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folyóirat XIV. évfolyamának 14. számában a

190. lapon közölte (1. ei-re nézve ugyané folyó-

irat XII. évf. 1 1 1. lapját is). Ezekhez az adatok-

hoz Cápek úr még a további, az 1889 és l890-beu

gyjtött megfigyeléseit is csatolja, a melyekbl
kitnik, hogy azok, milyen viszonyban vannak

a normális nappal ; s megjegyzi, hogy teljes

általánosságban véve az utóbbi két év a kedvez
esztendkhöz számítandó, a mint az különöseu

az 1890. évi érkezési napokból kiviláglik.

Az alábbiakban közöljük Cápek úr adatait, a

mint azokat a «Schwalbe »-ban bemutatta:

nocí}nial(io», XIV. 3aí;rgaiic3, 'Jir. li, pag. 190

mitgctljciít. (ÍU-i}í. aná) «Scí)ii)albci), XII. :^sal)i"aniu3,

p. 1 11 .) i'hifior öieíeiii iioriiuiitoçi f ülirt .vicrr C á ;i o f

nod) îeiiio luciteicii iìcobadituiuicii ano Pen fohicn:

Pen äioei ;Í5"í)i'"ciir ^^^'-^ ""D 1890 an, ano uieíd)en

Sn erfeíjcn ift, une fid) bicfelben jum Oïonnaltaii

oeríjaden nní bemerft IjiCjU, önft im üllíijenieinen

gefagt merben fann, öafe bie beiben legten ^al^ve ju

ben günftigen gei)ören, loaô befonberö an ben l'In;

fnnfts^eiten beo "sabres 1890 erftd)t[id) ift.

í[ad)|'tebeiib mügén bie Taten folgen, mie fie

^evr Cdpef in ber «£d;maíbe» oerscidinet :

Aliinda arvensis L. „., •__

.Alotacilla alba L. _ _ „
Sturnus vulgaris L. .- _
Alauda arborea L _ __

Columljii œuas L __ „
Cokimba paluinlius L. _ .„

Vaiiellus cristatus L _ .

Antlui.s pratensis L. „ __

Emberiza schreiiiclus L

Turdus musicus L.

Pratiueola ruliicola L. „. .

Erithaous ruliccula L. __ „..

Ituticilla tithy.s Scop. _. .

Larus ridibuudus L. __ __

Ficedula rufa Bechst. „.

Scolopax rusticola L. ,_

Ardca cinerea L _ .

Saxicola œnanthe L. ._ _..

.\pgiiditis fluxiatilis BECHbT. .

Cerchueis tinnuncula !..

Erithaous cyauofuliis Wolf.,

Serinus liortulanus Koch. .„

Accentor ujodulai'is L. .

Quenjuedula crocea L „
Ficedubi frocliilus L. .~ _

'l'urdus iliacus Ij. _
Cieonia alba L. ._ _ _ .

Upupa epops L.

Hirundo rustica L. ..

Totanus ochropus L.

Yuux toniuilla L.

liuticilla ])li(iinicura I,,

Motacilla Hava L.

Anthus triviális Ij.

Tringoidos hypolcucus L.

Muscicapa coliaris Bechst.

Cuculus canorus L

Ficedula sibilatrix Bechst.

Erithacus luscinia L.

J
Níirmális na]i

I
îi'oinialtaii

i>(».



161

Cliolidon url>ica L.

Emberiza bortulana L.
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vándor jegygj-el jelöltettek meg, tehát abba a

csoportba soroztattak, melybe a Fulmarus hae-

situtus, Puffìnu.f anglonim, Qucrqucdttla fal-

cata, Sterna caspia stb. hazánk területén tar-

tozik.

Azóta ismereteink e részben lényegesen gya-

raijodtak.

x\z Embeiiza lioiialana Pestmegyébeu a f-

város budai oldalán (Cerva F. A.) és Gödölln
(ALEX. V. Hometer) fészkelve találtatott, még
pedig különböz években.

A Lanius senalor-t, mely bizonyító példány

hiánj'ával 18;)4-ig faunánkban nem is szerepelt,

nevezett évben fészkelve több párban Kosztra

László Gácson (Nógrád m.), magam pedig Tö-

mördön (Vas m.) találtuk.

A Pleclwphanes nivalis telente évenként meg-

jelent az ország különböz pontjain, mint:

Csáklyó, Székesfehérvár, Szeged, Fertövidéke,

Léka. Szintúgy évenként átvonult a Haemato-

piis ostrilegits is Szegednél. A Strepsilas intcr-

pres-t, Sqttatarola iielvelicá-i, Piialaropus

hyperboreus-t, Oidemia fasca-t. Löí-h.s- fusciis-t,

Stercoraiiusparasitíciís-t és poniariiiits-t, Laras

Crt».«.s-t, Cohjiiitms septcntrioimlis-t kisebb-na-

gyobb számban az szi költözködés alatt éven-

ként észleltem a velenczei tónál szintúgy három
öszszel a Caliáris arenaria-t és egyszer a Limi-

cola jvjfimeá-t, utóbbi két fajból a Fertnél is

ejtettek el. A Rissa Iridactyla pedig szintén ész-

leltetett az országban az utóbbi években.

Ezen madárfiijok már most az országos

faunában nem tarthatják meg régi jiiologiai

jegyeiket, hanem következket kapják :

fie nlfo in jene tìruppi^MÌ'' lueldjcr Fulmarus Incsi-

tatus, Puffinus anglorum, Querquedula falcata,

Sterna caspia u. a. auf ícin ©ebicte Uiiivinio ii,e=

fjören.

Seitl)cr liabcíi fid) liniere bieoliejtìgiidìen £eniit=

iiift'e eriueitert.

