15 ©rabé äeigt. 23iè jum

18. beâ 3)îonatê ift bie moveienbüd^e S^emperatnr in

iian,i (învopa niebviger, alò bie imvniale, eine 9(n§:

naljme Ijieium madjt nur Pao növölid)e i\üfteni]ebiet

iîonueaenè. diaá) bem 18. idjiiigtbieäöittevung um.

!3?er ftavfe 'pfroft läfst alliiuïlilid) nad), bie morgenb:

lid)e ;ò,fot[jenne non i^xaò jieíjt fid) nad) Often,

uon äßeften Ijev naí)ert fid) 2^í)nniiietter unb bie

^cmpei-atur ber Sufi fteigt über bie normale, '^n

ber 5. '^îentabe beò ÍJÍoimtö ift bie Temperatur im

Dften nod) uiebrtg, ebenfo im nöri?lid)en unb oft;

íid)eu ÍÍÍ)ei(e ®eutfd)Iani)o : bod) in ber (">. '|íentabe

[)errfd)t beinaf)e in gan,^ Europa, niit9luonal)mebeâ

füböftlid)en 3;i)ei(eô beo (Sontinents, eine im 'üer;

ijältniffe 3nr ^afireojeit inarme 3Bitterung. 3ím

28. unb an ben t[)m folgenben Etagen beS i)iärä

ftebt morgenbtid) bas Thermometer niierad ober 0.

Tie beutfd)e Seeioarte fann, bie 9lbiueid)nng ber

Temperatur non ber normalen in ilìe,iug auf

32 Stationen (Snirop'iQ aiifübvenb, im Wan;,en nur

üier Stationen mit pofitioer monatlid)er3lbiueid)ung

aufiueifen, bingegen 28 mit negatiner. 9([â am

inärmften ennieê fid) Sobö mit einer pofitiueu

9(nomalte non 2-<) ©raben.^ Ij" SBien betragt bie

negatine monattidie 9lbiocid)ung uon ber nonnateu

3-2, in ^Jiagr)=@äeben 1-7, in i)iom 1-8 ©rabe; an

ben Sinei ietjteren irrten ftanbìlìorgenòbaoTbermo:

meter ,ìel)n Tage ober ber normalen, in iSien nur

fed)ô Tage. Sobö, ©fubeênaô, ,gaparanba, ©t0(J=

[)oIm, ©tornoiuai), ©[)ielbQ, 'i^alencia, ©t.3}iati)ieu,

'Ilario, 'iperpignan erfd}einen nom IS. nn biô (Snbe

beò lionato immer mit pofitiner 9(bineid)ung, n)eld)e

felbft 9-10 ©robe beträgt, befouberô inílUibnnb

.^aparanba.

i'irtcbùem ber ^Hiirj ISSli in rdtalieit. (i\-3tcrn;idi

unù ÔIngant axisscriu'lnölntlicb balt liiar. müssen

Inir bie (Tbatsarijc. bass unsere (lùlanùerlioijcl r-piitcr

in (filjnmcs eintrafen, für ganj in brr (Drûnunu fntùen.

i^eim Stubium ber aüipl)änologiid)en Taten

muffen mir unfere Stufmerffamfeit auf ben ganzen

ISontinent rid)ten, menu mir ben Hufannuenhaug

5H)ifd)en il)nen unb ber Temperatur ber Vuft auf;

' Í)eut)cí)e ©eeiuatte. 3)ïonatud)c UeDeriitfjtberSBittevung.

SaljViiaiig ISSG, ffliarj-.i-ieft S. .5.

- UebcraU finti C. ©vaie 311 ucvfteljcii.



A délibb fekvés tájak hmérsékleti viszonyait

is kell ismernünk, midöu hazánkkal foglal-

kozunk.

Ha I. táblázatunkon végigtekintüuk, észre-

veszszük, hogy 1888-ban is a szokottnál késb-

ben jöttek meg azon madárfajok, melyek feb-

ruár végén és márczius elején meg szoktak jönni.

Milyen volt akkor a hmérséklet ?

Nyitrán ezen évi februáriusban — 1'9, már-

cziusban ?>''l- fokot tett a leveg hmérséklete
;

az ell)l)i hónap |-0, az utóbi)i 0'7 C° negativ

eltérést mutat a 41 éves átlagból.

Hát Európában milyen volt az id álla-

pota?

A január utolsó napjaiban uralkodó rend-

kívüli hideg még február els 3 napján is ta-

pasztalható ; sok helyütt a thermometer 20 és

több fokot mutat a fagypont alatt. Február 4-én

reggel nincsen már fagy Német- és Franczia-

ország nagy részében. 5-én keleten van a fagy

országa, mely nyugat felé a Cseh-erdig terjed.

Azután a hvös id Németország északi vidé-

kére is kihat. 14-étl a hónap végéig Közép- és

Nyugot-Eurój)ábnn újra tartós hideg van, mely

csekély kivétellel Francziaország nyugati és déli

részéig s Olaszországig ér. Németországban a ne-

gativ havi eltérés 2, Bécsben 3, Nagyszebenben

3'7, Nápolyban 1-4 fokot tett. Márczius els

5 napján nemcsak Közép-Európában, hanem
egész kontinensünkön is tart a hideg, úgy, hogy

a negativ eltérés reggelenkiut itt-ott 14 fokot is

tesz. Parisban márczius 1-én 8'8 fokot mutat a

hmér a fagypont alatt, 1 847 óta a legnagyobb

hideget.*

íme, itt is a szokatlan hideg késleltette a

vándormadarak megérkezését.

187.5-ben is, a Sturiius vulgaris kivételével,

igen kési adatokat mutatnak fel februáriusi és

márcziusi fajaink. Nyitrán 21 év alatt (1872—
1893) ez volt a leghidegebb február, átlagos h-
mérséklete 8-5 fokot tett a fagypont alatt s így

negativ eltérése a 41 éves átlagtól ugyancsak

* Deutsche Seewarte. Äfoniitliclie Uebersicht der

Witteruug. ISSS. évf. febr füzet 7, múrcz. füzet 10. 1.

fläreu luollen. ^ie ícinperntiiv^i^erljüítnijjc íüb=

lict;erer ©cflenbeii müjieii mir ebenfattô fennen,

lüeun iinr uns mit unterem SBateríanbe íiefafjen.

