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INTÉZETI ÜGYEK. INSTITUTS-ANGELEGENHEITEN.

Uj megfigyel hálózatok. A legnagj'obb örö-

münkre szolgál konstatálhatni, hogy azt a szí-

vósságot és kitartást, a melylyel a Magy. Oini-

tologiai központ, kormány és törvényhozástól

hkezüen támogatva, a maga czcljaira töreke-

dett, figyelemre méltó eredmények jutalmazták.

Egyszer szervezve s elégséges eszközökkel el-

látva lévén, a központ nyomban tényekkel lép-

hetett el, s ezekre támaszkodva törekvéseit

egészen positiv alapon alávethette a szigorú

Ítéletnek is, mely ez ideig, a megkezdett út

helyességét megersiti.

Mihelyt a két, magyar megfigyel hálózat

mködni kezdett és az els feldolgozások meg-

jelentek, elrelátható volt, hogy ennek jó hatás-

sal kell lennie és pedig legközelebbrl a szom-

szédos területekre. Odaát Ausztriában azonnal

megkezddött a mozgalom. A mi központunkkal

való érintkezést könny volt megtalálni s

helyreállítani, valamint a bizonyos lépésekre

vonatkozó egyetértést is ; mind ez együttvéve

oda vezetett, hogy új életre ébredett az ausz-

triai ornitologiai megfigyelési állomások bizott-

sága, melynek élére intézetünk levelez tagja,

barátunk liburnani nemes dr. Lorenz lépvén, a

vezetést kedvvel és erélylyel kezdte meg. Az els

felhívásra 300 (!) megfigyel jelentkezett! Az

eszközök, ha egyelre szkösen is, de biztosítva

vannak s remélhet, hogy nemsokára eredmé-

nyek közzétételére is kerül a, sor. A helyes út

az, a melyen a mi Központunk elindult : a leg-

csekélyebb eredmény is — ott, a hol bizonyos

mértékadó tényezknek meggyzésérl van

szó, — többet ér mint minden írás és szóbeli

magyarázás.

Egy második megfigyeli hálózat Bosniában

és Herczegovinában keletkezett. Kállay Ben.tamin

CS. és k. közös pénzügyi miniszter kegyelme

Herman OTxót, a Magy. Orn. Központ jelen-

legi fnökét, még az ornitologiai kongresszus

idején felhatalmazta volt, hogy alkalmilag meg-

figyeli állomások alapítása iránt javaslatot te-

hessen. Ennek idpontja azonban csak akkor

következhetett el, a mikor a mi Központunk

már annyira fejldött, hogy hasonló eljárásra

a biztos alapot meg lehetett adni. Ezen idpont

most itt lévén, K.íi.lay nagyméltóságánál a

#lcuc Ißenliarljtiingsiietu'. (ÏS gereicht uno ,yi

aflergrüiiter Àrcube Ijier foiiftatiereti jii föiineii, îiaJ5

bie ,Stií)iöfeit unti 3Îiiêbaucv, mit lueldjer bie ìhuyv-

rifcfjc Drintl^oiocjifdie Gciitrale, munificent unter;

ftüiU i)on Dfeçiiorung nnb ©efetuu'tning, if)r i\id

uerfofgte, burcl) (ì-rfotge beloliut umvbe. tiininal

orgnnifievt nnb mit geniigenben Dîittein auëgeftattet,

fonnte bie (Sentralc fofnrt mit Xljatfacben [)cnior=

treten, iljrc 33eftretningeu ouf biefe 5U ftiiljcn, bie=

felben affo auf ganjpofitiuer ©vunbíage and) einer

ftrengen 33eurtí)eifung jujnfüdvén, loeící)' íe(5tere Iná

jur Stunbe eine, bie 3{id)tigfeit bef. eingefcdlagenen

9Begeè befriiftigenbe ift.

©û(ia(b bie beiben ungarifd)en SBeobncIjtungane^e

ju fnnftionieren begnnnen unb bie evften iH'arbei;

tungen evfcbienen, unir eô iioranóíufebeu, baÍ3 bieò

eine gute SBirfung anéüben muffe, u. 51U. 5uuttd)ft

ttuf benachbarte ®ebiete. Grüben in Defterveicb

begann eô ficb fofort jn regen. Ci^et (íontact mit

nnfercr Cíentraíe umr leicbt gefnuben unb [jergeftelU,

fo and) M^í (SinuerftnnbniB biiifid)t[ic1) gemiffer

©diritte: nnb altee sufanniien fiibrte babin, baf3

bas Gomité für Övnitboíogifcbe in'obadituiigo:

ftatioueu in Defterreíd) 5n neuem i'eben eriuacbte,

an béren ©pilje unfev covr. ÏÏÎitgueb unb Avoin'b,

3)r. Sorén 5 uon .í'ibuvnau trat unb bie iíeituug

mit 2uft unb Energie in bie .òanb nal)m. ®eni

erften 9(ufrufc foígten :J00 (!) 3(nmelbuugen uon

Seobacbtern ! T'ie llíittel, menn uorberbanb ancb

nod) i^nirlid), finb bod) befcljafft unb es ift ,^n evbof:

fen, baf; eö bn(b jur sycröffeutlicbung non 3íefu(=

taten f'ommeu mirb. T!aS ift ber ricbtige ÍBeg, uie(=

cíjcn and) unfere tientrale cingefcbUigen I)at: ï>ao

geringfte íRefuítat ift bort, luo eê ficb i"" baS lieber;

jengeu geiuiffer, mafigebenber ^-attoren Ijaubelt,

mebv inerti), a(ö aUe gefcbviebenen nnb gefprocbeuen

Srörterungen.

6iu äroeitee 3.kobad)tuugâne^ entftanb in Soênien

unb ber ,'o*'i',ì^';Uiunna. Se. tíi'celleuj ber f. u. f.

geineinfauu' giimnjminifter 33 e n j a m i n non

Ä á l [ a i; íjat bem jeligén eí;cf ber U. D. (£., D 1

1

ê e r m a n, nod; sur ,3eit beô ornitbotogifcben (ion=

greffes geftattet enentueil einen Eintrag ^nr (Srvid)=

tung non "oeobachtungoftatiouen norjnlegen. î^er

Seitpnnft Ijiefür tum aber erft f)eraii, nacbbem

unfere (centrale foioeit gebieben mar, bafi für ein

conformeö iíorgeíjen eine fölibe i^afio bergeftellt

toerben fonnte. S>iefer ^citpiintt ift nun i>a, unb eô

gefd;al;en im (Siniu-rftönbuif; mit Tv. ^-' v e n 5 non
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központ fnöke részérl liburnani ns. dr.

LoRENZ-czel egyetértleg, egyidejleg megtétet-

tek a javaslatok, a melyek, — a mint ez ezen ál-

lamférfi általánosan ismert belátásánál fogva

csak természetes, — tüstént ténj'nyé is váltak.

Azonnal 4() megfigyeli állomás állíttatott fel,

melyeknek közjiontja Serajevo. Különösen nagy-

becs az a körülmény, hogy ebbe a hálózatba a

bjelasniczai meteorológiai magas stáezió is be

van osztva.

Hogy itt a közzétételek biztosítva vannak,

nem szükséges különösen bangsiílyozni, ez ön-

ként értetdik. A tudományos vezetés Beisee

Otmír kipróbált kezeibe van letéve.

Igj' az egész komplekszum : Magyai'ország,

Ausztria s Bosznia és Herczegovina be van

vonva, és ha sikeri a hálózatokat, kellleg ki-

egészítve, legalább tíz éven át mködésben tar-

tani, akkor a madárvonulásra nézve pozitív és

igen fontos eredmények kétségbe vonhatlanúl

biztosítva vannak.

A két új megfigyelési hálózat az eljárást ille-

tleg a Magy. Ornitologiai központ pontozatait

fogadta el. (Aquila I. p. 1—9).

Azon esetre, ha késbb a további eljárásokra

nézve egyetért megállapodások szüksége me-

rülne fel, a vezetknek összejövetele szerfelett

könny.

Meg vagyunk gyzdve, hogy más területekre

nézve is az út ez és a mikor idvel a deezentrá-

lizáczió alapján sok terület lesz berendezkedve,

önként fog pozitív alapon jelentkezni a kon-

gresszus szükségessége, s a pozitív eredmények

nem is fognak elmaradni. Az álland(') Nemzet-

közi Ornitologiai Bizottság intézménye czentrá-

lizáczíót jelentett, melynek a feladat óriási vol-

tához képest sem az anyagi eszközök, sem az

adminisztratív munkaerk nem állhattak ren-

delkezésére. Ha valahol a munkafelosztás szük-

séges, úgy az az ornitologiai megfigyeli hálóza-

tok terén bizonyára az. 77. 0.

2 i b u V II a u i^íeiiljjeitíge ©cíjrittc bei (Si;cc[[en3'

Íliinifter uoii £ d 1 1 n i;, tüelcf)c — loie bieö ja bei

ber abefnniitcn (Siufidjt biei'eê 6taatsmanncè nur

natiivlid) ift — fofort in bie S^íjnt nnigeietjt mux-

hen. ©è unu'ben fofort 40 33eobad)tnnoiêftationen

errid)tet, béren Centrale ©erajeuio ift. Í^on un=

ijemeiueni "iiíertlje ift ber llniftanb, M[] in btefeê

9íe^ aud) bie nieteoroíoe(ifd}e §od)ftation 58 j e l a ê=

ni ca einc^eftct ift.

Safe Ijier bie '•^íublieation lU'íidjert ift, braudjt

nid)t erft befonberS f)evoorgel;obeu ju luerbeu, eê

t)erfteí;t fid; uou felbft. ^ie iuiííeníd)aftlid)e i'eitunö

ift in bie beunïbrten .Sjänbe Dí()mar í)í e if e v'e nieber^

aeíegt.

©omit ift Der eianäe(ioinpier Ungarn, Deftevveid)

unb 33oônien nnb bte .'ôcrjefloiuina einbejoiien nnb

luenn eô gelingt bie 3îe(5e geljbrig jn ergänjen wnò

äum minbeften id)\i ^5at)re i)iiiburd) in 2;[)ätigfeit

ju erijalten, fo finb pofitiue unb bd)ft iuid)tige

9{efn(tate binfiditlid) beö 3"(U'ô ber ìnigel fidjer ju

geaiärtigen.

2)ie beiben nenen 33cobac^tungênelje íjaben, Ijiu:

ftd)t(id) bee. iforgeljen«, bie 'íj^nnfte ber Ungarifdien

Crnitljol. Ventraie aeeeptiert (Aquila I, pag. 1—9).

gas fid) ípater, I)tnfid)t[icf) beé ferneren S5or=

geí;ene, bie Sfotbiuenbigteit ergeben folíte, ÍBerein;

barungen ^n treffen, fo ift eine Bnfamnienfunft ber

Veiter ber 3(rbeiten finberíeidjt.