Eml)eriza hortulana nnirbe iin (iom. ^^eft, nn

íev Of nor Seite ber ,'òauptftaiit ià- íí. (5 ero a) unb

in ©öbiillö (31 ter. l'on ^^o'i'^'i}*-'!"' l'viitenti nnb

äuuu- in tjerfdjiebenen 3"i)veii, gcfunben.

Lanius senator, ber in Grinangeliing eine ÎÔc^

[egee biê 1894 ano unferer ìvauna fei)Ite, iinirbe

burd) S. Kofstfa in ©ncè (9icograber (Som.) nnb

bnrd) niid) in Íömbrb (Gifenburger (ìomitati in

meljvereii ^^niaveii briitenb beobadìtet.

Plectrophanes nivalis jcigte ftd) alliointcrlid)

an Derfcbiebenen 'lìniiften im î'anbe, fo in Göiíf(i)b,

®íéfeo:5vt'l)cv'iHÍr, beim "Jieufieblerfee, l'éfa, 3jcgcb.

Hœmatopus ostrilegus ift bei ©jegcb ebenfalls

iä{)rlid) burájgejogen.

Strepsilas iiiterpres, Squatarola helvetica,

Phalaropus hyperboreus, Oidemia fusca, Larus

fuscus, L:irus canus, Stercorarius parasiticus

nnb pomarinus, Colymbus septentrionalis beob--

ad)tete id) in f leinever ober gvöf;erer 3lnjal)l lualjrenb

beò ^erbftjiigeê jebes "^aln am ÎîelencjeerîSce,

foroie and; breimaí Calidris arenaria nnb einmal

Limicola jiygmea; íelUere 9(vten lonvben and) beim

íienfieblerfec erlegt.

Eissa tridactyla ift in ben lelten Ijnljven andi im

i'anbe einígemale erlegt morben.

Tiefe "lUigelavten fbinien fomit in ber ^..'aiibeö;

fanná ihre fvnberen bioíogifd}cn .Bíidjen nid)t be;

Ijalten, foiiPevn miiffen neue, mie folgt, befonniien :

e—»-D Emberiza ìiorlatai/a L.

**> Pleclropltanes nivalis L.

(

—

>-D Lanius senator L.

Strepsilas interprcs L.

Haematopus ostrilecjns L.

Sf/aalaroìa helvetica L.

(kúidris arenaria L.

Phalaropius hyperboreus L.

Limicola pygmea Kocn.

Oidemia fusca L.

Stercorarias iiarasilicas L.

Stercorariits jmìnarinas Temm.

ÏMrus fuscus L.

Bissa tridactyla L.

Laras canus L.

Colyuìbus septenlridnalis L.

Világos tehát, hogy ezek a madarak, melyek

mint Droste mondja* «kifürkészhetetlen okok-

ból hozzánk tévednek, nem úgy tévednél.- ide,

hanem rendesen átconulnal:, vagy itt telelnek

(Sq ift nun flar, baf; biefe iuigel, ioeld)e mie

!î)roftc fagt* «bnrd) uuergriinblid)e llríad)en biô

5u niiQ fid) uerivren» feine ^rrlinge finb, fonbern

regelmüfííge 3)nvd;5ngler aber bier iiberminternbe

* Ein l<rit. Musterung' der period. Wiiitoi-fíiisto und

der Irrgäste Deutschlands. — Ber. d. XVI 11. Vers. d.

orn. Ges. p. 63.

* iSiiic trit. 'JJiiiftenmg iicv pevioû. SSíiutevgaftc iiiit» ber

3vrfläfte Seutfcíjlonba. — 33ev. b. XVIII. Sictf. ber oviiitli.

®t\. p. Gl
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s azért tartattak feltn ritkaságoknak, mert a

kutatás hiánj'os, a jó és szakavatott megfigye-

lk száma pedig igen kevés volt.

Meg vagj'ok gyzdve, hogy, — ba majd

rendes és sr megfigyel hálózatok lesz-

nek s az észleletek csak ügy pontosan és

évenként történnek, mint akár a meteoroló-

giai állomásokon, — sok ily kifürkészhetet-

lennek látszó dolog egyszer és való világí-

tásba kerül.

norbifcfjeaBintcvgnfte, &ie man dn]ui unt> allein mir

beèijaKi für féltene (Srfdjeiiutngcn íjieít, ineil bie

>Vorfd)unçi numgeíhaft, bie ßatjl ber oiuten nnb fac[)=

licl) gebilbeteii iìeobacbter aber eine feljr lU'vineie mar.

^d) bin feft überjcuoit, baf; lueim einmal orbent^

(trf)e nnb bidjt befehle "-üeobaditnnaönelie ;;nftanbe

fommen werben nnb bie Seobadjtuußen piinftlid)

unb jälu'lid), (\kiá) bie ber meteoroloçyfdjcn

Stationen cjenmd)t werben, luir uiele földje nn:

erflrünbiid) id)einenbe Àniçien in bem einfad)fteu

unb u)al;ren l'idjte erfeljeii lueröen.

Füsti fecske (Hirimdo rustica) Würtem-

bergben.

Wurtemberg középszáma az Aquila I. év-

folyamában (14 old.) április 1-rc vau megálla-

pítva.

Ezen középszám a báró König -Waethatjsen:

NaturwisseiiscJiaftlirlier Jnliresbei'iciil 1885—
1887 (a «Jahreshefte des Vereins für vaterl.

Naturkunde in Württ.« megfelel évfolyamaiban

adataira támaszkodik. Azóta König -Warthaüsen

báró szívességébl a M. 0. K. a fennebb nevezett

Jahresbericht- ek 1888

—

ISDidiki évfolyamait

is megkapta s így a középszám ellenrzése szem-

jiontjából pótlólag ezen évfolyamok adatai is

feldolgoztathattak.