äöenn mir nnjere I. í^ndefíe nberdíicfcn, íie=

merfen luir, bnji and) int ^aíjvc 1888 tiiejeniöeii

ÍBogeíarten jpäter, ntâ ßen)ö(;nlici), eintrafen, bie jn

(Snbe Aebrnar nnbilnfnng'OJtärj jn fonunen pflegen.

SBas i^errfdjte banialô für eine iieinperatnr'?

Sil 3ii;itra betrug bie Xeniperatnr ber l'uft im

(Çebrnar biefeê '^ai)xeè — 1-9, im îliarj 3-4 ©rabé;

ber erftere 'Dîonat meift 1-9, ber felptere l-7° C.

negatine 3(bioeidjnng noin 4]--jdl)rigen 5íurd)íd)nitt

auf.

2Bie i)er()äft fid) nnn bor SlUtterungô^uftanb in

Europa?

3)ie in ben fefeten Slagén beê S'i""" i"â ijerrfdjenbe

auBergeiuöí;nlid)e £ätte roar and) im (^ebrnar nodi

in ben erften brei STagen füi)lbar; an niolen Orten

geigte baô îljermometer 20 nnb moljr ©rabe unter

bcm ©efrierpnnfte. l'im 4. Jvebruar í)errfd)te fein

í^roft metjr in einem grojjen 2;íjeiíe 3}eutfd)ianbô

nnb ^-ranfreidìè. 2lm 5. ift ber Often òat 9ìeid) beâ

fÇrofteè, mclcl^eö fid) gegen 3ßeften (jin (ne jum

SBöíjuierroalbe erftrecft. .^ierauf breitet fid) bie fül;le

SBitterung aud) über baë norbíid)e ©ebiét ©eutfd):

fanbô ans. 'liûm 14. angefangen biè ju (ïnbe beo

2)ionatê roar in 'JJÌittel; unb aBeft=Êuropa neuer:

biugô eine anijaltenbe ,'iîalte, roeld)e mit geringen

j

3tnôna()men biô jum meftlidjen unb füblid)en ^()ei(e

' granfreid)ö nnb biè italien reid)te. 3niSeutfd)IanD

betrug bie negatine monatlidje il broeid)nng 2, in ÎBten

3, in 'iliagi):©3eben 3-7, in iîeapel I
'4 ©raDe. lyn ben

erften fünf Slagén beò "Sícirs bielt bie Adite nid)í nur

in "JJütteUEuropa, fonbern and) am gangen ßonti:

nenie an, fo ba& bie negatine 3(broetd)ung morgenb:

lid) í)ie unb ba felbft 14 ©rabe betrug, ^n ^^^artô

äeigte òaè Sfjermometer ani 1. 9Mrä 8"8 ©rabe

unter bem ©efrierpnnfte, bie größte Kälte feit

1847.*

Silfo and) Ijier uergogerte bie an§ergeTOfjnlid)e

Mite bie 3ínfunft ber aBanberuögel.

2(nd) im 3af)re 1875 lueifen unfere im Februar

nnb 9Jiärä onfommenben 2lrten, mit 3luönal)me beö

©taareê, fe^r fpäte Säten auf. ^n 9ii)itra mar

biefer unter 21 ^abren (1872— 1893) ber fältefte

(február, feine 2)urd)fd)nittê:^emperatnr betrug

8-5 ©rabe unter bem ©efrierpnnfte unb fomit feine

negattoe 3lbuieid)ung nom 41 ^jäljrtgen S)urd)fd)nitte

ebenfaHâ 8-5 ©rabe. Tier 'îJîarg ergab burd) feine

* Tcutfciie ©eeroarte. ÏDionattidje UeBerftddt ber Sßittenitig.

gaíjvaaug 18SS, g. bniaDÍieft S. 7, flar5=§eft ®. 10.
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8'5 fokkal egyenl. A márczms —0"9 hmérsék-

letével 5 negativ eltérést mutat.

Szokatlan hideg és szokatlan kés megérke-

zése vándormadarainknak itt is szoros kapcso-

latban van.

1889-hen is késn érkeztek meg februárban

és márcziusban madaraink, a ColuiiiJxi oenas s
j

némileg a Scoloprci: rii-slicola kivételével. Nyit-

rán hiányzanak a meteorológiai feljegyzések.

Budapesten február -j-tl márczius -j-ig a rendes-

nél hidegebb id járt és pedig 2-2 fokkal, mint

a 2-j évi (1871— 189.J) átlag szerint kellett volna

lenni.

1884-ben Nyitrán februárinsban 1-5, már-

cziusban 5-(> fokot tett a hmérséklet s így az

elbbi hónaplinn a pozitiv eltérés a 41 éves

átlagból 1".5, s az utóbbiban szintén l'ö fokkal

egyenl. A vándormadarak a Vanelbi.s cristaíuf^

kivételével, korábban érkeztek meg, mint ren-

desen szoktak.

Nem szaporítom a példákat tovább. Ugy hi-

szem, eléggé liimutattam, hogy vándormadara-

ink februáriusi és márcziusi megérkezése kar-

öltve jár a hmérséklettel. A szolioltii.ál mele-

gebb id korábbi, a szokoUnúl hvösebb id ké-

sbbi megérkezéssel együtt jár. Áprilisban és

májusban kisebbek az eltérések; ezekkel külön

nem foglalkozom. Ha a nagyok a törvénynek

hódolnak, a kisebbeknek is hódolniok kell.

A megérkezési adatok iiigadozása e szerint a

hmérsékletnek a iiormalistól való positiv és

negativ eltéréseiben leli magyarázatát.

Az imént megállapított ténynyel I. tábláza-

tunk három adata nem egyezik. Látjuk, hogy

187.3-benaz Alauda arvensiss&Columba oeiias

a rendes idnél 2 héttel késbb jött raeg, ellen-

kezleg a Sl'urnus vidgaris 3 héttel hamarább
;

pedig láttuk azt is, hogy az 187.5-ik évi feliruár

és márczius az 1872— 1898. idszak alatt a leg-

hidegebb hónap volt. Els pillanatra a Stumiis

adata hibásnak látszik s az ember hajlandó volna

azt az egy rovattal fölötte álló -|-lG-9 számmal

felcserélni. Ámde a gróf nagyméltósága, kit e

tárgyban megkerestem, azt válaszolá, hogy :

«A Sturiiiis vulgaris 1874-ben (valóban) már-

czius 22, és 1875-ben február 13 án érkezett

Ghymesre, a mint ezt lelkiismeretesen vezetett

jegyzeteim bizonyítják» s hozzá teszi, «Sajnálom,

^einperntur luui —0-9 ©rabon ciiu- luvvitiue 9(í^

meid)unoi luni .[3'0 ©rabcíi.