SBir finb überäeugt, baf? bieô and) ber äßeg für

anbere ©cbiete ift nnb meun fid) nut ber ,3fit auf

bein ®runbe ber T^eeentralifation uiele ©ebiete ein=

rid;ten luerben, luirb fid) bie 3íoíf)H)enbigfeit ber

Gongreffe anf pofitiuer ©rnnbtage non felbft erge^

ben nnb inerben pofitiue 3ietn(tate and) nid)t am-

bleiben. ïte .^nftitntion bes pernianeiiten inter-

natioiuilen ornitf)ologifd)en (Sonntes bebeutete eine

(ieiitraüfation, für ineiAe, im ^yertiältniffe ^nr

:')iiefenl)aftigteit ber i'lufgabe, luebcr bie materiellen

iJfittef, nod) bie abminiftratiuen 2lrbeitef'räfte auf;

gcbradit merben tonnten. ïîBenn irgenbioo, fo ift anf

bcm 05ebiete ber oriiitíuilogifdjen 33eobadjtnngânet5e

bie iHrbeitötljeilnng eine Jíotljiueníigfeit. D. S>-

Dr. Almásy György, a Központ levelez tagja

s munkatársa elhatározta, hogy a romániai Dob-

rudzsát komoly ornitologiai czéllal, saját költ-

ségén kutatja ki s ebbeli szándékának immár

fogaruitositását is megkezdte. Az 1 897. év ta-

vaszát arra szánta, hogy körültekintsen abban a

négyszögben, a melyet délrl s északról a Cerna-
}

woda-Küstendse és Galacz-Dranow, keletrl s i

JÌV. (ürorii iToit Alntáaji. eorrefponbierenPes Í0íit=

glieb unb ÍJÍttarbeiter ber Gentraíe, Ijat ben ®nt=

fd)Inf5 gefafU unb aud) fofort anögefübrt, auf eigene

Üloften mit ber ernftlic[)eu ornitbofogifd)en í«urd)-

forfd)nng ber rnmcinifd)en 3)obrnbfd)a,yi beginnen.

2)aè ívrü[)jaí)r 1897 ift einer Siecognoécierungê;

(îrpebition in jeiu'ô î'ierecf geuiibmet, weldieS mit

(iernauuiba^,«iiftenbfd)e, (^ala(5;3}ranoio in Sub
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nyugiitról pedig n, Fekete-tenger nyugati partja

s a Cernawodától kezdve északra kanyarodó

Duna határol.

Fállomásul Jai-ihavl.n viiii kiszemelve, mint

a mely a négyszögnek mondhatni «legsötétebb»

zugában van Babadaghtól délkeletre. Dr. Al:mássy

a Duna egyik alkalmas pontjából indulva dél-

kelet felé, Jurilowlia irányában szándékszik ku-

tatni s a mellett, hogy egyes madáralakok elter-

jedési területének határait akarja lehetleg meg-

állapitani, madárfenologiai megfigyelésekre is ki

fog terjeszkedni ; Pálmén szerint ugyanis ezen

a területen a vonulási utak egyike halad, a mely

egy bizonyos ponton Magyarország felé is bocsát

egy fluvio-littorális ágat.

A szükséges ismeretek tökéletes bírásának, az

energiának, ügyességnek s kedvez összekötte-

téseknek alapján, a melyekkel dr. Alilíst bará-

tunk bségesen rendelkezik, a legjobb eredményt

várhatjuk, kivált, ha hsünk a mncsárlázt()l

mind végig mentes marad.

Ezen próba-ekszpediczió megindítása azonlmn

nem volt épen könny, s csak a magas cs. és kir.

közös külügyi minisztérium ritka készségének

köszönhet, hogy dr. Amiásy f. év márcziusának

"lO-im a Temes-Kubinból akkor elször induló

hajóra szállhatott, hogy tervét megvalósíthassa.

A cs. és kir. szab. Dunagzbajózási Társaság

valóljan példátlan elzékenységet tanúsitott, a

mennyiben nem csak a szükséges szabadjegye-

ket a.dta meg, liauem még a csónakok elszállítá-

sát is díjtalanul vállalta el. Nem kevésbbé volt

elzékeny a magyar Folyam- s Tengerhajózási

Társulat sem ; szabadjegyeket bocsátott rendel-

kezésre, a melyek az ellibi társulat jegyeivel

váltakoz^•a használlia.tók s ez az ckszpediczió

könny mozgását nagyban segíti.

Ezíui próba-ekszj)ediczió eredményétl függ a

jövben a szóban forgó területre tervezett meg-

figyel-hálózat létesítése.

A központ örvend, hoj;y eztapróba-ckszpedi-

cziót erejéhez képest támogatta, de az oroszlán-

rész mégis a kir. magy. vallás- és közoktatás-

ügyi s a kereskedelmi minisztériumot illeti, a

melynek szíves közbenjárása feladatunk meg-

oldását olyannyira megkönnyítette s elsegí-

tette.

Dr. Alm-Íst György els jelentése, mely Ga-

latzon kelt 18!)7 ápr. 14-én és az els puhatoló

Ulli 3iorìi ; iiami îuird) bic ÍBeftfiifto íoo Sdjiuar^cn

SJiccrcS inib íic, beíoiibero non lieriinuioba an, fid)

und) 3íorbeu roenbenbc 3)onnu iiinrfiert uun-bcu

fnnn. 3Uê .'^nuptftntioii ift S u v 1 1 o lu f n niiserícíicn,

iueld)eâ fo jicmlid) im «bimfelftcn» íhcile beò

"lîievedeô licçit uiib inni i^nímbagí) in iüböft[id)er

^liiditiinin ja fiubcíi ift. íír.- doh Sdiiuífi) (jcbadite

uoii einem ijceiivieícn 'i^íimfte ber Tomin bie füb^

ijftlid)e 9íid)tnntí (U''-'" òuiiloiufa fovfdìcnb ja uer^

tollmen anb aafjev ber niö(]lid)ften 33eftinunnnçi, ber

©renken, ber 3]erbveitnniì eiuiffer isotjelformen,

and) ciuf auipbaenoíoijifdic 33eoiind)tnnç3en ®eu)id)t

jn legen; foli ja bod) mid) ^salinen eine ber 3iJ9=

ftrnfjen bort bal)in,^iel)en, nin an einem geioiffen

^inatte anf fluvio littoraler 3ìebenftra(5e nnd) bie

(ìontingente far Ungarn .%'. abjngeben.äioUfommeue

33cl)errid)nngbe'â unffenfd)aft(id)en i?()ei[eê, Gnergie,

@eiuanbtl)eit nnb gnte ÌH'rlnnbnngen, über u)eíd)e

unfer grennb ®r. v. Slluuifi) reid)[id) nerfiigt, hiffen

uno baö befte Sìefuitnt erl)offen; befonberè loenn ce

fid) ()eran?.fteUt, bafj er nad) «fH'i'<;i"feft'' ift.

(Sa mar aber bardjnaS teine [etd)te 3ad)e bie

Sisorej.-pebitioa flott jn mad)en, anb ift eo nur ber

ganj nafu'rorbeat!id)ea 'iìereitmilligfeit beò boben

f. a. f. gemeinfamea l'ìinifterinmobeo ilnfjeren nnb

ber ;-5"uorfomnienijeit ber fonigl. rnniäni|d)en

'üíMnifterien ja nerbnnfeii, ì)a'ii 3)r. con 3l[mdfi) ani

i20:ten 93ìarj [. :3. in Xemeo-.iïnbin bas '^tá bec

elften bener abgeíjenben î"ampfid)iffeô betreten

fomite, am feiner ïiieftinnnaag entgegen ju geben.

(Sine gevabejn nnoergleidilidie ^^iRuntommenbeit

bemie bie f. a. f. prin. T^onaa:Tainptid)iffabrtô:

gefeUfd)aft, uield)e nid)l nur bie aütbigca yreifartea

gemäijrte, fonbern and) bie fofienfreie Mìefbrberaag

ber o'lli-'ii gcftattete.

3iid)t niinber jiiuoriommeno mar and) bie aa-

gaviid)e (*5eieUld)aft für ^-luö^ unb ®eefd)iffabrt,

biird) Ö)en)abrnng iuta 'Àreitartea für ibvc "Aabrten,

me(d)e lait jeaeii ber erfterea ('>)e)ellfd)aft alter:

nieren, loac berleiditen r^emegiidifeit ber (S"rpebitioa

fel)r jii flatten fam.

5l!oni (S'rgebnifie biefev 'inn-erpebition bangt eô

ab, ob in .s^infnnft ber Üíerfacb, eia 33eobad)tiiagê=

ae(5 ja etablierea, aateviiomiaea loerbca foli.

:3)ie (Seatrale fnl)lt fid)glüdlid)bie 'iUn'erpebiiioa

aad) Siräften geförbert ja babén, umbei jebod) ber

'i.'bnieriaat[)eil bea f. ang. 'iJìinifterien für tinllnci

nnb Unterridit nnb .s)anbel jnfallt, bereu gnlige

isermittliing luifere i'iafgabe aagemeia erleidjtevte

uab förberte.

!3)er erfte 'iìerid)! "Sr. ®eorg v. Silnuifii'è de dato

®nlat3 am 14. l'ípril 181)7, gelangte am listen ge^
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kirándulásról számol be, nevezett hónap 16-án

érkezett a közjíontba. Mint dr. Almásy irja,

márcz. 25-éu sikerült Galatzból Tulceán át Suri-

lovka irányában, tehát a «legsötétebb Dobnul-

scha» felé elindulnia. Suvilovkától, a Basin-tó

nj'ugati partjától kelve gyalogolta be a területet

északnyugati irányban, tehát Issacea, illetleg

Galatz felé haladva. Útjában erds, dombos
területet talált.

Dr. Aljiásy azt irja, hogy az idei expediczió

igazán csak a puhatolásra van szánva, mert a

komplekszum óriási nagy, a terület nagyon sok-

féle s ez a feladatot igen bonyolulttá teszi.

Mivel Surilovka megfigyel állomásnak nem
alkalmas, dr. Almásy azon volt, hogy a Szt.-

György csatorna mentén valami megfelel pon-

tot találjon, a hol megtelepedhessek.

A terület belsejének madárvilága aránylag

szegényesnek mondható s a mai viszonyok már
épen nem felelnek meg a régi faunisztikus ada-

toknak.

A többi közt ezt írja: «Néhány igen érdekes

vonulási adatot szereztejn, s igen kíváncsi va-

gyolí arra, hogyan fognak ezek viszonyulni a

magyarországi adatokhoz. Különben megers-

bült az a meggyzdésem, hogy itt egy pontusi

vonulási lit van, de azt is lehetnek tnrtom,

hogy talán a costanza-cernawodai depresszió is

egy ilyen vonulási út.