Ï3:c llinidjadjliiaUtc (Hiruüdo rustica) in Mürttcm-

bcrg.

rie Slìittel^abl für iffinrttembenj unirbe im

,çeft I

—

li ber «í)hiuiía» mit bem 7. l'lpríí feft:

geftellt.

TMefcê íliittel bernljt auf 3)r. Jrljr. i)íid)arb

E e n i g : 3B a r t f) a n
f c n'ê «Sîaturioiffenfdjaf tlid)eii

:3al)reQberid)ten» non 1885—1887. (^n ben be=

treffeuben ^aljrgäuiu'n ber «3ai}resi)eftbeôîyereinè

für uaterlanbifdje "Jìatnrfunbe in ÍÖürtt.) òeiti;er

erl)ielt bie Umj. Drniti). Gentraie infotge ber ,3iiuor=

Fommenbeit bC'j i^errn iì.iron S^oenitviffiartí

baufen aiub bie :3abreôberid)te uon isss— 1891;

beni entfpredìeuD mar eo uno min möglid) ,íur

lìoiUrole uno Cìrgiinjuiui Oer l"iìittel,^al)l aiid) Otefe

3)aten ,ìii bearbeiten.

1888

1889

IS'.KÌ

18')1

L. (F.) Apr. il. Plochingen.

Lk. (Sp.) Apr. HO.* Simmersfeld

L. (F.) Apr. 3. Kislegg.

Lk. (Sp.) Apr. 34. Simmersfebl.

L. (F.) Mart. i8. Simmersfeld.

Lk. (Sp.) Apr. \'2. Warthausen.

L. (F.) Apr. 5. Weissenau.

Lk. (Sp.) Maj. 30. Bietigheim.

J. (Sch.) = ;ÌS nap (Tage).

K. (M.) = Apr. 16—17.

J. (Sch.ì = 32 nap (Tage).

K. (M.) = .!;;/•. 13—14.

J. (Sch.) = k; nap. (Tage),

K. (M.) = Apr. 4—5.

J. (Sch.) = 56 uap (Tage).

K. (M.) = Maj. 2—5.

Az utolsó 18U1. évfolyam correcturára szorul.

A Bietigheimban jegyzett május SO-dika tart-

hatatlan dátum, mely semmi által sincs indo-

kolva. Az összes 1885

—

1891-ig terjed meg-

figyelések között a legkésbbi dátum — ettl

eltekintve — ápr. 30., melylyel szemben a fen-

nebbi dátum egy teljes havi késést jelentene.

E kési jegyzés minden \alÓ8zinség szerint

íSer lefete, 189Ler3fif)ï9rt"9 benöttjigt aber einer

(iorrectur. l}aí> in ÎMctigtieim notirte Tatiim nom

30. Üiai ift nidjt annebmbar iiuo burd) gar nidits

begrünbet. Unter allen rBeobad)tungen in ben

Rubren 1885— 91 — abgefeí)en dou ben le(5t er=

iiuibnten — mar bie fpätefte ber 30. 3lpril, gegen

meldieô bie obige 3lngnbe eine einmonatlidje %ix--

fpatung anbeutet. Tiefe fpäte 3iufäeid}uung ift aller

König- Wartli. nupr. SLu-ei ír, miuden bizonynyal sajtóhiba!

21*
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megfig3-elési biba ! Helyette tebát ez évfolyam-

nak ntána köretkez legkésbbi dátumát véve,

formulánk igv alakul :

3ßal)v)d)cinlid)fcit naá) án äk'obadituiuvifoljler.

ífcl)iiicn mir nun ftatt biefeni bos nndiftfoU^enöc

ípntt'fte íDatuin öiefee ^ai)roô, fo fteUt fid) unfere

(Vovnicl foli>'iibcr '-Unnío bar:

181)1
L. (F.) Apr. 5. Weissenau. | J. (Seb.) = 111 nap (Tage).

Lk. (Sp.) Apr. 23. Sulz. K. (M.) = Apr. 14.

Az országos középszám az összes évfolyamok
|

SlnfSrunb ber Traten aller Sniu'iiaiuicdnbegriffen

adataira bazirozva (belevonva az 188.5

—

1887-iki
I
aud) bie üon ben ^yiíjn'n 188.5

—

87t ftellt fid) baci

megfigyeléseket is) következkép alakul: 1 SaHbeê:9Jfitte( foli^enb bar.

1. Korrigálás uMkiU — Ölnie (lorredu)- :

L. (F.) Apr. 4. — 1885 és 1890
|

.J. (Seb.) = 30 nap (Tage).

L. (Sp.) Maj. 2—3. — ISÚl
(
K. (M.) = Apr. 15~IG.

11. Korrigálva — Corrigirt :

L. (F.) Apr. 4. — 1885 és 181)0
|

J. (Seb.) = 14 nap (Tage).

Lk. (Sp.) Apr. IC— 17. — 1888 1 K. (M.) = Apr. lO^ll.

Ezek szerint az els feldolgozásban kimutatott

országos közép : apr. 7., az összes évfolyamok

alapján

api-. 10— //-re

módosul. M. 0. K.

í^eni entípred)enb liiibert fid) baô in ber erfteii

ikarbeitiiiu'i ancujeiinefene 'i.'aiibeci = l'iittel lunu

7. ilpril, anf Wrnnb aller IJ^lji-'O""?^' 'i"t f''^'

10— ll.aipril.

U. C. (Ì.

Keliquee Ornithologicse.

Kiadja a M. 0. K.

Zeyk Miklós nagy-enyedi tudós ref. tanárnak

természetrajzi jegyzeteirl sokáig az a biztos bit

volt elterjedve, bogy azok az 1848

—

4íJ-ilii sza-

badságbarcz idején az olábok vandal dúlásai

következtében, abires nagy-enyedi collegiumnak

gazdag természetrajzi és más becses gyjtemé-

nyeinek legnagyobb részével együtt megsemmi-

sültek.