31uBcri5CTOöf)iüíd)e .Sïaltc uni auJ3cri3eRHil)ulidj

ípiitc 3(nfunft unferer SBanberoögeí fteíien aud) í;ier

in ouger Sscrbiubunc^ mit cinauber.

3lud) im '^aí)u 1889 fmiicii uiifevc -ísögel iiu

(^cíu'uar unb SJÍnrs fpät nu, mit SíuSnaíjme non

Columba œnas nub cinicjennnfeen Scolopax rusti-

c(da. îinô 3Í!jitva fol)lcii bio nu'toovoloöi)á)en

3(nf,íoid)nunt^on. òiU ì^nbcipoft í)err)d)to noni

5. À'cbrunr an ím ,^um '>. Itíarj oino fäitove

'iiíitternng, ale geiuljnlid), nnb äinar eine um
2-2 ©rabé feilten', alò fie lant bem 2."):jäln"ic(eii

®urd)íd)mtte (1871—189.5) l)ätte fein fdén.

^m ^nljte 1884 betrug bieS^emperatnrin^Jïpitva

im 'Àebruar 1-5, im SJÎiirj 5-0 ©rabe, fondt bie

pofitine 3Umioid)ung nom 41--jäln'igeii Ciurd)fd)nitte

imorfteren9)îonat1-5,imlcl^tovoneLieufatlô 1-5°. Sie

SBanberuögel trafón, nut 3lnônal)ine non Vanellus

eristatus, friil)or ein, alò fie goioöljiilid) ju fonunen

pflegen.

SBeitere Seifpiele fül)re id) nid)t an. ^^sá) glaube

genügenb bavgetljan sn liaben, baf5 bie 3lnfnnft

unforer aíanbernögoí im ivebrnar nnb iliärj ôanb

in .s^rtiib get)t mit bor S^emperatnr. Märmi-rc

Mittcrunn. als iiic lU'taöbnlidTC steht mit früiicrcr.

liüblcrc. als ùic gctauljnlidjc. mit späterer Anhunft

im tftnhlannc. 3m 3lpril niiO 3.1ciii finb bie "äb--

iüeid)nngen geringer, mit biefon befaffe id) mid)

nid)t befonb:r. Semi bie ©rofjen bem ©efetse

folgen, müffoii eo andj öic S^íeinoren tt)nn. pie

.^djtoanlîung ber Jlnkunfts-gatcn fíníict ùemnadj in

ùrn positiltrn unù ncgatibcn Alilneidjuitgcn ber

ÔTcmperatur lion ber norntalrn iljre (frldiirunij.

ioïit bor fooben bogriinboten 3;l)atfad)e t'timmen

brei 3liigaben nnferor I. Gabello nid)t überein. SBir

fallen, bafe im 3al;re 1875 Alauda arvensis iiiib

Columba cenas nm siooi äöod)en fpäter anfamon,

alò jiir geroöljnltdjon ^cìt, l)ingegeii Sturnus vul-

garis nm brei aik)d)en friibor, mo mir bod) and)

faí)eii, baf; ber vçobnuir uno Oliare bes '^aÌ)Ki-, 1875

unter bem ^i-'iti"""'"*-' 1872—1893 bie fälteften

^lionate niaren. :5in orftcìi ilugenblide fd)eiiit bie

3lngabe über Sturnus falfd) jii fein unb man anire

geneigt fie mit ber um eine -oák über it)r ftel)enben

3al)l -f 16-9 ^n Dertaiifdieu. ^ebod) erroibertc 3eine

(S-rcellen,^ ber Wraf, an bom id) mid) in biefer 2in=

golegoulioit geioenbet batte: «Stumus vulgaris

iam im 3al)re 1874 (luirflid)) am 22. Wiäxi uiib

1875 am 13. ^obnuiv in Wbmneö an, mie bieê

meine gemiffenbaft gotül)rton 3lnf,5eid)nnngen bc-

meifeii» uno fotd l)in5n: «^d) bebauere, ba^ meine
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bogy jegyzeteim szellemes combiuatióját nem
igazolják, de nem tehetek máskép, mint a valót

megírni». E szerint tehát megmarad az I. táblá-

zaton 1874-ben a +16-9, s 1875-ben —201 nap-

nyi eltérés. Nincsenek is adataink más helyekrl,

hogy e két számot összevehetuk. Az ornitholo-

gns feladata tehát megfejteni, miért érkezett

meg lS74-beu a rendesnél 16'9 nappal késbb,

1875-ben pedig 201 nappal hamarább a Shtr-

nus vulgaris, mint azon fajok, melyek vele iigy-

szólván egyidejleg szoktak megjönni s 187-i-ben

aszokottnál korábban, 1875ben pedig késbben

jelentek meg.

Amásik feltn elütés a többi számtól 188'.)-ben

látható a Columba oenas-nál, mely a rendes

terminusnál 22 nappal hamarább jelent meg,

holott HZ Alauda arvensis, Sturnus vnlgaiis, Va-

nelhis eristatus s aMotacilla alba a szokottnál ké-

sbben érkeztek. A gróf nagyméltósága erre vo-

natkozólag a következ felvilágosítást volt kegyes

adni: «A Columba oeiias érkezése 1889-ben

február 3-án van feljegyezve, és habár el kell

ismernem, hogy az összhang a többi tavaszszal

érkez madarak megjelenésével meg van za-

varva, de a klimatikus viszonyok képesek gyak-

ran ahnormitásokat elidézni; ha jól emlék-

szem, 1889-benjauuár hó végén lanyha id volt,

mire a Columba ooias megjelent, úji-a beállott

nagyobb hóesés és zord tél, mely a többi mada-

rakat az idejövetelben megakadályozta, és a

február 3 án érkezett Columba oeiias is, a vál-

tozott id folytán, hihetleg tovább húzott». Itt

tehát csak szórványos megjelenésrl lévén szó,

I. táblázatunkon lev —22'0 eltérés ki leszeu

javítandó s akkor az összhang helyreáll.