((Bár egyszerre ezer ponton figyelhetnék!«

(iBrgyüjteméiiyem még igen csekély, de van

benne olyan Locudclht lusciniokleH, a melyet

erdbl szereztem s Lusciitiola melaíiopo(/oii, a

melyet tüskesövényben lttem. Sokkal érdeke-

sebb az ezer meg ezer gólya és százezernyi pinty

tömeges vonulása».

«Egészben véve megvagyok elégedve szerzett

tapasztalataimmal s épen nem bánom, hogy en-

nek az ekszpedicziónak nekivágtam».

«A jiákászom boldog, hogy végre megint mo-

csárban járhat; a kenyér- és paszuly-kosztnál

való hegymászás sehogy sem volt ínyére.»

«Holnap, április l.j-én, Tulcea felé indulok,

onnan Morn-gliöl faluba, a hol május közepéig

szándékozom maradni. »

Kosonovszky udvari prœparator czímére 4

Viühtr monachus, 2 Aquiltt imperinlis és 6

lùilco lanarius tojást adtam föl».

Igen érdekes dr. ALiúsYnak azon megfigye-

nnnnteii Woiiatcô an bie (Ecntroíe u. 5. nací) ber

erfteii Soiibicvuiuvr'tour. '-iiMeTiu. u.3líiiuífij idjreibt,

(leÍQiii^ es ilim am 25--teii ÍJiárj von &dak am fíntt

ju roerbeii iiiib via í^uícea naá) Surííoufa, aífo in

bie ((biinfeIfteT)ubnibíd)a» aufäu(n"cd)en. SSon ©iiri=

íoiöf'a, affo üom 3Bc|"tiifor bes 33afin--©ee'ê, biírd):

qiierte er baâ îîerrain jii %n^e in norbmeftlidjer

3iid)tim(5, alfo biagoiial gegen Sfíocea refp. ®alay.

2)er 2Beg fiiíjrte buvd) coupierteo, dcuialbeteê %ex-

raiii.

2)r. V. 9llindöi) íd)reibt, bie Itenrige Êrpebition

jet luirflid) nur ber íBaubievung geiuibmet, íreil ber

Ëompler ungeíjeuev grofe, bie íervainueríjaítniííe

\eí)x Devíd)íebene finb, roaô bie âliifgabe ungemein

compltciert.

Siiviloiífa ift sur 'oeotmdjtungèftation nid)t gc=

eignet unb ®r. v. Slímáíi) mar barau, länge beS

©ct. ©eorgé^Êanateê irgenb einen geeigneten 'ij.íunft

auêfinbig jn madjen, unt fid) bort feftjetíen jn

tonnen.

3m Ijiiiu'ren ift bie Ovnis eljer armlid) jn nennen

unb meid)en bie Ijeutigen 9.serl)altnií)e von ben ixU

teren fauniftifdien 3(ngabcn ungemein ab.

®r. V. íüma'fij fagt : »^d) l;alie einige feljr in=

terefínnte^ugabaten unb tun fe^r gefpanní, loie fid)

biefelben ju ben unferigen ftellen lueiben. ílbrigenö

nerftiirtte fid) meine Ubcr.^euguiig, t)a^ l)ier eine

pontifd)c 3itgâftraf5e eriftíert, nur ift je|t iä)on and)

òaè möglid), haii bie^^epreffion Goftan3n=6ernai)oba

uielleidit aud) eine .ßiigi'ftrific ift.»

«^d) uniníd)te auf tanfenb "^^unften gleidijeitig

5u fein.»

«9Jîeine íialgfanuulung ift nod) fel)r befd)eiben,

entl)ält über bod) Locustella luscinioides nuô bem

— 3iíalbe unb Luseiuiola melanopogon nuö einer

2)ornent)ecte ! 3>iel intcreffnnter ift ber îlîaffeiijug

üon tanfenb unb abertaufe!ibStövd)en unb l)unbert=

taufenb (Sbelfinfen.

3m ©ro^eu unb ©an.ien ftnb meine (Stfaljrungeu

jufriebenftellenb nnò bebanve id) nid)t bie (írpebítion

untevnonune)! ju l)aben.

Síéin ^cífttfe ift glüd'lid) mieber am Síunpfe ju

fein ; baè 3Jergfteigeu bei a3rob= unb 'öoljnen-iloft

lüollte iljui burd)anô nid)t òufagen.

9Jforgen — 15. 9ípril — breche id) iiad) ï'ulc'ea

auf, non bort gel)e id) in baê !35orf aJíoru=gliöt mo

id) biô llîitte îlfai Station ^u mad)en gebente.

3(n Îiofonoofifi) — Ajofpräparntor — fanbte id)

4 Vultnr monachus, 2 Aquila imperialis unb

(3 Falco lanarius (Sier ab.»

(Sine l)öd)ft intereffanteSemerfung ift bie, bafe in

ber rumäniid)en j)obrubfd)n für gegenftnnblid)c
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lése, hogy az oláh Dobrudscliában a tárgyi

ethnographiának már vége. Augol flanoll-ingek,

osztrák kartoiiruliák dominálnak; házi ijiarnak

nyoma sincs. A lakosság rendkívül kevert: van

ott orosz felekezet, bolgár, német, kevés tatár,

török s oláh. Reméljük, hogy még sok érdekes

dolgot közölhetünk ; késbb talán mcgkisértjük

azt is, hogy a román tudományos köröket egy

megfigyel hálózat felállitására nyerhessük meg.

6tI)iioiivapI)ie tcin ^di> niof)v ift. ©iiölifdie planed:

íjeinben, öfterreidjifi^e Enttimröcfe bomiuicrcn ; tum

.Çinuciiiibuftvio feine Spur. T^ie 33eiiölferuuei ift

Ijödjft bunt : ruf|"iíd)e Seetierer, iMiícjaren, ©eutfdje ;

loenig î^avtnren, íiiirfen unb SBaladjen. Üíir fjoffeu

nodi utct beò ^^ntereiíniiten niittbeilen ,^u fönneii;

iiiolleid)t luaiu'u u'iv luid) ben 'líevfud), bie rnmäni=

fdjeii unîienîd)aftlid)en Streife für ein ^i3eobad)tunç5ê=

nel; ,ìU çUMniniu'u.

Egy pillantás a M. 0. K. multjcára és

jelenére.

A Magyar Ornitologiai Központ 1893-ik évben

kelt életre Gróf Csáky Albin közokt. miniszternek

azon évbeli 15,036, s illetleg 30,071. számú

leiratának alapján. Az nj intézetnek feladatát,

irányát, szervezetét, eszközeit és berendezéseit az

Aquila I. évfolyamának (181)4) 1—9 lapjain kö-

zölt czikkek teljesen ismertették volt.

Jelen soroknak feladata röviden bemutatni az

intézetnek azutáni mködését, fejldését és je-

lenlegi állását.

Ml.rhlrse. Az intézet irányította a hazai ma-

dárvonulási jelenségek megfigyeléseit, össze-

gyjtötte évrl-évre az ide vonatkozó adatokat,

nemcsak Magyarországról, hanem más terüle-

tekrl is s azokat feldolgozva közzé tette a maga

folyóiratában, az Aquilában. Ezen f-feladata

mellett, megkezdte a m. Tudom. Akadémia se-

gélyezésével a Petényi J. Salamon Ornitologiai

hagyatékának publikálásra való elkészítését és

kiadását. — Egyengette az utat azon nagy sza-

bású illusztrált munka elkészülésére, mely-

nek feladata lesz, a maga teljes hségében

ismertetni a hazánk külóibözö ágú gazdaságára

oly nagy befolyást gyakorló madárvilágot, s

melynek megírásával Chernelházi Chkrnei,

IsTV.ÍN, intézetünk levelez tagja, és illusztrálásá-

val Nécsey Iktv.ín festmvész és az egész mnek
intézésével Herman Ottó, mint a M. 0. K. f-

nöke vannak megbízva. Szövegnek és képeknek

egy nagy része már készen is van.

AmultlS96. szept. 15-én az ornitologusok

és megfigyelknek a millenium alkalmából

Budapesten tartott értekezletétl egy teljes, ma-

gyar Ornitologiai szótár kiadására kapott meg-

bízást, s ennek megfelelen, az intézet fnöke

Heejun Ottó, továbbá Cheknel István levelez

(Pín ^lídi auf ùie Uíriiixnaenlieit uníi (5ciu'utoart

ùcr Öl. (0. C

Sie Untj. Drnttboloçyîdie (Seiitvale lunrbe ini

^srtlivc 1893 init ben erlaífen 'Tao 15,036 unb

30,071 iuQ V'eben (jerufen. Síuftvihe, ')ïid)tuiU3,

Drgnniíation unb Siiiricf)tunç;\ beò lunien ^nfiituteè

unu'ben imi. ;^Mìl)nj.( 1894) ber «Aquila» (pg. 1—9)

anòfubriid) befaiuit geinadjt.

1)k çîecjenuiartifle Grörterinui bat ,ìnr 3lnfgabe

bic meitcre (Siitundeiung, bie äSirfnuii unb ben

jel5iiieii 3"ihinb bea l^nftituteo jn ffij^jieren.

8 e i ft u n (3 e n. 2^ie 11. 0. 6. leitete, entfpredjenb

iljrerêauplaufoiabe, bie luiiplienologifdjen 33eobad;=

tnngen in Ungarn, fanuuelte bie biesbe^uglidien

iäl)rlid)en Takn ntd)t nur ano Ungarn, foubern

and) ano anberen ©ebietcn, unb baô bearbeitete

SJÍateriaíc ueröffentlid)te fie in ihrem Drgane

«Aquila».

9îebeii biefer .sjanptaufgabe fing fie an mit ber

Untcrftü(5uiug berllng. iHfabende ber'Jliiffenfdjaften,

bcii ornitboiogifdien 3iad)lafî mm ©a I am. 3. ^í.'e=

téiipi im v>al)re 1S'.)5 .yim iJ^rndiun-jubereitenunb

in 1S96 ju publtjieren.

Unfer ^suftitut ebnete feit 18'.t5 ben ilBeg jur

'iserfaffung eincè grófién an5fiil)r!id)en 'An-rfeê über

oie lanbmirtljfdiaftüd) tief eingreifenben ÜUigel beo

ÍL'anbeö ; bnrd) bnô í)ol)e f. ung. Sld'erbainninifterium

uuirben Stepb. l£ berne! o. (S()ernell)á,ia mit bem

lerte, òtepl). 'liéeoei) mit ber :,Mlnftration unb

D. germán, (Sbef ber U. O. (S. mit ber Tireetion

beê alVrfeô betrout. (Sin anfebnlidier Tbeií non

bem 2;ei.:te unb ben bajn gebbrenben ,;>id)nungeu

unb eolorirten íöilbern ift fdjoii fertig.