Évtizedek múlva, midn Zeyk és mködése
már-már feledésbe ment, a becses iratokat a

véletlen, ba falán nem is egészen, de legalájjb

részben, felszínre vetette.

Ez iratok becsét az özvegy sejtette s bi'llük

az ornitbologiai részt átadta Ei-dély legilletéke-

sebb ornitologusának Csató jÁNOs-nak — Alsó-

febérmegye jelenlegi érdemes alispánjának, —
ki azokat a II. nemzetközi Ornitologiai Kon-

gresszus elkészitésének öregbítésére Herman

Eeliqaise Orniftologicse.

«titgctíjcilt non ber U. D. 15.

lieber bie luitm-í^iftorifdjen 'Jluf,ieidiuuiu\en non

ííieolauQ u. Si-'^f — fleleljrícr reforinirter '^^ro^

fcfior jn Jfagn^tíinieb — mar feljr (ange allgemein

bie ÏÏieinnng nerbreitet, baf; fie fammi bem grbfsten

2^í;eiíc ber reid)en mUnrbiftorifdien nnb anberen

Sannnlnngeu beo beriibmten tiolleginmo .^n :'iagi)=

(Siujeb, mabreiib bem ?i-reiljeitorriegeron is is— 41),

bnrd) bie nanbalifd)en ,3«ftörniuien ber ís.íaUui)eii

gáujlid) i)ernid)tet morben finb.

íiad) :,"saí)r3el)iiten, al n. ,8i'yf i'i'b feine 2?ir;

fnng fcljoii beiimtie in 'líergeffenljeít gorietl), famen

bnrd) einen Bi'fnll biefe midjtiijcn Sd)riften, menn

aud) nielleidit iiid)t in ibrem Wan,íen, fo bod) in

einem anfeljnlidjeu iljeile loieber jnni ÍHn'fd)ein.

Síié ÜBitiue n. ,3^9^'^ '^í)"'»-' i't'" -*-Hn-tl) ber

£d)riften nnb übergab ben ornitbologifdien íljeil

berfelben bem eompetenfeften Ornitl)ologen 3ieben--

bürgene, .S^errn ;3 f Ij. n. (íöató — bem [)od;ucr=

bienten 33icegefpan beê Gomitateö 3UfoVJvejér, —
iiie(d)er fie, jnr 'yeroid)erung bev'inirbereitniigen beS
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OïTO-nak, a tudományos bizottság elnökének

rendelkezésére bocsátotta, ki a vonulásra tar-

tozó adatokat föl is használta.

Zeyk ornitologiai jegyzetei ránk nézve igen

fontosak cs becsesek, nemcsak tárgyuknál fogva,

s nemcsak azért, mert rendszeresen folytatott

észleletekrl tanúskodnak, hanem azért is, mert

már ISjO-hen kezddnek s ezzel világos bizony-

ságot tesznek arról, hogy Zeyk Miklós volt

Erdélybon az els, a ki kell tudatossággal

kezdte meg az ornitofenologiai megfigyeléseket.

A mint ez nyilván kitetszik az «Idjárási

jegiizetek« czím naplójának els lapján olvas

ható eme bevezet soraiból: «Ezen idjárási

észrevételeknek czélja az, hogy a madarak délire

költözésének, visszajövelelének és néJia íörlénni

szokott, utazás közben niesszi eltévedésének je-

lenései az id járásával eyybehasonlütassaiiak. »

Világos, hogy e tekintetben Zeyk Miklós meg-

elzte Stettee Vilmos FRioYES-t is, a ki «A ma-

darak költözése Erdélyben» czím alatt a Magyar

Orvosok és természetvizsgálók Kolozsvártt tar-

tott ötödik nagygylésének Munkálatai »-ban

(pg. 13'.)— 161) 1845-ben adott ki egy publica-

tiót, de a melyben tulaj donkéjDeni költözésrl

igen kevés specialis adat s csak is 184;3-tól

kezdve van adva.

Ez alkalommal Zeyk Miklós hátrahagyott

ornitologiai iratainak közlését a dr. Knöpplee

Vilmos erdélyi madárgyjteményének névjegy-

zéke közrebocs4tásával nyitjuk meg, a melyhez

még külön megjegyezni valónk is van.

Zeyk Miklós, a hátrahagyott irataiból is kisu-

gárzó egész lelkületénél fogva, lehet alapos-

ságra törekedett s fölhasznált minden alkalmat,

hogy jegyzeteit biztos alapokon gyarapítsa. így

történt az, hogy dr. Knöpflek Vilmos ornitolo-

giai gyjteményének 1848-iki foglalaját is jegy-

zetei közé iktatta.

Ez a gyjtemény is áldozatul esett az oláhok

dúlásáuak, és egyedüli hiteles képét épen csak a

Zeyk gondossága mentette meg a magyar Orni-

tologia története számára.

II. oriiit(;o(oiv ©oiigreffeê, .öerru Otto .gicrman
— bem ^vafibenteii bee roijfenfdjaf tltd)eii Êomite'ê—
jvir Sl^erfüöung ftetíte, ber bie auf beit 3119 beäüg;

íii^eit Xaten and) tiermerttjete.