Ámde lássuk elbb, vájjon jól emlékszik e a

gróf nagyméltósága arra, hogy ISSQ-ben- ja-

nuár végén lanyha id járt. Valóban rigy van
;

a mennyiben: «Kiváltképen enyhe a hónap két

utolsó napja».* S február három els napján is

tart az enyhe id, de 4- én már a nyugatról ter-

jed fagy egész Németországra hat ki s nálunk

is megváltozik az enyhe idjárás úgy, hogy a

* Deiifschc Seewarte. Moniitliclie Uebovsicht der

Witterung. iísH'J. évf. jau. füzete N. 1.

Slufjctclimiiuiicii 3í)i"^ lieiftveicíje (íoiiibinatiou nid)t

(leftntiç^en, bod) fami id) id)t umljiii, anbcreê, aio

bte 3iíat)rí)citaii )d)rinben.» Somit uer&(eibt auf ber

I. 2:a(ie[Ie in 1874 bieaUmicirfìuiig non +10-9 unb

in 1875 bie uoii —20-1 Sangen. 5i?oii nnbereiiDrten

befi^eii roir aud) feine ^ateii, nm biefc äioei 3i^í^"

iieri3(eirf)en ^u fijniien. (So ift baljer Slnfejabe beo

Drnitíjoíogen jn entvatl)íeín, loaruni Sturnus

vulgaris im ^aí)vc 1874 nm 16-9 ^^age jpäter, alo

geroijíjnlid), in 1875 aber nm 20-1 Xaç\i früher an--

fani, aio biejenitjen Slrtcn, bie mit i[;m iojnfagen

gieidjjeitig einintrcfU'" pfU'gcn unb bie in 1874

SeitlicÇer, alo geioöíjnlid;, in 1875 aber fpätcr

anfamen.

3)ie äiueite anffallenbe 31broeidjnng uon òcw

übrigen 3ot)len ift in 1 889 bei Columba œnas er^

fid)tlid), lueidje um 22 ÍTage jeitíidjer erfd)ien, aie

am geiüöí)nlid)en "termine, obmobl Alauda arven-

sis, Sturnus vulgaris. Vanellus eristatus unb

Motaeilla alba fpäter, aie fonft fanien. Seine

©ircetlenj, ber ®raf, geru(jte bieobe^iiglid) foígenbe

31ufflttrung jn geben: «T-k ítnfunft von Columba

œnas ift in 1889 am 3. )vebrnar üei'äeid)net, nnb,

obäumr id) jngefteben mnf5, baf5 bie Harmonie mit

bem (Srfdjeinen bev übrigen im {yrüijjatjre an=

fommenben 3>i3geí geftrt ift, finb bod) bie fuma:

lifdjen 33erí;aítniífe oft imftanbe 3íbnorntitiiten

berooräubringen; menu id) mid) gennn erinnere,

tnar in 1889 jii (Snbe beo ^lionato "^ö'H'iU' gelinbe

Sßittermig, nnb foioie Columba œnas erfdjien,

traten nenerbingo Sd)neefall uiib rauljer ÎBinter

ein, uie[d)e bie übrigen S8ögel an i!)vem ,^iei)er=

fommen üerl;inberten, nnb felbft bie am 3. gebrnar

angefommene Columba œnas ift infolge ber oer=

änberfen ÎBitterung u)al)rfd)eintid) loeiter gebogen.»

3îad)bem bicv blo^ non einem fporabifdjen (írfdjeinen

bieííebe ift, ift bic 3lbiüeid)nng uon —22-0 unferer

I. S'abelle aueäubeffern nnb bie ^armonie ift baiut

íjergeftet.

Sodj fel)en mir ^uerft, ob Seine ®jcellen3, ber

©raf, fid) genau erinnere, baJ5 im 3«í;« 1889 ju

(Snbe beâ ^saniiar gelinbe SSittevnng berrfd)te. ^em
ift luirflid) fo; inbeni: «"iiefonbero milb finb bie

jmei lelten ^age beö 9Jîonatê.»* Unb and) an ben

erften brei Tagen beo ^-ebvnar Íjait bie "JiMttevnug

an, bod) fc^on am oierten erftrerft fid) ber non

äBeften l)er ooríd)reitenbe (Vroft über ganj Sentfd):

íanb nnb and) bei nnafditägt bie gelinbe Sßitternng

* Seutfcfie ©eeimute. î)iotiatlicl)C UeÊevficiit bev SSätttevumj.

^QÍjvgang 1889, 3n'U"ii-''§íf' S. S.
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bavi átlagos hmérséklet negativ anomáliát

tüntet fel.

Ez az eset oly fontos ornitliologiai szempont-

ból, bogy el nem mulaszthatom ide iktatni né-

hány állomásunk hmérsékletét a január 150.

és február 4-ike közti idszakból.

um, fo bafí bic moiiatlicfje ^urcí)ícl)iiitto=íoiiipi-vatiir

cine iioiatim' 2(iioiiuilie niifmcift.

T)it'tcr^'nlí ift noni rnit()olLiciifd)en(Stanbpunftc

lille fo midjtiß, bnf; id) nid)t nci'íaunicn fann bio

íeniperatiir einiger iinfever ©tationen ano bem

^tíitvaume auiifdjen bent 30. ^snniiav iinb 4. ^ebniar

íjier einauídialten.

Hmérséklet í;,°

Íeiiipeuitiir C°
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nemcsak havi és pentad atlagaival, hanem az

egyes napokéval is !

Az I. táblázat valamennyi esetét egyenkint

tárgyalni részint túlságos hosszú munka lenne,

részint fölösleges, mivel a constatait tényéknél

egyéb úgy sem derülne ki ; mindamellett mégis,

hogy alkalmat nyújtsak az összevetésre, a 16.

lapon lev II. táblázaton közlöm az 1872— 1893.

évek hmérsékleti eltérését Nyitrán a 41 éves

átlagtól.

Hogy vándorló madaraink tavaszi megjele-

nésére a leveg hmérsékletének változásai ha-

tással vannak, arról a felsorolt adatok eléggé

képesek meggyzni. Kérdés már most, melyik

az az átlagos hfok, mely átlagos megjelenésök

naiy'ára esik ?