Tiic ginftalt rourbe non ber lìonferenj, meldje

auô 9tidafì beò Olíilleninmo am 15. September

|s;(C> in i^nbapeft uoii ben î}rnitl)ologen unb
'

Dbfcrüatoreii geí)aUeii morben ift, ^nr Verausgabe

eiiu'ô nodftänbigen, Ungarifd)en Drnitbologifdien

aBrterbudjec; unb biefer iudrauung entfpredjenb
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tag és PuNGUE Gyula által felajánlott anyagot

ujabb gyjtéssel szaporította. A szótár anyaga

múlt sz óta majdnem 2500 adattal növekedett.

Az adatok latin equivaleusekkel ellátva külön-

külön czédulára vannak jegyezve.

Szakvéleményt adott a vallás- és közokt.

s a földmivelésügyi ministerektöl ide intézett

kérdésekben, melyek közül különösen megemlít-

hetjük, bogy a H2 törvényhatóságnak a védelem-

ben részesítend hasznos állatok, különösen

madarakra vonatkozó s a földmivelésügj'i m. k.

miniszter által véleményadás végett intézetünk-

höz letett jelentését részletesen átvizsgálta s az

eredmény alapján tett javaslatok felterjesztése

mellett örömmel konstatálta, hogy egyetlen egy

törvényhatóság sem kívánt lielytelen intézkedést

s a legtöbbje igénybe vette a kezeügyébe es
szakerk — leginkább közép-iskolák természet

rajzi innárainak — véleii ényét.

Elsegítette új megfigyel hálózatoknak létre-

jöttét, (L. «üj megfigyel hálózatok» pg. )7â.).

Igyekezett hazai ornitologusainknak, a meny-

nyiben ezek ez ügyben ide fordultak, a kutatá-

sokon lehet módon minden tekintetben, vagy

legalább ajánló iratokkal könnyíteni.

Mindezeknek intézését a fnök vezette Írás-

beli és személyes érintkezések útján.

Az ügydarabok száma az intézet fejldésének

mértékében minden évben növekedett. Az ügy-

darabok száma volt: l.su?,-ban (17; 1894-ben

312; lS!j.3-ben41G; 18'J(i-ban pedig— bele nem
értve a fnöknek mintegy 2.50 bizalmasabb jel-

leg tájékoztató levelét — 727 -re emelkedett.

Az intézet folyóirata, az «Aquila» 18!J4-ben

24 ívnyi terjedelemben jelent meg, s azután

minden évben gazdagabb tartalmú és annyira

vaskosabb terjedelm lett, hogy az 18í)6-iki

kötet már 32 ívbl állott, jóllehet már kezdettl

fogva csak 14— 16 ívnyi terjedelem volt ígérve.

Mindezekbl látható, hogy a Magy. Orn. Köz-

pont fejldése már az els években olyan

lendületet vett, hogy haladásában az 1896-ban

bekövetkezett, személyzetben nagy változás sem

tartóztathatta vissza. Ez az alábbiakból is ki fog

tünní.

Aquila. IV.

íjat fte fcíjoii Iné jefet, baê grofee 3}îatenale, roeíc^eö

ber 6[;ef Otto fennem, ferner Stefan v. iíí)amí

unì) % ^Mingiir sur 'iserfüguug ftellteii. Seitíjer

TOurbe bie 'Sammlung Durclj 2."J00 3(uga(ieu xkv-

nu'f)rt, ineldje auf feparaten 3etteln notirt uub mit

[ateinifdieu Gguiunienteii ücrfcfjcn fiub.

5^ie 11. 0. C. gab berettroilltg it)re iüieinuuga:

äu^erungcu in jeber 3(ugefegeni)eit, luo fie con ben

Ijofjen f. ung. îlîinifterien für (Sultuê unb ltnterrici)t,

für Sicferbau, ober uon ikprbcn, 5ßereinen unb ^>ri:

üatpcrfoiicn crfud)t iimrbe. Unter 3(nbcrit Ijatte fie

ín 1896, bie üon 32 Seijörben über bie ju fd)üEen:

ben, nül3lid)eu2;inere, f)nuptind)[id) 9söge(, uorgeleg:

ten amtlidjen 3ielationen, lueldje burd) Das f". nag.

îlîimfterium für 3(cfertinn, befiufö einer 93egutad)=

tung a\\ die Drniti)olog. Gentraie gefenbet mürben,

grünblid) geprüft unb in ben benPSÍinifterium oor--

gelegten i|]ropofitii.iuen mit ^i'cube and) bie XtjaU

fad^e conftatiert, bnfe teine ber Íieíjörben unrid)lige

iíeranftaltungen luirfdìfug, unb bafi biemeiftcìmon

ifjnen nuf öie 3Jieinungen der iljiieu jur ìserfugung

fte[;enben í^'tdjíeute, ijauptfädjlid) ber llíittc[íd)uí=

profefforen ber 3ia(urgeíd)td)te fidi ftül^ten.

ííie U. O. 6. beíd)leuntgte bie 3tufftellung neuer

33eobad)tung6ftationen. (Síelje <i3íeue33eobnd)tunga=

nelje» pg. 172 biefeê ^efteö).

©ie traditele eintieimifdien Drnitfiolcmen, fofern

biefe fidi an diefelbe mcníeteii, bic g'orfdjungen auf

inglid)fte ÍBeife in jeber §infidit, ober menigftenâ

mit (Smpfelilungofdireiben ju erleiditern.

Tie gefammte i'eitung Ijat ber (itief burd) fdjrift;

lidjen nub perfönlidien 33erfel;r gefuljrt.

®ie 3rtf)l ber 3tftenftncîe oermeljrle fid) im

Q>haòc ber (Snlmirfelung bea ^snftitutes mit jcbem

3ai)re. Sic mar im .patire 1893 67; IS94 312;

in 189,5 416; in 1896 flieg fie bi« 727, mobei

ungefal)r 250 (Srörlerungsbriefe beè (ìlief'è iiidit

mitgerediuet finb.

Tao Drgan bcé :ynflituleô, bie «Aquila» erfdiien

in 1894 in einer Störfe üon 24 ÎBogen, nub feit^er

ifi jeber Ijalirgang im ^ntiaíle reidier, unb im Um:

fange flärfcr gemorben, fo bajj der 'J3anö non 1896

auê 32 33ogen beftaub; obmol)luon anfangèt)er ein

i)on nur auê 14— 16 33ogen beftetjenber Umfang

üerfprod)en mar.

3Îuê alÍDein ift jn fei)en, òa^ bie (íntmideíung

ber ling. C'rnitt). (Sentrate fd)on in ben erften

^^afiren einen földien 3lnlauf genommen lint, bafe fie

mit jener 5öeränbevung, meldie im pulire 1896 im

^^ierfonale eintrat, in ilirem ä>orfd)reiten id)t

jurürfgetiallen merben fonnte. Taê roirb and) auö

bein folgenben ljeri'orleud)ten.

23
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Az iatézet gyjteményei.

Az intézet fejldésének gyors haladását kivá-

lóan bizonyítják azok a gyjtemények, melyek-

kel intézetünk, különösen az utóbbi évben gaz-

dagabb lett.

Épen azért jelentésünkben ezen gyjtemé-

nyekkel hosszasabban és tüzetesebben kell fog-

lalkoznunk.

A vonulási adatok száma mostanig évenként

6000-rel szaporodott.

A könyvtárban van jelenleg 41:2 kötet, s köz-

tük több olyan, igen becses munka, a melyet

nem egy, igen tekintélyes múzeum könyvtárá-

ban hiába keresünk ; mint pl. Dressée nagy

mve.Van ezenkívül van gazdag gyjteményünk

különlenyomatokból, melyek legnagyobb rész-

ben maguktól a szerzktl jöttek. A csereviszony

1894-ben 15 szerkesztséggel és egyesülettel in-

dult meg; 1895-ben 24-re, 1896-ban 2G-ra emel-

kedett, s végül most, a jelen évben 32 egyesületi

és magán folyóirat kiadóságával állunk csere-

forgalomban. Ezek között van nem egy els-

rangú tudományos testület és egylet is. És itt

készséges elismeréssel említjük fel Olaszország-

ból H. Gkílioli és Gl\c. Martokelli tanár urak-

nak és az Észak-amerikai Egyesült Államokból

J. Allen és Cl. Meerl^m urak'neveit, itthon pedig

a mi Tudom. Akadémiánk tiszteletreméltó titká-

rának, Szily K. urnák nevét, mint a kik az érté-

kes folyóiratokkal való csereviszony létrejöttét

megkönnyítették.

Ujabb gyjteményeink a következk :

1. Brgyüjtemény,

2. Begy- és gyomortartalmak gyjteménye;

3. Fészek-gyjtemény
;

4. Fészekaljak és tojások gyjteménye.

5. Osteologiai gyjtemény.

1. Brgyüjtemény. Az íilapját megvetette

KoszTKA László úr 1896-ban. (Lásd Aquila III.

pg. 241). Azóta a brök száma a következkkel

szaporodott.

© n m m I u u lU' ii Pes :3 n ft i t ii t e è.

©inen cortreffíidjen Seroeiê beò fdjnellen 9Sor:

îdircitenô ber Giituucfelinuì unferev (Seutrafe liefern

jene SamntUuu-(en, ntit loeldjen unfer l^^^nftitut,

befonberê in beni lelUen 3a{;re 6<;reid)ert rourbc.

G'den beöí)afb intìffcn roir une mit biefen, in un:

fcreni 33end)te (aiii\er uno nuôfiilnlidier befd)äf:

tigen.

ííiie 3*^1)1 ber îliigrationêbaien tiermel)vte fid)

jaljrlid) um 6000 neue.

3>ie 'iibliotbef entliält 412 33änbe, uiorunter fid)

nief)rere Ííerfe non t)oí)em 2Bertt)e finben, ti)e[d)e

man in nmiid)en anfehnltdjen ÍJÍufenmo-iMbíiotbcten

nmfonft fud)t, mie 3. Î8. Treffers i5rof5eô äöerf u.

a. m. 3inf;erbem befi(3en lüiraud) eiuereidje Samm:
hing üou ©eparat^Stbbrüden, ioeld)e meifteutheiiê

non ben 'íerfaffern (iefd)enft unirben. Ter STaufd)--

nevfel)r louvbe int 3rt()ve lS9i mit 15 9iebaftionen

nnb SSereinen angefangen, bieâ erí^ob fid) im ^aí)u

1895 auf 24, in IS'.IG auf 26 nnb enbítd) jetit im

laufenben ;3il)i''-' íi"b mir mit 32 $i5eveinen unb

9iebaftionen im 2:'aufd)iierf)ältuif5. Unter biefen be=

finben fid) inebrere unffenfd)aftlid)e (Sorpovationeu

erfteu SÎnngeâ. Unb mir ermähnen í)ier mit bereit=

roiUigfterl'lnerfennungbie 3iamen bev^erren "ìirof.