®ie ornitíjolocjijcfjcii Sd)rifteii rou í}íic. u. .Beijf

fiiib für uno üoii f;o(;em 51ßerti; unb großer 2öicf)liij=

feit; iiid)t nur betreffe bea ©egenftnnbeê, fonbcni

and) beêi)a[[i, roeil fie uiiâ bie fyftematifd) burd)*

gefüljrten îBeobad^tungeu uorfüljren, iueld)e dei

3ei)f fd)ün im 3n()re 1840 ifjreu 3infaiig lu'lmieu,

luorauö l;en)orgef)t, òa^ tu ©iebeii bürgen Ti í e 1 a u

t). 3evf eê roar, ber aiâ (Srfter ornitljofogifdje 33e:

obaditnngen geprig beiuufjt begaïut, mie bieê auô

feinem 'îagebudje «Idjárási Jegyzetek», fjeruov;

gel^t. Daè aSorroort beginnt gíeid) auf ber evften

©eite mit folgenbem ©alje: «Siefe 2Bttternngë:

beobad)tungen fjabon bie 'Sefttmnuing, bamit mit

ifjneu bie ©rf d)einungen bee 3ugeè ber

3Sögeí nac^ ©üben unb ihrer 9íüdfeí)r, fer^

ner — mie eë mandjmal uorjnfommen pffegt, —
if)reê a>crirrenê mäi^renb ber íKeife, iier=

gtidjen roerben fönneti.

(Sé ift ftar, ba§ 9ìic. 0. 3ei;f in biefer .^uv-

fid)t fogar ^riebr. 3Bi[fj. ©tetter tioran=

gegangen ift, inetdjer iin 3al)re 1845 (in Magyar

Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsvártt tar-

tott ötödik nag vgyülésének Munkálatai, p. 139

Uè 161) einen Sírtifeí über ben S'ig ber Süögel in

©iebenbürgen mittljeilte, in roeldiem bie früíjeften

2Daten eigener 33eobad;tungen erft von 1843 notirt,

unb aud) bicfe nur auf uicuige ?fätle bcfd)ränft er^

fdjeinen.

33ei biefer ©elegenljeit, wo mir bie ^ublitation

ber binterfaffeneu ornitbologifd)en ©djriften 9íic.

t). 3<-'i)f'á mit bem Aataíoge ber fiebenbürgifdjen

aSögel ber ©ammlnng beê Sr. Sßtif). fíuöpf ter

beginnen, finbeii mir notf;menbig nod^^oigenbeê ju

bemerfeu :

3lk. ü. 3 eV f ftrebte mit, auá) auê feinen ©d&riften

l^eruorfd^einenber, íjingebenber Segcifterung bie

mögIid)fto (Mrünbíidifeít an, unb benü(5te babér jebe

®elegent)cit, um feine 9íotijen auf f eftem ©cunbe ju

bereidjern. ©0 gefdjab cg, M^ er im "^aíjve 1848

ben Sníjalt ber ornitljologifdien ©nmmlung non

®r. aBill;. Änöpfler genau notirte unb íaÍH-r=

äeid)uif5 ín feine ©d;riften ein)d)altete.

3tuc^ biefe Sínöpf ler'fd)e ©ammlung ift ein Dpfer

ber 3t'i-"ftörungiuutb beraBaíadien gemorbcn, unb bafi

baö autí)entifdje33ilb bevfelben für bie Wefdjidjte ber

ungarifdien Drnitl)oíogie gerettet murbe, baé Ijaben

mir einzig ber ©orgfalt í^rof. u. 3ei)f'ê 3» uev=

ï)anïen.
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Különben dr. Knöpfler Vilmos Erdély hír-

neves orvosa a természettudoinányok te-

rén, helyi értelemben véve, sokszorosan úttör

is volt.

A Kuöpfler-féle erdélyi madárgyüjtemény.

Zeyk Miklós hátraluifíyott kézirata nyomán.

A Zeyk-féle nevek után álló rövidítések :

m. = mas; f. — l'emina; juv. = juvenis.

Ucbrigciiè bat iî'r. SB iti), ti. Enöpfícr, tie=

riibmter 31vst ©ie(ieii(niri](eiiê, auf bem ©ebiclc ber

Sioturimffenfchnften aná) alò 33at)nln-ccl)er eine 33c=

bciituiuv

gtc linöpflcr'srbE Sammlung aíclicnbürgíscijer

i'luo bem liiiiibjd)rifilicl}cii ííncljhiffe heö 9Ì i c. v. 3 6 ') f

(Srf'(änini3cn bor iiad) bcu 3i'i)í4cí)eu >Jiaiueii

ftcíjenboii i'lbfiiräuiuv'i! : m. ^ mas: f. ^ femiua
;

juv. — juvenis.

Nomenclatura

(nach) Zeyk (szerint)

Vultur cinereus, „ ... ._

i( fulvus, „ „. ..- ....

Falco fulviis, m
« naîvius, m.

« snbbuteo, m.

« Ksalon, m.

(( tinninculus, m. „., „.

« rufipes, m. et f. .._ ,..

(I palumbarius, m. et f

« nisus, m. et f. _ _-

« buteo, m. ,„ __ .._

« lagopus, f. .._ .- „

ci rufus, m. juv. ._. ._. _..

(( pygargus, m „. ._ ™
(( cineraeeus, f..._ „ ~ ...

Strix macroura, ._„„,._ ._

« bubo, „ ._ — -_ —
(I otus, __„_.__..
(I brachyotus, .... _ .„ „
(I aluco, ._ ._ _. —
i( Hammea, .,- .., ._ _ „-

« dasypus,

« pygmiea,

Lanius excubitor, m. et. f.

(1 minor, m.

« spiuitorques, m. et. et juv.

Corvus corax,

(I coruix,

« frugilegus,

« monedula,

(I glandarius,

« pica,

« caryocatactes,

Coracias garrula.

Upupa epops,

Cuculus canorus, m. et f.

(uach d.) «Aves Huugarise» (szerint).

Vultur monaehus, L.

Gyps fulvus. Gm.

Aquila chrysietus, L.

(I Uievia, Gu.

Falco subbuteo, L.

« regulus, Fall.

Cerchneis tinnuncula, L.

(I vesjiertina L.

Astur palumbarius, L.