Midn e kérdéshez hozzászólni bátorkodom,

ki kell jelentenem, hogy biztos feleletet egyelre

sem nem adhatok, sem nem várok. Hiszen lát-

tuk, hogy mintegy 35—40 évig kellene meg-

figyelnünk a februáriusban és márcziusban meg-

érkez fajokat, hogy a normális megjelenést 4; 1

napig biztosan meghatározhassuk ; továbbá nem
szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy pél-

dául Budapesten :i60 évig* kellene észlelnünk,

mikép április 1-s pentadjának normahs h-
fokát megtudhassuk ; kéi^zelhetö tehát, hány
évig kellene folytatni a följegyzést, hogy egy

bizonyos napnak hmérsékletét +0-1 foknyira

biztosan megállapíthassuk. A mit tehát mon-
dandó vagyok, az csak némileg meg fogja kö-

zelíteni a valót.

A II. táblázaton feltüntetett havi átlagokból

grafikai módon meghatározván az egyes napok

í24 órai hmérsékletét, a következ eredményre

jutottam :

* Aqnili, II. tvf. 13S.

mit ben ÏÏÎonatS: iiiib ^Í3cntabeii=!3)iirc^íá)nitten ber

í^einperatiir, jonbern and) mit beneu ber einjelneii

SCoge jiu oercjletiteu!

^ebeii Jvrtll ber I. Padelle einzeln ,^u íie(;anbe[ii

luctre tíieite cine ju liiiujunerige Slrbeit, töeilo üt)er=

flüffig, ï)a ailier ben conftativten íTíjatjadien boci)

ntd)tô anbereê barone eríjcilen nnirbe; bcfjen un(je=

adjtct t()eile id) bod) — nm Weíegenbeit ,^n iserciíeidien

ju bieten — anf ber auf p. 16 foígenben IL S^abetíe

bie 9(biiieid)ung ber SEenipcvntur in íiyitva ans ber

'-:).îcviobe 1s7l'— 18t)3 uom ^Jlcittel ber 41 lyaíjre mit.

íDaf; bie îempcvatnr^'î.îeranberniuu'n ber Ûiift

auf bie Üliifunft niiferer^lianberoögei im5vviiE)íinije

uon Ëinflufi finb, bauan fann man fid) aus im
oni3efn[)rten Stngaben genügenb überzeugen. 3înn

fragt eê fid), u)e[d)er biefer bnrd)fd)nitt(id)e äBärmc:

grab ift, ber auf ben iTag it)rer burfd)iiittlid)en 3ln:

fünft fällt.

2Beun id) mir erlaube über biefe 3^rage meine

9}ieinung ab.^ugebcn, mnfi id) ermäbncn, baf; id)

eine beftimmte Jtntiuort barauf luebev geben, uoc^

enuarten fann. '®a{;en mir ja bod), baf? äum

33eobad)ten ber im (február uub ÎOÎarj anfonunen:

ben Slrten ungefähr 3.j—40 Sal)re notfjiuenbig

mären, nnt bie normale 3lnfunft bis auf ± einen

i£ag beftimmen ju fijnuen; meiterê bürfen mir nid)t

»ergeffen, baf; man ,v
'13. in 58ubapeft 360 !3al)re*

laug ikobad)tungen aufteilen müf5tc, um ben nor:

malen SBärmegrab ber erften ^^Vntaoe beò 3tpri[

erfahren ju fönneu; mau faun fid) alfo eine 3]or;

ftetlung mad)en, mie oiele iyal^re Ijinburd) man bie

3luf3eid)uungen fortfe(5en müfite, um bie Temperatur

eineâ beftimmten 2:ageê mit einer Oeuauigfcit uon

+ 0-1 GJrabe beftinnuen jn föuuen. ÎSaS id) babér

ju fageu babe, miro moljl nur annäl)ernug'jmeife

baê Sßaljre treffen.

2)urd) graptjifd)e 33eftimmuug ber !24:ftüubigeu

S^emperatur ber einjclnen 2age auê ben auf

î^abelle H mitgetl)eilten monatlid)en 5)urd)id)nittê-

mertf)en ert)iett id) folgenbeô ilíefuttat:

Aquila, II. Sn^tBOiigí ©• l-^''^-
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Madárfaj
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melynél a vándorló madarak tavaszszal meg-

jelennek. Kísérletet azonban mégis teszek. Az
x\(jnila közölte a dorpati sorozatokat, Wild*
mvébl pedig ismerjük e hely hmérsékletét.

Vessük össze e kettt.

Dorjmt hmérséklete az 1839

—

1S44, 1854

—

liSG4. s 1866— 187-"^. idszakok 27 évére vonat-

kozik s tesz átlagban :

Január —6*9, február —70, márczius —29,

április 3'0, május lO'O, június 1.5'6 C°.

Ha ezen adatokból ép úgy, mint Nyitrára vo-

natkozólag tettem, kiszámítjuk a vándorló ma-

darak megérkezésekor uralkodó hfokot, a kö-

vetkez eredményt kajijuk. A számítás csak

azokra a fajokra vonatkozik, melyeket Ghyme-

sen is megfigyeltek.

ím ívrüöUncje 311 fominen pfíetjeii, überall confiant

ift. 9t6or cinen ^íerfud) roiíl id) boa) anftoUen. Tie

«Sliiuila» (ivad)tc bie Tornatér Serien, auê

3i>ilo'ê* SBerfe Ijingeijen fennen mir bie Xcm-

peratur biefeè Drteè. $Ber3leiá)en nur sie 33eiben.

®ie î'emperatnr con îûrpat bejieljt fid) anf

27 3a()rebev,3eitvänme 1839—1844, 18:i4— 1861-

unb 1866— 1875 nnb beträgt im 3íurd)td)nítte für:

Januar -6-9, február -7-0, 3)îarj -2-9, Slprit

3-0, mai 10-0, r^nni 15-6° C.

aöenn man ans biefen ^Taten — foune id} cö be;

äüfllid; 9ii)itra i^'tbaii — ben berrfdientien 3l5ärme=

(jrab jnr 3eit ì>er l'tnfunft Der iiìanberiiortcì be;

redjuet, erí)aít man foUjenPeê rKefnltat. Tie 33e=

red)nun9 bejiei;t iiá) nnv auf biejeniiien x'irten,

n)eld;e anc^ in ®f)i;meê beobadjtet lonrben.