§. ©igííoli nnb &. 2)íartoreÜi in ^t^üen, ber

òjerren Dillen unb (iL ,s). 2)îerriam in ben novb;

amerifanifdjen l^ereiuigteu Staaten, unb .s^errn

S^. ©,iiii), Dberfefretcir ber Ung. 3lfabemie ber

ÍIBiffenfd)aften, bie une ben Saufdjoerfeljr mit

mcrtbiuMIen periobifdien ©d)rifteu erleidjterten.

Unfere neuentftaiiiieuen Sommiungen fiiib fül=

genbe :

1. 33aigfanunfnng :

2. tSine.Slri.ipf; nnb 'JJc'ageninl)alt 3annn[uug;

3. (Sine ííeftfanunlung ;

4. ©anunlung non (belegen nnb ISieni ;

5. Dfteo[ogifd)e ®ammlui\g.

1. IJalpunimlung. !3)er C'irunb ,iu Piefer i3amm=

hing lüurbe im 3ní)re 1896. »on ^errn V. .t fi t F a

gelegt (f. 3(gu. 1S96. p. 241). 3ieulid) nermeljrte

fid) bie 3nl)i ber ì^alge mit fotgeubeu (Sremplaren.
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Ujabb szaporodás. — Olcucc ^MWtttí)^.

Fajok — aittni
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tulya tartalmának — különböz, kisebb emls-

állatok és más gerinczesek runcsalékjai — meg-

határozásáról a M. 0. K. más utón gondoskodik.

A Chernél István úr ajándékának különben is

igen figyelemreméltó becsét, azon kivül, hogy

minden példánynál pontosan fel vannak jegyezve

az adatok, nem kis mértékben emeli a küls ki-

állítás csinos volta is.

A katulyák külön])özö nagyságúak, a kiseb-

bek 5 X 3-i2 X 1-2, a nagyobbak .5-(i X 3-6 X 1-G

cm. terjedelmek; hasonló arányúak a még na-

gyobbak. A katulyák oldalai piros, fényes pa-

pírral vannak bevonva, s feketén szegélyezett

fehér tetlapjukon, iegell a gyjt neve áll, az

után jönnek a madár faji és ivari megnevezései

és a helyi és idi dátumok.

A m. kir. földmivelési magas Minisztérium a

fnöknek felterjesztett jelentésébl értesülvén,

ezért az ajándékért elismer köszönetet nyilvá-

nított. Alig kapta meg Chernél István úr ezt a

magas elismerést, intézetünket már megint egy

második küldeménynyel örvendeztette meg,

mely 156 katulyában elhelyezett s G8 madárfaj-

tól származó iiKjinriíiié-i tartalmazott.

A M. Orn. KöziJont a buzgó munkatársnak ez

alkalommal is meleg szavakban mond köszöne-

tet a fontos ajándékért. Elismerésképen meg-

említjük itt még, hogy ezen gyjtemény gyara-

pításához SzALAY L. Elemér intézeti rendes gya-

kornok úr is hozzájárult 1 I példány begytarta-

lommal.

És most jön az

Überreftc uoii ucrfdiiebcncu fíeiiicreii ®äuiict[)icreii

uni aiiDcrciPilierbetn-atcii, — miro bie U. D. (icnt-

rnlo (Ulf ciiu'in aiibinxu 5i>cge ucniiitteln.

íj^e^ oí)nel)iu aiiícl}iUid)cii 3Bert() biefeô ®e=

fd)enfeê bee §i'rvn ©t. Cílienicl erl)öl)t aiifecr ben

bei jebem (Sj-cmplare vüiiftlid) aiu^nu'beneii 2)aten,

aud) bie 3'evlid)feit ber nufiereii íluoftattung, in

iiid)t lierini^ein 'iJïaafie.

Tie ©d)ad)teln finb non lu'ridjiebenev ©röfee;

bio fíeineren babeu eine l'inêbei^nung üon 5 x 3-2

X 1-2, unb bie griifeeveii S'ß x 3-6 X 1 -6 6m.

nnb mit gíeidjen ^]>ropnrtioiien bie nod) größeren.

sDie Seiten ber Sd)ad)te!n finb mit votf)em, gtän:

jenbem ^^apiere flberjogen nnb anf it)rer mit id)iüar=

jeii iinien eingejänmtcn, lueifsen Dberpiatte ftebt

obenan ber 'üiame beö oommlevô, baiui folgt bie

Senennnng ber ©pecieê unb beê ©cfdjlediteè bes

inigetê, enblid) bie £'ofal= uiib ,^eit(id)eii 'Taten beò

öammelnö.

SDaâ f. ung. bobe liítnifterium füv3(d'erbau i)er=

ftänbigt bnrd) eine oon bem (£l)ef oorgefteüte 3ln:

melbung, bat für biefeô mertboolle ©efdienf òtw

Shiöbrud anerfeiuienbeii Tanfeo gegeben, ilaum bot

ijerr Gí;eriiel bie I)obe 3lnerfennuug erijalten, be;

reid)erte er unfer i^i'ftitnt mit einer jiueiteu iien=

bung, beftebeub ano 1
•"><. ©diadjtelu mit non 68

iuigelarten I)erftammenbeii ifsuglnoialieii.

Tie U. D. (S. brüctt nnferein eifrigem ilJiitavbeiter

and) bei biefer ©elegenbeit ibreu befien Tauf für

òa^:i fd)öne ©efdieiit aus. l'lnerfeuiuMib erunil):

neu loir bier, baf; ^ur !öermel)rung biefer neuen

Sammlung and) ,s>err CS'. St. S j a l a n — '|>rafti=

tant ber U. C ti. — beitrug, inbem er 1 1 Stücí

^ngluuialieu nerfdjaffte. Unb jetU geben loir ein

Ingluvialium Collectio jegyzéke. 'iU'V.îcidjitifj Öcv ^iti^liitiialicn^^iiiitiuluití;.

I Chernél els knldeményo.

(V'iítc sciitiuiui li. .'Ò. Olicriicl.

A. Jidl'dl- l'dilij ilKÍx (tlsóhliri'iiilii lilldl-

ívnestilél.iil.'dl lii\-laiiiin:.6l,' :

Wi it U e b e r r e f t e n n o n ^s » f c f t e n o b e r

a n béren n i e b e v e n T i e r e ii :

Fajok — 3lïtcu

Accentor modularis

Acrocephal. arundinaceus

n (( palustris

Aegithalus (— Oritcs) caudatus

Anthus campestris

« pratensis

Botaurus stellaris

Kutiüyák szám
2>ai){ D. ©cljndjtclii

1

1

1

Fajok — ilrton

Caprimulgus europanis

Cerchneis tinuuncnius

Certhiu familiáris

Cinclus aquiiticus

Corvus cornix

Crex (= Orlygometra^i crex

Daulias (= Erithacus) luscinia

II II philomelu

Emberiza citrinella

(I scboeniclus

Falco subbutoo

Fringilla eœlebs

Gallinago gallinago (scolopacina Bp.)

Glaucidium noctuum

Katnly/ik sznm
,áal)l b. ©djndjtclii

1

0)

1
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Fajok — iUrtcn

Hypolais philomela

Laniiis coliaris

(I minor

Locustella fluviatilis

(( naevia

Motacilla alba

« flava

Muscicapa coliaris

« grisola

Numenius phseopus

Oriolus oriolus (=galbula)

Parus cœruleus

(I major

" palustris communis

Pavoncella (= Philomachus) pugnax

Phylloscopus sibilator

)) trochilus

Pratincola rubetra

(I rubicola

Regulus regulus (= cristatus)

Piemiza (= Aegithalus) pendulinus

Euticilla phcenicura

(I titbys

Sturnus vulgaris _.

Sylvia atricapilla _
Sylvia curruca

« nisoria

« simplex (= hortensis)

« cinerea

Ticbodroma mi;raria

Totanus fuscus

« (= Tringoides) hypoleucus

Troglodytes (= Anortbura) troglodytes

Turdus merula ..,, ....

« musicus .,.. „, _, ,_,

Vanellus vanellus (= cristatus)

Katulyák szám
3iif)[ b. Sdjadjleln
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Fajok — 3lrteii

Branta bernicla — —
Carduelis carduelis (= elegáns) ,. _..

Certhia familiáris „

Charadrius pluvialia

Chloris (=FringiIla) chloris „ .„ -

Cbrysomitris spinns

Coccotliraustes coccüthraustes i= vulg

Columba oenas

Cokimba palumbus

Dendrocopus major ^

Dendrocopus médius - .

Dendrocopus minor

Emberiza calandra (-- miliaria) ,„ .

Emberiza citrinella

Emberiza schoeniclus

Erismatura leucocepbala _ ....

Eritbacus rubeculus .~ .

Fringilla coelebs

Friugilla montifringilla

Fuliea atra • —
Fuligula clangula

Fuligula farina

Fuligula marila

Garrulus glaudarius

Grus grus (cinerea)

Gyps fulvus

Hydrocbelidon nigra

Lanius excubitor

Larus ridibundus

Motacilla alba .. _ _.

Oriolus oriolus (= galbula) ._ ..- .

Parus ater - —
Parus coeruleus .... _,. .~. — - •

Parus palustris communis _. ....

Passer domesticus ..-

Katulj'ák szám
3ol)l b. iSdjadjteln

1

2

2

1

1

2

2

1

3

4

2

2

1

1

2

1

2

5

3

2

2

3

4

1

2

AU tebát ez a gyjtemény 32S inglnviale pél-

dányból, mely 120 madárfajtól ered.

3. Fészek gyjtemény.

Ennek alapját Ertl Gusztáv m. kir. erd-

mester úr (Liptó-Ujvár), vetette meg azon 28 drb

fészket tartalmazó küldeménynyel, mely f. év

február 25-én érkezett intézetünkböz rövid levél

kíséretében, melyben az ajándékozó tudatja,

hogy a Cypselus melba fészke az Adriai ten-

ger mellékérl, Carlopago környékérl került.

A többi darabok Liptó megyébl valók. Min-

den fészeknél meg van adva a tálalási hely

és id.

Fajok — Jlïtcn

Phasianus colchicus

Pbylloscopus acredula

Picus (= Geciuus) cauus

Picus {— Gecinus) viridis

Pratincola rubicola

Pyrrhula pyrrhula (= major)

Piegulus regulus (.— eristatus)

Euticilla tithys .._ „.