« nisus, L.

Buteo vulgaris, Bechst.

Archibuteo lagopus, Chi.

.... Circus ícruginosus, L.

(I eyaneus, L.

« pygargus, L.

Syrnium in-alense. Pall.

Bubo ignavus, Forst.

Asio otus L.

(I accipitrinus, Pall.

Syrnium aluco, L.

Strix flammea, L.

Nyctale Tengmalmi, Gsr.

Glaucidium passerinum L.

Lanius excubitor, L.

n minor, Gm.

(I coUurio, L.

.. Corvus corax, L.

<i cornix L.

<' frugilegus, L.

(I Corvus monedula, L.

. Garrulus glandarius, L.

Pica rustica, Scop.

Nucifraga caryocatactes, L.

Coracias garrula, L.

^. Upupa epops, L.

Cuculus canorus, L.
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(nacli) Zeyk (szerint)

Oriolus galbula, m. et f.

Picas martins, m. et f.

« viridis, m. f. j.

(I canus, m. f.

« major, m. f.

Il médius, m.

<i leuconotus, m. f.

(1 minor, m.

» tridactyhrs, m.

Certhia familiáris,

Jynx torquilla,

Sitta europœa,

Tichodroma phrenicoptera m. f.

Merops apiaster, j.

Alcedo ispida,

Loxia curvirostra, m. f. j.

Fringiila coceothraiistes,

(I pyrrhula, m. f.

(( chioris m. f.

« cœleljs, m. f.

n montifringilla, m. f.

(I domestica,

« montana,

« cannabina, m. Í.

(I cardueli s,

« spinus,

K linaria,

Emberiza nivalis, f.

(I citrinella, m. f.

« miliaria, f.

« schœniclus, m.

« eia, m.

Turdus viscivorus, m. f.

Il pilaris, m.

Il musicuR, f. -

Il iliacus, m. _.

Il torquatus, m. f. j.

Il merula, m. f. j.

Il saxatilis, m. f.

Bombycilla garrulus m. f.

Cinclus aquaticus,

Sturnus vulgaris,

Muscicapa grisola,

(I coliaris,

(I luctuosa,

Motacilla alba,

B flava,

« sulphurea,

Sylvia turdoides,

Il pbragmitis.

Il aruudinacea.

(nach d.) «Aves Hungáriáé» (szerint),

Oriolus galbula, L.

Dryocopus martius, L.

Gecinus viridis, L.

Il canus, Gm.

Ficus major, L.

Il médius, L.

Il leuconotus, Beohst.

Il minor, L.

Picoides tridactylus, L.

Certhia familiáris, L.

Yunx torquilla, L.

Sitta ciBsia, W. et M.

Tichodroma muraria, L.

Merops apiaster, L.

Alcedo ispida, L.

Loxia curvirostra, L.

Coccothraustes vulgaris, Pall.

Pyrrhula major, Brehm.

Ligurinus chloris, L.

Fringiila cœlebs, L.

(I montifringilla, L.

Passer domesticus, L.

Il montanus, L.

Acanthis cannabina, L.

Carduelis elegáns, Steph.

Chrysomitris spinus L.

Acanthis linaria, L.

Plectrophanes nivalis, L.

Emberiza citrinella L.

Il miliaria, L.

Il schœniclus L.

Il eia, L.

Turdus viscivorus, L.

« pilaris, L.

Il musicus, L.

(1 iliacus, L.

Il torquatus, L.

Il merula, L.

Monticola saxatilis, L.

Ampelis garrula, L.

Cinclus aquaticus, Bechst.

Sturnus vulgaris, L.

Muscicapa grisola, L.

Il collaris, Bechst.

Il atricapilla, L.

Motacilla alba, L.

Il flava, L.

Il boarula, L.

Acrocephalus turdoides, L.

« phragmitis, Bechst.

Il arundinaceus, Gm.
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(nach) Zeyk (szerint)

Sylvia luscinia, _„

(I philomela, .„

« nisoria,

<i atricapilla, m. f

« cinerea, m.

(I nibecula, m. ... .

(I cyanecnla, m.

tithys, m. f.

(I Sylvia pliœnicm-us, m.

(I bypolais, ._.

« fitis, ., ..-

Troglodytes parvulus,

Saxicola œnanthe m. f.

n rubetra, m.

« rabicola, m.

Accentor alpinus, — .

« modularis _

Antbus aquaticus, .... _.. .

« arboreus,

Alauda eristata,

« arvensis,

(I arborea, . ... ... ,

Parus major,

(I CH'ruleus, ~~ .

<i eristatus, _. ..„ .._

(c palustris, ... — —
(I lugubris, .„ ..„

<i biarmicus, m. f. _
« caudatus, m ^

Eegulus flavicapillus

(( ignicapillus, ... „_

Hirundo rustica,

(I urbica, .„ .._ ™
Cypselus apua,

Caprimulgus europseus,

Columba palunibus,

« œnas, ... .. ..

« livia, .„ „
IÍ turtur, _

Tetrao urogallus, ni. f.

(I tetrix, m.

(I bonasia, m. f.

Perdix cinerea,

(I coturni X,

Cbaradrius auratus,

« minor,

Ardea cinerea, m.

(I purpurea, m.

<i garzetta,

(I stellaris,

n nvcticorax

(nach d.) «Aves Huugariœ« (szerint).

Eritbacus luscinia, L.

« pbilomela, Beühst.

„. Sylvia nisoria, Bechsï.

(I atricapilla, L.

„ « cinerea, Bechst.

Eritbacus rubecula, L.

II cyaneculus, Wolf.

Kuticilla titbys, Scop.

(I phœnicura, L.

Hypolais icterina, VreiLL.

... Ficedula trocbilus, L.

Anorthura troglodytes, L.

.... Saxicola œnantbe, L.