Madárfaj

3>ogeIavt
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Scolopax nislicold-nál l' C. îoiikal ; a ten-

gerre redukált bmérséklet 1"9 C. fokkal.

Hirundo rttsticá-nál2-i C. fokkal; a tengerre

redukált hmérséklet 2-8 C. fokkal.

CiACulus canorus-nái íS C. fokkal; a tengerre

redukált hmérséklet !2-4 C. fokkal.

Orioluti galbulá-nál l-l C. fokkal; a tengerre

redukált hmérséklet Í7 C. fokkal.

Ortijyomdra rrex-i\é\ 1'9 C. fokkal: a ten-

gerre redukált hmérséklet 2'5 C. fokkal.

Hogy meglehets nagyok a differentiák a meg-

érkezési napok hmérsékleténél Ghynies és Dor-

pat között, annak egyik oka az, hogy a dorpati

átlagos dátumok nem oly biztosak, mint a ghy-

mesiek, mivel részint rövidebb, részint megsza-

kított idszakból számitvák. Másik okn, hogy a

hmérséklet rövidebb (27 év) idszakból van

számítva Dorpatnál, mint Nyitránál (41 év) s

hogy az idszakok is különi)öznek mindkét he-

lyen. De bizonyára egyéb okok is lesznek még
kiderithetk Európa több vidékérl való rész-

letesebb s bvebb adatok alapján.

Annak oka, hogy a késbb érkez fajoknál

kisebb a hmérsékleti különbség Ghymes és

Dorpat között, mint a koiábban érkezknél,

abban a körülményben rejlik, hogy Dorpatou

rohamosabban szokott a hfok tavaszszal növe-

kedni, mint Nyitrán, illetleg Ghymesen. A gra-

phikailag meghatározott hmérséklet a penta-

dok középs najyan Nyitrán és Dorpatban a

következnek bizonyul :

(In) Nyitra.

Februar "1.
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íme április T-î-an raóg l-'ì fokkal hvösebb

Dorpat Nyitránál, ináji;s 28-án már csak 4-6

fokkal.

Nemcsak a hmérséklet, a megérkezési vi-

szony is elüt némileg Dorpatbau és Helleuorm-

ban attól, melyet a homogén 22 éves ghymesi

sorozat feltüntet. Ugyanis napokban kifejezve

késbb (+), vagy korább (— ) a megérkezés az :

©icl)c mn 1'.!. 3ípvil ift co in Torpat nod) uni

7-2 ©robe füíjler, ale in '3íi)itva, am 28. Ìlìai nur

nicíir um 4-r) ©rabe.

3iid)t nur bie ïentpcvatuv, íonborn and) baô

«8er{)ältni6 ber Slufnntt mcidn in :3^lnpaf unb

•gcllenorm ciniçii'vniafu'u non boni nb, ronè Me (unno:

(pencil 22;jal)viçi,cn Wljpinetcr Serien aufaieifen. !3n

STnöen niioebriicft ift namlid; bie Slnfunft eine

ipäteve(+ ), ober friiljere (— ) junídjen:
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alapján azt az eredményt kapjuk, hogy ott e

tekintetben ugyanaz a viszony uralkodik, mint

nálunk. Ghymescn ugyanis a Scolopax rufiti-

cola 22 évi átlag szerint 5'8 nappal késbben

érkezett meg, mint a Molacüla alba, Helle-

normban pedig 8"7 nappal. A 22 év között

mindössze egy (1SS2) fordul el, hogy Helle-

normban a Scolopax nisticola 4 nappal hama-

rább jött meg, mint a Motadlla alba; 3-szor a

két faj egyidejleg, 18-szor pedig késbb érke-

zett meg a Scolopax, mint a Motacilla.

Láttuk föntebb, hogy Ghymesen némely év-

ben jóval korábban, a másikban sokkal késb-
ben érkeztek meg vándorló madaraink; láttuk,

hogy ezen tény a hmérséklet enyhébb vagy

hvösebb voltához van kapcsolva. Hasonlítsuk

már most ghymesi adatainkat a MiddendorÖ'-féle

sorozatokhoz, hogj' megállapíthassuk, vájjon az

átlagtól való positiv és negativ eltérései egy-

idejleg mutatkoznak-e nálunk és fent északon.

Hogy ezt megtehessük, mindenek eltt azon

nyolcz fajnak, melyet Ghymesen gróf Forgách

és Livlandban Middendorff megfigyelt, mód-

szerem szerint számított átlagos megérkezési

napját kell bemutatnom. Midn ezt a következ

kimutatásban, a 22. lapon lev Hl. tábláza-

ton, feltüntetem, egyúttal zárjel között kiteszem

az évek számát is, melybl az átlagot számítot-

tam. Az adatok az iSfiC)— 1893. idszakból szár-

maznak.

Jóllehet az átlagos megérkezés napja meg-

megszakított s különböz hosszú idszakok-

ból, hozzá még az egyik helyen 7, a másikon

27 évliöl van számítva, mégis több fontos dolog-

gal ismertet meg bennünket a III. táblázat. Ne-

vezetesen :

1879-ben Ghymesen túlságosan korán érke-

zett meg az Alauda és Sturnus, az oroszországi

állomásokon pedig a szokottnál késbben. Lát-

tuk fentebb, hogy akkor szokatlan meleg id
járt nálunk februárban, fent Dániában s a Skan-

dináv félszigeten pedig a szokottnál hidegebb,

s ezen állapot északon még márcziusban * is

uralkodott; azért késett ott fent a két faj.

A többi fajnak áprilisban való megjelenése csak-

nem rendes s alig különbözik az átlagtól.

lS8()-ban Ghymesen . késve érkezett meg az

* Deutsche Seewarte. Rroiiatliche Ueber.sicht der

Witterung. 1S!)7. évf. márcz. füzet 20. 1.

cola in belliéiben 22 ^iiíji'eu uer^ieic^nct luuvbe, or^

(jaítcn luiv anf ®ninb ber ©leidì^eitiiìfeit baô

Sh'fultat, ba)^ bort in biefev .öinfidjt baejelbe tk'x^

(jältnife (jerrfdìt, tuie bei une. :^sii OHjijMieô erjdjien

nümíid) Scolopax rusticola Innt eineê 22=jäi)n9en

Tnrd)fd)nitteö nut 5-8 STage fpiiter aie Motaeilla

alba, in yellenorm (jiniießen nni 8-7 Xaù,i jpäter.