Serinus serinus (= hortulanus)

Sitta europea

Spatula clypeata

Sturnus vulgaris ...

Syrnium aluco

Tetrao tetrix .... „.

Tetrao urogallus . _. .._ „.

Ticbodroma muraria ,_. ™ „

Totanus bypoleucus

Troglodytes (= An orthura) troglodytes <J

Turdus iliacus , _ 1

Turdus merula ._ ™ 2

ïurdus musicus ... „ _. 1

Turdus pilaris „ „. — 2

Turdus viscivorus 1

Upupa epops 1

III. Szalay L. Elemér nrtól. — ÍJmi .'òcvni 2. <S. Sjalnt).

Podieeps nigricoUis 2

Circus œruginosus i

Cerchneis tinuuncula 1

Vanellus vanellus 2

Larus ridibundus 2

Gallinago scolopacina _ ._ 1

Katulyák szám
3'>M 6. êrfindjtelii

1

1

2

2

2

2

4

G

1

5

1

3

2

1

í

1

9

Saxicola œnantbe

Spatula clj'peata

Querquedula circia

Í3^icíc Sainmíitiit^ dcftelit alfo aiiô 328 l^siuiIuninU

ÊEeinplaveii, imibci 120 Specieí. repvafeutiert íiiií.

'.i. 4Ilcsts;unntluitg.3)aâ^unbaiiieiit bicker 3ninm:

luiu} Inibot joiicö, 28 Siefter cntl)nltcubc ©efcljcnt'

beê .<Qcrvii Cjuftau (Srtí, Dberforùiueifter iiiSipló=

Ujüdr, iücld)co am 2.5:tcn g^ebniar laiifenbcn

^^a()rc'j nn uiifcr oiiiftitut in Sl^ci^íoitiiiui ciuco fiir=

jcn iüricfco anfain, luorin ber lïinicnbcr bctmmt

gibt, òa^ baô in ber Scnbnng eiitlinltcnc 3icft non

Cypselus melba, au'j ber llnuìcbimii non (Sar;

iopago in ber abriatiid)cn 9icc)iûn Ijeritanimt. 2)ie

anbcni aber alle finb anS bem îiptaner (Somitat.—
SBei jebem 9lefte ift j^^nnbort nnb iDotnm ancjccjcbcn.
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Fajok — Sitten

Aeanthis caunabina L.

Orites caudatus L.

Piuticilla cairii Gerb.

Euticilla tithys Scop.

Accentor modularis L.

Fringilla coelebs L.

Emberiza citrinella L.

Sylvia hortensis Bechst.

Muscicapa grisola L.

Cliloris (= Liguriuus) cbloris L.

Serinus hortulanus Kocb

Saxicola œnanthe L.

Fészkek száma
3af|l bei- ííeftcr
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SzCIIhíllIZCl.

A M. 0. K. jelenleg a következ személyzettel

mködik :

Rendes szakmegfigyel : belföldi 43, kül-

földi 5 ; összesen 48.

Önkéntesen csatlakozó magántudositó 4.

A kir. kincstári, vallás-alapítványi és más

erdhatóságok megfigyelinek állomása 300.

Levelez tag: belföldi d'il, külföldi 17, össze-

sen 39.

Tiszteleti tag: belföldi 7, külföldi 24, össze-

sen 31.

A Magyar Oniitliologiai Központ hivatalos

személyzete áll :

Fnök: Herman Ott(').

Asszisztens : Pungur Gyula, szolgálattételre

berendelt tanár. Küls önkéntes : Gyulai Gaal

Gaston, bels önkéntes : Kállay Ubul.

Két gyakornok : Csörgey Titusz bölcsészet-

tan hallgató és Szalay L. Elemér orvostan

hallgató.

Önkéntesen csatlakozott : Ft. Hegyfoky Ka-

bos plébános úr mint meteorológus és Nécsey

István festmvész úr mint illusztrátor.

Végül felemlítjük, hogy az intézet látogatói-

nak száma a múlt 189G januárjától mostanig

volt 117, ezek között több kül- és belföldi jeles

szakember és elkel állású férfiak.

iiildntiifcbc 22,

(iii'jliinMícI)C 24,

''^^ c r í II n [ e. Tie 11. D. (S. arbeitet çieiUMiiinir^

tig mit foígenbem ^H-víoiinle:

Dvbeittlíd)e 33colind)ter fiiií : jufninmeii 4S, loo-

üon 4:í inlíiiibiídie unb 5 au>Mmibiíd)e.

^rciuiilliei tieii^etretene 'i>viiiat (iovreípcnibeiiteii 4.

íTie 3tnlioiien Per Cbíennitoreii, ?er Aorftbeliör:

ben l'Oli bem fn. 'Jlerare luiP íem riieliciioiio:

fonb :e. 300.

(iovreípoiibievenbe ^WiitoiIiePev :

auölaiibiíd)e 17, juíammeii 3li.

(St)reiimitf(llebev: iuliiiibi|d)e 7,

Sufammeii 31.

Sog amtlíd)e ^^íevfouale beci ^"ítitute'j beftebt :

(Sljef : iDtto ."òeniuiii.

3ífíiftent : '•]í\-o\. :o,. ^^.^inuuir, ber 3lu)talt jiuv'tbeilt.

(íjrtenier 'iHiIuutiiir: Wafton v. Waal imii (^h)ula,

ììearbeiter bei* 3i'9öbciten lum Unçvivii: iiitevner

iíoloiitair Ubalb uoii .kállaii.

Drbentlicbc "íívnftifanteii : íituQ ß«5re(ei) StiiD.

^H)il. imb ,í'. eiemer v. S.ialai), 3tub. ÍJÍeb.

aíiifíevíiem babén fid) freimilliei aiu-ie)d)Ioíieii :

©e. .S^ixbiinirbeii '^a(ob s;>c\\\)iob), v. f. '^^fall•el• jii

STurfeiH', ale îfîcteorolog, iinb .'Qcrr Stefan v. îiécêei),

íRünftler aló tsUnftvatov.

Ênblid) babén mir nod) jU enuäbnen, bafs fid) bie

3at)I ber a3efud)cr iinb ©afte beâ ^"síiftituteö, feit

bem 1. 5;änner 1896 biâenbeÏÏÎai lanfenben ^^a[)=

res ouf I 1 7 erbob, mornnter mebrere onci; nnb in=

hinbifdje bei'iun'ragenbe Aadjijelebi'te nnb IKänner

i)orneI)men Sîangeê iinb itanbeô.

Sharpé R. B.' levele.

Intézetünk fnöke megkereste volt Sharpé

BowDLER PiicHÁR7:)-ot a British Museum egyik

hires kusztoszát az angol megfigyel állo-

mások jegyzékének közlése iránt. A nagy-

nev angol ornitologus a következ levéllel

felelt :

«London, Brit. Mus. 1897márcz. 20.

Kedves Hermanom !

Még nem voltam képes megszerezni Önnek a

vonulási állomások jegyzékét, mivel Eagle

Clarke beteg lévén, áthelyeztetett. Épen most

akarom megsürgetni egy már hozzá küldött leve-

lemet, hogy mihelyt egészsége annyira javul,

hogy levelezhetik, azonnal írjon Önnek. Leg-

szívélyesebb nagyra becsüléssel

legszintébb barátja

SUARPE R. B.

(Pin iÖvJcf bon ív. ÎL5. ^Ijarpc.

'^er eí)ef ber U. 0. tS. batte S^mn 9{. ^ii

Sfjorpe, ben bevníjiiiteii íUiftoe ooin 33rit. l'íuf.,

nm bie 93íittei[nng bcö Xierjetdjuiffee berenglifdjen

Seobad)tuiuK.ftationen erfnd)t. SDer iiovtreff[id)e

enfllifd)e 'Ornitbolog antiuortete mit folgenbein

33riefe.

British Museum etc. London March 20. 1897.

My dear Herman,

I have not been able yet to get you the list

of Migration stations, as Eagle Clarke is ill,

and has l)een ordered away. I am going to get

a better forwarded to him, so that he may write

to you as soon as he is well enough to corre-

spond. With kindest regards. Believe me
your sincere friend

R. Bowdler Sharpé.



p. s. Milyen szánalmas összeesése az Ornito-

logiai kongresszusnak ama Budapesten töltött s

örökre feledhetetlen id után ! Saha sem lesz

több hasonló kongresszusunk \i>

Megelégedés érzésével teszszük közzé ezt a le-

velet, mint élénk tanújelét annak a rokonszenv-

nek, a melyet irántunk ejeles angol tudós állan-

dólag megrizett, s még inkább mint bizonyíté-

kát annak, hogy a II. üruitologiai Nemzetközi

Kongresszusra maga Sharpé B. R. is, — kit bi-

zonyára külsségek nem képesek megveszte-

getni, — még hat év múlva is élénken emléke-

zik vissza ; egy ösztön ez nekünk a további

munkára, annyival is inkább, mert — a mint

Sharpé levelébl is kitnik — a kongresszus

után csakugyan félreismerhetetlen visszaesés

tapasztalható. A Magyar Oruithologiai Központ,

mint ama Budapesten tartott kongresszusnak

kifolyása igyekszik azt a zászlót és azt az irányt

követve, a melylyel 1891-ben a különböz nem-

zeteknek képviselit fogadtuk volt, ezután is

lankadatlan kitartással s önzetlenül tovább m-
ködni. Azon biztos hitben vagyunk, hogy mun-

kálódásunkban minden hazai ornitologus hsé-

gesen támogatni fog.

Különben tudtunk szerint mozgalom van

megindulva, melynek czélja, hogy— azon esetre,

ha a III. Nemzetközi Kongresszus 1900-ban, Pa-

risban nem volna megtartható, akkor az orni-

tologusok a Balkán-félsziget valamely pontján

ejtsék meg nemzetközi összejövetelüket. Ez az

eshetség Drezdában, a német Oruithologiai Tár-

saság évi közgylése alkalmával magán líton

jött szóba s tetszéssel találkozott.

185

P. S. What a pitiable collapse of the Orn.

Congress ! And after that splendid and never-

to-be-forgotten time at Budapest. We shall n e-

V e r have such an other Congress.