Pratincola rubetra, L.

(I rubicola, L.

Accentor eollaris, Soor.

II modularis, L.

Antbus sjjinoletta, L.

(I triviális, L.

Alauda eristata, L.

_. Il arvensis, L.

Il arborea, L.

_ Parus major, L.

Il cœruleus, L.

... Lopbopbanes cristatus, L.

Pœcile palustris, L.

(I lugubris, Te5[:m.

Panurus biarmicus, L.

.- Orites caudatus, L.

EegLilus cristatus, Koch.

Il ignicapillus, Bbehm.

Hirundo rustica, L.

_ Cbelidon urbica, L.

Cypselus apus, L.

... Caprimulgus europ;eus, L.

Columba palumbus, L.

<i œnas, L.

« livia, Briss.

... Turtur auritus, Gray.

Tetrao urogallus, L.

Il tetrix, L.

Il bonasia, L.

Perdix cinerea. Lath,

Coturnix dactylisona,ns, Mey.

Cbaradrius apricarius, L.

Aegialitis fluviatilis, Bechst.

Ardea cinerea L.

II purpurea, L.

II garzetta, L.

Botaurus stellaris. Ti.

Nyctiiirdea nycticorax, L.
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(nach) Zeyk (szerint)

Ardea ralloides,

(I minuta,

Ciconia alba,

Ibis falcinellus,

Scolopax rusticula, m. f.

« media,

« gallinago,

Totanus calidris,

CI stagnatilis,

Tringa pugnax, m. f.

(( ochropi;s,

II glareola,

(I cinclus,

« Schinzii,

(I minuta,

« subarcuata,

Morinella coliaris, m.

Vanellus eristatus,

Glareola torquata,

Rallus aquaticus,

Crex pratensis,

Gallinula chloropus,

II porzana,

(I pusilla,

Becurvirostra avocetta,

Fulica atra,

Podiceps cristatus, m. f.

(I subcristatus, m. f.

(I auritus, m. f.

(I minor, f.

Sterna hirundo,

(I leucoptera,

(I nigra,

Larus canus.

Anas clangula, f.

« leucophthalmos,

II ferina f

(I boschas, m. f.

(I penelope, m.

(I querquedula, m. f.

(I crecca, m.

Mergus merganser, m. f.

<i albellus, m. f.

Garbo pygmseus.

(nach d.) «Aves Hungariee» (szerint).

Ardea cornata. Pall.

II minuta, L.

Ciconia alba, L.

Ibis falcinellus, L.

Scolopax rusticola, L.

Gallinago major, Gm.

Gallinago scolopacina, Bp.

Totanus calidris, L.

(I stagnatilis, Bechst.

Philomachus pugnax, L.

Totanus ocbropus, L.

<i glareola, L.

Tringa alpina, L.

Tringa Schinzii, Brehm.

(I minuta, Leisl.

(I subarquata, Guld.

Strepsilas interpres, L.

Vanellus cristatus, L.

Glareola pratincola, L.

Kallus aquaticus, L.

Ortygometra crex, L.

Gallinula chloropus, L.

Ortygometra porzana, L.

(I II minuta. Pall.

Becurvirostra avocetta, L.

Fulica atra, L.

Podiceps cristatus, L.

II griseigena, Bodd.

II auritus, L.

II minor, L.

Sterna Huviatilis, Naum.

Hydrochelidon leucoptera, Meisn.

II II fissipes, L.

Larus canus, L.

Bucephala clangula, L.

Nyroca leucophthalmus, Bechst.

Aythya ferina, L.

Anas boschas, L.

Mareca penelope, L.

Querquedula ciroia, L.

(I (I crecca, L.

Mergus merganser, L.

II albellus, L.

Graculus pygmœus. Pall.

183
faj.

Spec.
225

darab.

Stück.

Aquila. IV.
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A perbenyiki szaloaka?adászatok.

Közli a M. 0. K.

Gróf Mailálli József perbenyiki uradalmának

(Zemplénniegye) az idei szalonkavadászatokról

szóló kimutatását Egerváby Gvüla szerkeszt úr

volt szíves rendelkezésünkre bocsátani. Ez a

jegyzék az erdei szalonka tavaszi vonulását ille-

tleg kivált azért becses, mert nemcsak lelövési

dátumokról szól, hanem az idjárást és a talaj-

viszonyokat is feltünteti.

A vadászterület középfekvése

48° 30' é. sz. és

'i^" 30" k. \\. alatt van Ferrótól

számítva; domborzata gyenge, mintegy 120

m.-ig emelkedik, a völgyfenék teugerszinfeletti

magassága lOG— 112 m. A vadászat márcz. 3-tól

aprii 5-ig tartott, de közl)en márcz. 4

—

16-ig,

tehát 13 napon át, szintúgy márcz. 17. és 20-án,

továbbá ápr. 2-án, összesen Ifi napig szünetelt.

Ali úrvadász s az erdészszemélyzet, 1 4Vc va-

dásznapon, 260 szalonkát ejtett el.

Márcz. 2-án vonult 2 drb.

Id : Ess, zivataros.

Talaj : száraz.

Márcz. IG-án kezddött a hajtóvadászat, a kö-

vetkez eredménynyel :

Mart. 16. Lve 7

(1
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Megjegyzend, hog}' a talajviszonyok adatai,

mint száraz, nedves stb. nem a napi idjárás

befolyását, hanem általában az illet hely tala-

jának rendes állapotát jelzik. A vadászok száma

és az elejtett szalonkák mennyisége kb. arányos,

a mennyiben a 35 szalonkát, — ez volt a leg-

nagyobb napi eredmény — márcz. 24-én 7 va-

dász ejtette el, márcz. 29-én pedig 4 vadász ltt

34 db.-ot, ápr. 1-én azonban már 7 vadász sem

ltt többet 7 szalonkánál. Nagyon valószín,

hogy az eredmény a márez. 4-étl 16-áig tartó

szünet alatt emelkedett volna, a mi a ketts

culminatiót — márcz. 24. és 29-ét még jobban

kidomborítaná. A csökkenés áprilisban termé-

szetesen és szépen is tnik ki.