Unter ben 22 ^aíjmx finbet fid) nur eineô (1882),

ín UH'íd)ein nad) öellenorni Scolopax rusticola unt

4 Xaç\i: frníjer f'ani nts Motacilla alba; breimal

fttinen beibe Slrten jn gletdjer ^át an, 18:ma[ [)iu=

gegen evjdjien Scolopax fpäter aie Motacilla.

SBiv jaben weiter oben, baf? in ©fjtjineê nnfere

Syanberoöget in mancben 3'ibi*^'" bebeuteub früber,

in anberen viel fpäter anfamen ; nur jat)en, bafe

biefe 2:i;at)ad)e mit ber miíberen ober fttbícren

^Temperatur in iierbinbung fteljt. Síergíeidien luir

nun unjcre (Sby""^|t'i-" Snten mit ben o. 3Jïibben:

borff'fdien ©eden, nni beftimmen jn fönnen, ob bie

pofitinen iinb negatioen 3lbn)eid)ungen uoin îurd)=

fdjnitte bei uno nnb oben im 3iorben gteidjjeitig

auftreten. Um bies tbun 5n fönnen, mufe id) cor

3(nem ben nad) meiner ilfetbobe berediiu'ten bnrd)=

id)nittlidjen 3infunftètag berjenigen ad)t 3irten a\v-

fiif)ren, iueld)e in ©bijmeê ®raf gorgddj, nnb in

Sinlanb ^err o. 3)i i b b e n b o r f f oerjeiajneten. ^nbem

id) bieê in nadifofgenbem 9(uâu)eife anf íTabeKe III.

p. 22 iH'rauidjanlid)e, )et^c id) jugleid) in ^îaren;

tí)efe bíe ^aí)í ber Sûf)te íitn^^n, auè roeldien id) ben

íi^nrd)fd)nitt beregnete. íTie 9(ngaben ftanunen auò

bem ,3t'itranme oon 18G6 biè 1893.

I

Obtuobí ber Xaa, ber bnrd)fd)nitt[id)en 3ínfunft

{

aiiê ijäufig unterbrodienen nnb üerfd)iebcn langen

3<-'itränmen, überbies an bem einen Crte aus 7 , an

bem anberen ano 27 ^nlji'i-'ii berod)net unirbe, mad)t

una bod) bie III. !iübeíle mit fo mannen loidjtigen

©htgen befannt. ^îamentlid) :

^m ^3fl()l'e 1879 trafen Alauda, mtò Sturnus

in @bt)meA liberane äeitlid) ein, anf ben rnífifd)en

©tationen íjingegen fpäter ale gembljníid). Oben

ía[)cn mir, bafî baniaíá bei nnè eine ungemein

luarme aßitternng berrfd)te, oben in Crnnemarf aber

unb auf ber ífaubinaDÍfd)en.§albiníel eine faltere aie

geioöbnlid), nnb biefer Suftn"'^ berrfd)te im ííorben

and) nod) im 9Jiär,i;* barum uerfpäteten fid) bort

oben bie äiuei 9irten. T^ie imilpril erfolgte Sinfiinft

ber übrigen 9(rten ift beinabe imnnal nnb ooin

Surd)fd)nitte faiim uerfcbieben.

^in Sabre 1886 trafen in ®t)i)meâ Alauda,

*î)eutfc^c®eetiiarte.M)ioiiatiidi)eUelH'rfirtiti'crîiiittoriin(ï.

3al)rflnim l^7lt, Diävj^.sjeft ®. -20.
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m. Táblázat. — III. 'Xahk.

Kilencz madárfaj tavaszi megérkezése az 1866- 1893 idszakban.

®ic íliitimft iHin neun 'liogelnvtcn ini ^-rüljliniie ludtjrenb bes ,8citviutiue5 18()fi— 1893.

A madárfaj Alauda

ardetisi'

Stiirnns Mutaci Ila

allea

Mart.

Hellpiiorm \/2ì-ì ("22 (''v)

Dorpat |21-5 (21 év)

Hanaküll 'l7-9(i;Uv)

Kc. 7-Ci
I

!l(-\
I

Mart.

21-7 (24)

21-4 (18)

20-0 (13)

12 (i I 7)

April

3-9 (27|

1-8(18)

7-3(13)

Van V un

crhtatus

St'ttlojia r

I iistivola

Uiiuudo Cìu-iilìts

canonis

Orioli!^ iírtíjíiO'

nalhìila ìintra >-rfX

April

.5-4(21)

0-9 (13)

3-2 (13)

S) III.29-:!|9)*

April

11 -.5 (20)

10-7 (19)

Maj.

3-2 (22)

1-2 (Ki)

Maj.

0-3 (23)

(!-7( 7)

9-5(13)

10 !) ( 7| —

Maj. Maj.

19-fi (22)
I

21-4 (23)

19-3 { S) 19-(i (in

|-'.lti'r('s 1X7. átla^'iis luogórkezóstíil. — ;kiirálil>i, -f •k*'!^«'!'''' uicfjérki'/.t's a/, átlaiíii.il.

3(ímieicí)ung uon bei bui-ct)íct)ntttlicí)eu îlnfunft. — =fïu^ere, -j- --ípaterc Slnfuuft ala bic burcljîcljiiittlicljc

1879
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Alauda, Slurìius, Molacilla, Vatiellus, Scolo-

pax; északi állomásainkon is késtek e fajok, de

csak igen csekély mértékben. Nálunk a szokott-

nál hidegebb volt az id, kivált a hónap elején,

fent északon pedig a hónap végén a normális-

nál melegebb. Áprilisban egész Európában a

rendesnél enyhébl) id járt.

lR88-ban nálunk ép úgy, mint Oroszország-

ban azok a fajok, melyek korábban szoktak meg-

érkezni, késve jöttek meg. A február egész

Európában a szokottnál hidegebb volt s ugyanaz

áll nagyrészt a márcziusról is.^

lS75-ben is késve jelentek meg a vándorló

madarak, nálunk ép úgy, mint Oroszországban
;

ugyanazt mondhatjuk némileg lS8í)-rl is.