ílíit bem G)cfii[)Ie ber ©eiiugtíjuuiu^ teilen mir

bicfeii Sörief mit, aie ein St'idlß" i^'ner Si)inpatl)ie,

lueld^e biefer aiiagcjeidjnete eniiliidie ©eteijvte una

ftetô beuinl)rt íjat, unb nod) uiefjv ak einen 33eiueiô

beífen, M^ ber IL 3»ternatiüniile DrHitl}olO(]iíd)e

tîûiigrefe jeíbft bá 9ï. 33. (Scarpe, — ber fidi burd)

Ífenfjevlidifeiten nidit blenben (clfU,— felbft naá] íed)ö

^aljvcn nod) in lebl^aftefter (Srinnernnij ftelit : ein

©porn ift bieê für nnê and) ferner ju arbeiten, nni fo

mct)r, ba — mie eê and) ber 33rief non © i) a r p e an^

bentet — ein 9íürf'o,ang nad) bem (Songreffe roirfíid)

nnuerfennbar ift. 3)ie Ung. Crn. (Sentrale — ale

Ìliièflujj bea Gongreffeê — ftrebt unter jener paline

unb in jener ^Kiditniui, mit meldien mir im 3il)rc

ls9] bie ^iepriifentanten ber oerfd)iebenen Tia-

tionen empfangen Iiatten, mit ílnbonev nnb

©elbjilofigfeit fid) in reger l'tctiou ^u orbalten. ÎBir

fíub ber fe)"ten B'ii'^'i'U'ílt baf;unèin unferer 3lrbeit,

alte uiifere uaterlanbifdjen Crnitliologen treii blei--

ben luerben.

Uebrigenê ift nnfereè SBiffenS eine SSemegung im

3uge, iue(d)e eo bejroedt, òa^ für ben %aü, nlô ber

III. internationale Eongrefe im !^sai)re 1900 in

^ariê nid)t jn ©tanbe fommen follie, ein intern

nationaleâ SU'nbe.u'onö ber Ornitl)ologen auf einem

geiuiffen ^^^unfte ber33alfani)albinfel erfolgen möge.

3)iefe ©oentualität fam prioatim in T)reêben,

gelegcntlid) ber ^í^hrceöfríammliing ber beutíd)en

ornitljol. ©efellfd)aft, jur ©prad)e unb fanb Un-

ïlang.

Personalia.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter

nagyméltósága 28,19-5/111.—1897. számú le-

iratával a M. Ornith. Központ fnökének javas-

latára a következ kinevezéseket foganatosította :

I. A Magy. Orn. Központ tiszteleti tagjaivá :

1. Gróf FoRoÁCH Károly nagyméltósága

Ghymesen a madárvonulási pontos megfigyelé-

sek körül kifejtett érdemeinek elismeréséül.

2. Ftisztelend Hegyfoky Kabos plébános úr

Turkevén, azon szolgálatainak elismeréséül, me-

lyeket az avifenologia terén , különösen a

meteorológiának úttör összehasonlító alkal-

mazása által tett.

Aquila. IV.

Personalia.

©e. ©reellen,^ ber §err fönigl. ^Mnifter für ßnl:

tue unb llnterrid)t l)at sub 3ír. 2819.VIII. 1897,

auf Sßorfdjlag bea Sfiefê ber ling. Ürnitl^ologifdjen

Sentrale foígeube Ernennungen uolljogen.

I. 3 u S l) r e n m i t g l i e b e ru be r II. D. (5.

©e. Ëïcellena ^errn ©rafen Sari g o r g á d) ju

®t)i)me§ in 3Btírbigung feiner î^erbienfte nm bie

eracte 53eobnd)tung bec 3"0'-"-' ^er iuigel.

©e. ,êod)rourben ^err ^s<^coh ^ e g n f o f i), r. f.

^^farrer ^n ^nrleoein 'ffiürbigung feiner iíerbieufte,

roeld)e er fid) anf bem ©ebiete ber 3li)ipI)änologie,

befonberô burd) bal;nbrec^enb üergleid)enbe Slniueii:

bung ber ïïieteorologie erworben l)at.

a
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3. B. cI'Hamonville Lajos r Cháteau-Manon-

ville-ben, az avifenologia terén kifejtett kituö

tevékenységéért és a M. 0. K. törekvéseinek ön-

zetlen támogatásaért.

II. Levelez tagokul, a rendes megfigyelk

közül a avifenologia terén tanúsított fárado-

zásaik méltatásául:

1. Dr. Greiszigek Mihály orvos úr Szepes-

Bélán
;

2. Vadas Jen kii', erdtanácsos és akadémiai

tanár úr Selmeczbányán ;

3. Gretzmaohee Gyula fobányatanácsos és

tanár úr Selmeczbányán ;

4. Ns. Wachenhuskn Antal cs. és k. vadász-

rnagy úr, ez id szerint Aradon ;

5. Földes János kir. ferdész úr Némct-Palán-

kán
;

('). Eetl Gusztáv kir. erdmester úr Liptó-

Uj váron.

Az állandó megfigyelk közé felvétettek :

1. EÓNAY Antal m. k. ferdtanáesos Ung-

váron ;

%. K.ÌLLINA KÁROLY m. k. ferdmester Gö-

dölln ;

.'). KócsY János m. k. erdmester, Sepsi-Szent-

Györgyön ;

4. M.JAZOVSZKY K;ÍROLY m. k. erdmester Ko-

lozsvártt ;

5. Baelay Sándor m. k. ferdmester Lippán ;

6. Szabó Adolf m. k. erdigazgató Máramaros-

Szigeten.

A Központhoz csatlakoztak :

a) mint megßgijelöl; :

1. Schenk Jakab bölcsészettan hallgató ez id

szerint Kolozsvártt
;

2. Schuck Mihály tanító Új-Bessenyön ;

b) Mint egyelre küls kisegítk :

Dr. Keammer Ferdinánd tanár Békés-Csabán ;

Posch Károly tanító Czinkotán.

.'crrii Szaron Souiô b'.Ç» a m o ii u i [ I f ju Cihàtcau

Itittuoinnllo für feine auQcjejeidìuetc ^l)ätigfeit auf

bem ©ebietc ber Sluipfjänologie unb íeHifiíofe Un=

tevftü(5iing ber 58cftrebunii,en ber U. 0. 6.

11. 3 » i' '^ i' 1'
i' f P n b i e r e u b e n "Hi i t çU i e^

b e r 11 b t e o v b e ii 1 1 i d; e n Db^ e r i' a t o v e n.

3n ÍLiürbiijuiiií ber "•iíerbicnfto nuf bem Welnete

ber 3linpl)cinlooiie :

1. .s>evrn 3)r. 3){id)Qel Csi r e i^i çU'i', 3lr,U su

©jepeS 23éla ;

2. 5»errn ^^irofeffor uiib f. )voi"ftratl) (inuu'u 'i^ n-

b a ê ju ©elmecabáiuja :

'.5. ^errii Dberbercjratl) unb ^rofeffor ^n'ii'ê

@ r e t5
in n di e r jn Seíinee5büut)a ;

4. §errii "JJÍajor ber f. u. f. ^^iöi'i'ti'i'lH'c íl'itoii

®b(er Don SB a di e ii I) u
f e n, berjeit 3U ílrab

;

5. ,^tervn fön. Cbevfövftor ,\olianu ?f b I b e 511

3ìémet='|>al(inf'a ;

G. êtTHi f. gorftmeifter ©uftnu Érti 311 l'iptó=

Ujüdr.

$311 bte 9ïeii)e bor ft a n n i ti e n 33 e b a di t e r

u'urien ciufiienommen :

1

.

.'perv 3( n t n í)í n a n fön. Dberfovftvatf) ^u

llngucir
;

2. §err .t a r 1 Halli n n f bn. Dberforftmciftev

3U ©bbllö;

3. §err S l) a u n .Si b c è n fbn. (Vorfimeifter 511

<Sepêi:©aent=®i)bri3i) ;

4. ^err Karl i)i j a 3 n {5 f i) fbn. rtovftmeifter

jn .^laiifenbiin^
;

5. .'òerv 31 1 e r a n b e r iì a r I a i) fbn. Dberforft=

meifter 311 Îippa
;

(>. <0err 3Í b ( f S 3 a b b fbn. ^-orftbireetov 311

9Jiaramaroê:©3tçu't.

1)ex (Sentrale i)aben fia) angefdjioffen :

a) aie a3eo b ad)t cr :

Stilb, pbií- S'í'-'of' 2d)enf ber3eit in Jllau^

fenbuvi^ ;

i'ebrer 11; i d) a e ( S di n d) 311 Uj^3V'ffenpb ;

h) alo (Si'tevniften novldiifig 3nr íliióbilfe :

"^írof. 3)r. ^ e r b i n a n b 'SÌ va m m e r ju ÌUtéè-

(iêaba.

iielnvr Si ari '^íofd) ju tìjintota.
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NEKROLOG.

Geetke Henrik.

1814— IS!)7.

Enuek az évnek els najjja nagy veszteséget

hozott az ornitologiára. G/ETke Henrik, Helgo-

land madárre, újév najiján örökre lezárván

szemeit, hü vadásztársait követte amaz örök

vadászterületekre, honnan nincs visszatérés.

G.ETKE HENRiK-kel az élet színpadáról a ma-

dárvilágnak, különösen a vonulásnak legkitar-

tóbb megfigyelje tnik el.

Teljesen lemondva amaz inger gyönyörérl,

mely a váltakozó viszonyok között a kutatót

zónáról- zónára sarkalják, megtelepedett Helgo-

landon s ezen a 0-55 qklm-en megalkotá a maga

világát, mely 63 éven át neki mindene : munka

és élvezet volt ; munkájának eredménye pedig

jelentékeny szolgálat a tudomány számára s a

legszebb és legtartósabb emléke egy komoly

férfiúnak.

G,ETKE 1814 május 19-én született a Mark

Pitzwalk nev városkájában ; keresked ln, de

hajlamai a festészetre ösztönzék és tanulmányai

Helgolandba vezették, hol az akkori angol kor-

mányzó leányával kötött házasságánál fogva

otthoniasan letelepedék. Semmi sem természe-

tesebb, mint hogy egy olj'an eleven szellemnek

figyelmét, mint a milyen a G.ETKE-é volt, nem

kerülhették el a Helgoland kszirtjein váltakozó

madárvilágjelenségei, s ebbl következett, liogy

életének és megfigyeléseinek folyamán, Helgo-

landra nézve nem keveselib mint 397 madárfajt

állapított meg, s ezek közt sok olyant, mely-

nekebben a zónában való eljövetele szinte talá-

nyosnak tnik fel. A bizonyítékok a helgolandi

biológiai állomáson vannak felállítva.

G.ETKE Henrik mint a Magy. Orn. Központ-

nak tiszteletbeli tagja, az intézetet nagyon ked-

velte. Az 1894. évi tavaszi vonulási jelenségek-

nek ama megfigyelései, melyeket az «Aquila"

számára beküldött,* bizonyára az utolsók közé

tartoznak, a melyeket még képes volt eszkö-

zölni ; ezt követé még két, a központ fnökéhez

intézett levél, melyre aztán jött a végelszende-

rülésrl szóló hírig tartó szünet.

* Aquila I. (1S94.) 46. oldal.

ïjetmidj (SaEtlîc.

1SI4.— 1S!)7.