Kiemeljük még, hogy a legtöbb zsákmány a

közepesen nedves helyekrl, tehát az erdei sza-

lonka kedvencz tartózkodási helj^eirl való.

A legtöbb szalonkát, 05 db.-ot, a vadászat ura,

gróf Mafláth ltte, utána a személyzet 50-et.

Sorban következnek ezután : báró Senktet Béla

46, gróf Széchenyi Pál 37, gróf Szirmay Gyi'írgy

19, báró Vécsey T. 13 szalonkával, s végre a

kisebb számok. Az eredmény bizonyára kitn
lenne akkor, ha az adatok mind egy helyrl

származnának, a vonulás kezdete, tetzése és

befejezdése azonban így is eléggé szembetn.

Asio accipitrinus. A. M.O. K. dr. Lendl Adolf

úrtól a következ sorokat vette : Ma kaptam

M.-Ovárról egy o Asio Accipitriims-i, melyben

4 tojás volt s ezek között egy teljesen érett; ezt

az utóbbit kifújva az 0. Központ gyjteményé-

nek ajánlom fel ajándékul s a naivokban lesz

szerencsém átküldeni. Ujabb bizonyíték Czynk

és Cerva megfigyeléseihez stb. Budaj^est, 1897

márez. 9. IJr. Leiidl Adolf.

A fentebbi sorokat avval a megjegyzéssel

közöljük, hogy ez adat nemcsak annak a bizo-

nyítéka, hogy az Asio Accipitriiiiis nálunk is

fészkel, a mit különben már gróf Lázár Kálmán

is biztosra vett, hanem annak is, hogy ez a faj

jobb években tojásait már márczius els felében

kezdi lerakni.

Hii bcmerfeii ift, ba^ btc ílliuvitio bov iíobenbeídiaf:

feníjfit, luie trocfen, feucijt :c md)t aie oom jeroei=

íigon âSîctter nbijängicj, fouíern nie geiüöljiiíiáer

3iiftanïi çH'iiieiiit tft. Saö ^.kvljäitnif? amifcíjeii ber

3cil)t ber 3á)iit5eii unb jener ber eríei^teii Sd)ne})feii

gíeicíjt fid) fo aiemíidj niiô, nadjbem ficlicn Sdjütieu

bie[)öd)ftc,3fit)I: 35 Sdjncpfen am 24::(oii 3)täri, bic

nädjftfolöcnbe ^aljí 34 2d)nepfeii buvd) üier

©d)ü(5en am SO^teii 93iävs erlegt luiirbe
; fieben

©d)ütíeii am l^teii 9íprit jcbod) nur niebv fieden

®d)nepfen erlegten. Êè tft feljr lual)rfd)ein(id), baf?

bie Sagb Tuaíjvenb ber grof^en ^^anfe uom 4:ten ino

IG.^IJi'arj ein 9lnfteigen ber 3at)f ergeben fjätte, unb

bann eine boppelte Ëudnination — 24:ten unb

29;ten — Már^ má) meíjr íieruorgcöoben hätte;

baê aUifalícn im 3ípril ift feljv beutlid) unb fdjön.

.<:enuirsnf)eben ift,bofe bie beften 3iefu(tale auf nt=

telfcudjtem, alfü ber Sdjnepfe am beften paffenben

58oben eríangt luurben. dlad) ©d)ü(5en gruppiert

erlangte ber ^agbljerr ®raf 2)î a í ( a t í) bie größte

3aí;í, 65 Sd)nepfen, bas ^perfonaie bradjte cs auf

50, bann folgen ÍBaron S5 e' I a © e n n i) e p mit 46,

®raf ^ a u I © 5 é c^ é n d i mit 37, @raf ® e v g

©;;irmap mit 19, 33aron ST. ÍuU'öep mit 13

©djnepfen, bann folgen bie ffeineren ^ntjlen. Jreilic^

roäre baê Síefuítat erft bnnn ganj ffoffifd) ju nen=

nen, luenn eâ ein unb berfelben Soealitnt ent|"tam=

men mürbe; aber and) fo mirb ber33eginn, bie (iul=

mhuiton unb Mè ©nbe bentlid) nmrfiert.

Asio accipitrinus. îie U. 0. 6. erljieit oon

.Öerrn iSr. 3Í b. 2 e n b 1 foigenben 33rief : ^eute

befam id) auâ '3Jiagi)ar=Óinír ein î Asio accipitri-

nus, in loeidjem 4 (gier, barnnter ein üollfommen

legereifeê, fid) befanben ; biefeö leötere trage id)

ber ©ammhtng ber U. D. (îentraie aie ©efc^enf

an, unb merbe bie (Sftre baben es in einigen S^agen

etuäufenben. tïê ift ein neuerer 33emeiê ju ben Êr=

fní)rungen con Ferren 6ät)uf u. (îerua 2c. ^uba-

peft, ben 9. màïi 1897. T^r. ílooíf Senbi.

Dbige 3i'ilcn tijeiien mir mit ber 33emerfung mit,

baf3 biefe Eingabe nidjtnureinîBemeiê bafür i)"t, baè

Asio accipitrinus auâ) bet une brütet, loaê üb=

rigenè fd)on @raf 60 io man Snjár für fídier

annabm, fonbern and) bafür, haîi biefe 3(rt in

günfttgeren 3ai)ïett bereite in ber erften ^äifte nom

53îouatc 3}iarä ju iegen beginnt.
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