1884-ben valamivel korábban jönnek meg
madaraink, mint rendesen szoktak. Februárban

és márcziiisban a szokottnál melegebb id jár.^

Ezen, csak nagyjában említett adatokból is

ép az világlik ki, hogy miként Magyarországon,

iigy az orosz megfigyel állomásokon is a leveg

hmérsékletének változásaihoz alkalmazkodik a

vándorló madarak tavaszi megjelenése. Van né-

hány adat a III. táblázaton, hol a megérkezés

egyöntetsége egyik s másik fajnál meg van za-

varva. Ezeknél az eseteknél közeli állomások

adatai utasítanak arra, hogy melyiknek adjunk

elsséget a többi fölött. Az egyidej adatoknak

összevetése még azon elnynyel is jár, hogy a

rövidebb sorolhat hosszabbakra átszámíthatjuk

s így megbízhatói ib átlagnak juthatunk birto-

kába, mintha magokat a rövid sorozatokat hasz-

nálnék.

Nem is fejezhetem be rövid értekezésemet a

nélkül, hogy be ne mutassam Dorpat, Eana-

kU és Eeo megérkezési átlagait, reducalva az

1SG()— 1893. évi, de többnyire megszakított

hellenormí sorozatokra A reductiót azonban

csak azon fajokra nézve hajtom végre, melyeket

Ghymesen is megfigyeltek, hogy ezen hely ada-

taival is összemérhessük. A következ kimutatás-

ban a zárjel között a reducalásnál használt évek

száma áll. Elbb a differentia, majd a redukált

átlagok következnek.

' Deutsche Seewarte. Monatlielie Uebersieht der

Witterung. 1888. évf. februáriusi füzet 12 — 13., már-

cziusi füzet 16— 17. 1.

- Ugyauott. 1SS4. évf. fi-bruáfiusi füzet á'i— 2.'?..

uiárcziusi füzfct 20-21. 1.

Sturnus, Motacilla, Yanellus, Scolopax uerfpatet

ein; and) auf ben iiörbíidjcii Statiûiieii uerfpatetcu

fid) bicie 3íríen, aber nur in fcljr geringem yjîafîe.

Set una roar bie äBittevnng fiifter a(ê gemöíjnlid),

bejonberè jn 3(nfange bee ©îonatê, oben im 9torben

ober jn 6nbe beo lionato roärmer, aia unter nor=

maíeii iíerí)altntí|eu. íym -tpril tjerrídjte in ganj

©nropa eine milbere Söitteruug aie geroö£)níid;.

:3m rsal)i"C 1888 iierfpäteten fid) foiuobí bei unó,

aló in Síu^íanb biejcnigen Slrten, mcídjc aeitíicí)er

aiiäufommeu pflegen. SDer február max in ganj

europa iälter aio geroöfjnlid) : baâfeibc gilt gröéteu=

tfjeiiê and) üom 'íJfíUw^

3íná) im lòtOÌjre 187.5 famen foiooljt bei unó, a(ó

in 9ïnfîianb, bie Sanbernögel oerfpätet an, òa§i-

feíbe faun num and) einigermaßen oom ,"\af)rel889

fagen.

1884 erfd)ieiu^n uufere sBögeí etiimô friifjer, als

fie regelmäßig jn fommen pflegen, ^m február

unb Wiäx'^ hen-fd)te eine luärinerc SÖitterung aio

gemö^iiá).'-*

3[nd) auè biefen, mir im SlUgemeinen enuäi)nten

9(ugabeii erbefft eô, baß bie 3(nfunft ber îiJanber:

übgel im Jyrübliiige ebenfo in Ungarn, als and) auf

ben rnííifd;en a3eobad;tungôftationen òen Stempero:

tnr:9]eränberungen ber Suft angepaßt ift. (Sé befin=

ben fidj auf ber III. Tabelle einige 5)aten, in lueldjen

bie @ieid)mäßigfeit ber Slnfunft ber einen ober ber

anberen 31rt geftbrt ift. 3» fotdjeii göílcn roeifen

une bie SÌngabeii luifter ©tationen barauf bin,

uH'liter uor ì)en übrigen ber -Borrang ju geben ift.

®ic 33ergleid)ung ber gleid)äeittgen 3Ingaben Ì)at aud)

nod) ben iuiräug, baf, man bie tür.^eren ilïeifjen auf

laiujere rebuciren unb fomit in ben 33eft^ oon uer=

läß(id)eren ©urdjfdjn itten, alò burd) birecte 33e=

lui^ung ber fürjereu Síeiíjeu gefangen fann.

^d) fannmeiiu^fuv5e3lbbanblungiud)tabfd)(ießen,

o[)ue bie nnttleven StnfuiiftSbaten non 3)orpat,

3ianafüII unb 9íeo, rebucirt auf bie freiíid) nudft

unterbrod)enen .*9elIenoriner Serien ber ^afjre

1806— 1893 aiifjuioeifen. Sie Sïebiicirung ift in=

beßniir beibenjenigen 3írten ootl.^ogen, loeídje aud;

in ®í;i)iuee beobadjtet loutben, um fie aud; mit ben

Slngaben biefcs Crteê nergteidien ^u fnnen. '^s^i

nadjfolgenben 3Iu6ioeife fte[;t eingeflanunert bie juv

Siebucirung oerioenbete 3ln5al;í ber ^a^xe. Cbenau

fteí;t bie í)ifferen,^, bann folgen bie rebucirten

gjiittel.

'Seutjci)e©eeitintte. 3JionatIid)eUcl)eíficí)t berSBittenmg.

Salirg- lSS8,gebruQr=.t(eft @. 12— 13, JJiäi-j=:eeft S. 10—17.
- ®6cni)aieI6ft. Sa^rgang ISSí-, ge6ninr=$eft ®. 2:2—23,

SUÍatj.-^eft S. 20—21.



24

A Hellenormra redukált megérkezési adatok.

2)ie auf ^etíenorm rebuäievten Slníunftebaten.

Madárfaj
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A madárfajok késése napokban kifejezve Ghymeshez mérve.

®te in ingen auspiebrücf'te iierfpntung ber 33ogetavteii mit ©íjijmes »erglidjen.

Madárfaj

iiiielart