Ser erfte í'ag biefeê 3a[;reô bmá)U ber Dnii=

tíioíogic einen fdmieren SBerluft. .^einriá) ©aetf e,

ber syoiìehmivt lum .'eíciotnnb, fd)[üfí am í-lícujnfire:

tage für einig feine Singen iinb folgte feinen getreuen

Sagbgenoffen in bie einigen ^agbgrünbe, rooljer eê

feine SBieberfeiir gibt.

Wdt .s>einrid) ©aetfc üerfdiiuinbet non ber

íöüíine beè !iiebeiiê einer ber beljarrlidifteii í^eob;

achter ber 58ogeíiue(t, befonbevô beò S^W^-
(Sr entfagte ooilfomnien Peni ©ennffe jeneè 9ìei=

jeê, lueldjev ben uH\'l)felnbeii innliíiítniffen, bem

gorfajen oon 3oiu' jii Bone iniieiiiofjnt; er fafîte

í^u^ auf í>elgoIanb uiib fá)iif fid) auf biefem

0,.5.5 qfm feine eigene 'iiíeít, loeíáie i£)m ootte 62

^aljre 3llíeo raar, 9írbcit unb ©ennfj, uiib baê ßr=

gebnife ber 3lrbeit ift ein bebeutenbeu 2)tenft für bie

äßifienfd)aft,bas fdiönfte nnb baiierfjaftefte5)enfmal

für ben ernften lliann.

©aetfe umrbe am 19. Diai 1814 in ptjimtlf

in ber SDÌarf geboren, lunrbe Kaufmann, bod) trieb

eê if)n sur 'iJïalerei unb feine ©tubien führten i[;u

iiad) .^elgoianb, loo er fid) in 'Àolgf feiner ."oeiratí)

mit ber í^oáiter beò bamalígeii engíifd)en ©onoer:

neuve (läncdid) nieberlief;. 6s tonnte nid)t oerfef^Ien,

ï>a^ einem fo lebbaftem C'ieifte, loie jeneo Saetfeê

loar, bie ©rfdjeiiuingen Per S^ogeíioelt beo Reifens

con ^eígotanb entgelien luerben unb fo fam eê, ba%

er im Saufe feineê l'ebenè unb ikobad)tenê niá)t

inentger aie 397 SSogelarten, barunter oieie, bereu

aïorfommen in biefer 3oiie beinal;e rätf;felt)aft er=

fdieint, fur .s!)eIgo(anP beftättigte. Sie ä^elege fínb

in ber '-öiologifdjen Station auf §elgoíanb auf:

gefteat.

,S>eiurid) ©aetfe mar li1)i'eii=JJiitgIieb ber Ung.

Criiitboi. (ientrale unb ber Slnftaít feíjr ^ngetban.

Sie 33eobad)tungen über bie ,3"gêerfd)einungeu im

grü^ja^re 1894, n)e[d)e er ber «Aquila» jufominen

liefì,* geboren geioifì su ben letten, iüe(d)e er nod)

ju inad)en im Staube mar; eê folgten nod) jroei

33rtefe an í)cn (ìl)ef ber I'lnftatt, unb bann folgte

eine "paiife, ioeId)e biê sur 9îad)rid)t über baê er:

folgte albleben anljielt.

* Aquila. I. 1894 p. 40.

24*



188

Gmtk'e Henrik fönuTiikaja : «Die Vogelwarte

Helgoland, Braunschweig, 1891», angolul e

czímen: «Heligoland as an Ornithological obser-

vatory, Edinburgh, 1805.» A német kiadást

Dr. Blasius Pi., az angolt pedig Rosenstock E.

rendezte sajtó alá. Ezzel a könyvvel azonban a

G.-ETKE gyjtötte kincs távolról sincs kimerítve;

mert a madárvouulás tüneteibe való mélyebb

beijillantást majd csak azoknak a szerfelett

pontosan vezetett naplóknak feldolgozása, a

melyeket magam közvetlen látásból ismerek,

teszi majdan lehetvé. Ezekben a naplókban a

madárvilág mozgalma a meteorológiai jelensé-

gekkel a legijontosabb összefüggésben van fel-

tüntetve.

Szerfelett kívánatos, hogy ez a szakérti kéz

által végzend munka, a lehet leghamarább

eszközöltessék.

G.ETKE Henrik élete szép volt. Neki meg-

adatott az,' a mi kevésnek jutott, hogy t. i. egé-

szen hajlamainak szentelhette magát, e hajla-

mok megérlelték a gyümölcsöt: az könyvét,

melyrl elmondta, hogy életalkonyát megara-

nyozá.

Béke legyen hamvain !

í»eiiirid) Wcic tf o'ò ^auptiücrf ift «3)ic ^oa,(U

lonrte .'oclgolaiiíi, ikaunfdjmeig 18!)1», englifd)

unter bem S^itel «Heligoland as an Ornithological

observatory, Edinburgh 1895». ®ie beutfdie

Sluëfialic vcbiçvvte Ci}r. 9Ì. ÌMafiué, bie emjlííáie

í)v. ili 01 en ft o(í. ÏOïit bieíeni î^ud)e ift aber ber

®d)at5, luetdien ® n e t f e, gefanimeít bei lueitem nid)t

evfduipft : benn ben tieferen líinblid in ben Ííor=

gang bee îiocjelangeô mirb erft bie iV-arbeilnng ber

ungemein piinftlid) geführten 5:agelnid)er, n)eld)e

id) onô eigener i'lnfdiannng fenne, geftntten. S»

biefen tagebüdjern evfdieint bie iV-megnug in ber

Üíogelnielt im genaueften ,3"|n»""i-'"lJ'T'ö ">'' ben

nieteovologifdjen (ÌTÌd)einungen.

tS'o ift l)öd)ft u)ünfd)eniuertli, bafì biefe íl^enrbei=

tniig 1)011 fiinbigev .'oanb, fo baiti ali nur iiinnev

möglid), beforgt mevben möge.

.'òeinridi (LS)aetfe"'j l'eben iimr fdjön. 3i>ie mir

9Benigen wax eê ií)m geftattet, fid) feiner 'Jíeigiing

ganj Ijin^ugeben, nnb biefe ííeignng .u'itigte bie

^•vndit, fein t'<i\á), non meldjem er fagte, eö í)nbe

feinen Vebenêabenb «ergolbet.

^riebe feiner 31fd)e !
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% 3, 4.

4. Értesít. Erd. Muz. Egyl. Orvoft-Természetttid. szakosztályából. XXI. (Is96). II. 2., 3. füzet, I. 2—3. f.
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20. Vadászlap. XVIII. (1897). 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
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solange der Vorrath langt —folgende oi-iiH/ioIof/isr/ie Ai-bciten :

Herman, 0., Madarász, Dr. J. v., Chernél, St. v.,

Viistagh, G. v.: J^. S. voii 'PetétlJ'ì. Der

Begründer der uïifiscuachnflUrlieii ()rnitìiol.o{ile lií.

in Ungarn. 1109—1850. Ein Leheushil.l.

Budapest. ISOI. (Mit einer litliograpbirteu und

einer Farbendrncktafel.) IV. I
— I37S. 13.

Frivaldszky, J. : Aves Hungáriáé. Budapest.

1S91. Illustrirt. VIII. 1—197 S.

Madarász, Gy. dr.: Magijarázó a második Ik

nemzetközi ornithologiai congressus alkal-

mával Budapesten rendezett inugyurországi

madarak h'udiitáudioz. Budapest. Illustrirt. ITi.

VIII. p. 1
— Ili S.

Madarász, Dr. J. v. : Kdauterangcn za der

aus Anlass des II. internat, ornitliolügiscliru

Congresses zu Budapest veransta,lteteu /Ihs.síí.'/.- Hi.

lung der Ungarischen Vogel.fauna. Budapest.

Illustrirt. VIII. I - 124 S.

Lovassy, S. dr.: Az ornithologiai kiállítás 17.

magyarországi tojás- és fészekgyüjteményének

katalógusa. — Catalog der ungarischen Eier-

und Nestersammlung. Budapest. 18111. VIII. 1^-

1 - r.6 S.

Reiser, 0. : Die Vogelsammhiug des bosuiseh-

liercegoviuisclien Landesmuseums in Saraje\o. 19.

Illustrirt. Budapest. 1891. 1— 148 S.

Sharpé, Bowdler R. : A review of recent

attempts to classify birds. VIII. Budapest.

IS91. 1-90 S.

Sclater. Philip Lutley : The geographical -0.

distribution of liirds. Budapest. 1891. VIII.

1—45 S.

Newton, Alfred: Eossil Birds from the 21.

forthcoming «Dictionary of Birds». Budapest.

1891.1V. p. 1 — 15.

Fürbinger, M. : Anatomie diT Vogel. Üudapest.

IV. 1—48 S.

Palmen, Prof. Dr. J. A. : Referat über den

Stand der Kentniss des Vogelzuges. Budapest.

1891. IV. 1 — 13 S.

Herman, 0. : Ueber die ersten Ankunftszeiten

der Zugvögel in Ungarn (Frühjahrs-Zug.) IV.

1- 4.2 S.

Liebe, Dr. Th., und J. v. Wangelin : Referat

über den Vogelschutz. Budapest. 1S9I, i\'.

1
— 18S.

Máday, I.: Referat über den internationalen

Schutz der, für die Bodenkultur nützlicheu

Vögel. Budapest. 1891. IV. 1-17 S.

Blasius, Dr. R. : Bericht an das ungarische

Comité für den IL internat, ornithologischen

Congress in Budapest. Budapest, 1891. IV.

1- r, K.

Reichenow, Dr. A. : Entwurf von Regeln für

die zoologische Nomenclaitur. Budapest. 1891.

IV. 1— 14S.

Blasius, Dr. R. : Entwurf der Statuten des

permanenten internationalen ornithologischen

Comités. Budapest. 1891. IV. 1— Í2 S.

Meyer, A. B. : Entwurf zu (úuem Organi-

sationsplan des permanenten internat, oruith.

(Vmiites. Budapest. 1891. IV. 1 lOS.

Blasius, Dr. R. : Bericht über das perma-

nente internationale ornitliologische Comité

und ähnliche Einrichtungen in einzelnen

Ländern. Wien. 1891. (Sonderabdruck aus

«Omis. Jahrgang 1891.) VI II. 1 15 S.

Föjelentés, Hauptbericht, Compte Rendu.

I. Til. Budapest. Is9l'. IV. 1 227 S.

II. Th. Budapest. 1892. IV. 1—238 S.

Herman, 0. : A madárvouulás elemei Magyar-

országban 1891-ig. — Die Elemente des Vogel-

zuges in I'ngarn bis 1891. Mit einer llelier-

sicbtskarte, vier Detailkarteu und vier Tabellen.

Budapest. 1895. IV. 1-212 S.
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