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.só e r m a n.

Minden történelmi vonulási adatnak beható

s teljesen objektiv bírálata a legfontosabb fel-

adatát alkotja annak a intézménynek, a mely

hivatva van, vagy mondjuk feladatául tzte

maga elé, hogy a madárvonulás jelenségeit, po-

zitív alapon kifejtse, tehát a fenomennek tudo-

mányos megoldását elkészítse. Azoknak a mun-

kálatoknak menete a melyeket a M. 0. K. fenn-

állása óta végzett s az Aquila 4. kötetében

részben nyilvánosságra hozott, nem kevésbbé

az intézet egész rendezett, de teljesen még fel

nem dolgozott anyaga is, a legszigorúbb l^irálat

szükségessége mellett szólnak.

Fentartom magamnak a jogot arra, hogy az

Aquila 5-ik kötetét, tapasztalatainknak s az

ezekbl folyó konklusióknak egybeállításával

nyissam meg ; itt egyelre a bírálat jogosságát

és köteles voltát elvileg állítom fel, még pedig

egy igen tanúságos eset alkalmából, a mely az

elvet legjobban meg fogja okolni.

Dk. Prazak J. P., a ki intézetünkhöz önkény-

tesen csatlakozott, a ki az orníthologusok ifjabb

gárdájának egyik legtermékenyebb, igen sok-

oldalú írója és jelenleg a skótföldön, Edinburg-

ban munkálkodik, azt az ajánlatot tette nekem,

hogy ö a Csehországból való összes vonulási

adatokat, a melyekhez csak hozzáférhet, össze-

állítja, a központ metódusa szerint ledolgozza s

így a publikálásra alkalmassá teszi.

Tekintettel annak nagy fontosságú voltára,

hogy egy központi fekvés európai ország ösz-

szes adatai feldolgozva juthatnak birtokomba,

az ajánlatot a legnagyobb köszönettel fogadtam

Aquila. IV.

2)ie gciinuc uiií iioUfoiiniien objcctiue Jíecenfíuii

aller í)iftovi)d)cii S'HIeoaten ift bie undjtiiifte 9íuf:

gäbe jener ©teile, toeící)e íienifeii ift, ober eê fidi

jiir 2íufgnbe (jenuKÖt ftat, bie Grídieiuungen beê

3ii9eê ber 3?ögel auf pofitioer ©ruitbtage 511 eut:

inid'eíii, foiiiit eine iDiffeiifaaftiidie íöfuug beê

^pljäiunnene iior,5ubereiteii.

3)er íöeríauf jeiiev ílvbciteii, lueídie bie Uiig. Orn.

©entrale in ber '^ái ifjreô 'l^efteben burdigefüört

unb in oier 33änbenber «Jlquila» aumîiieilc publi--

5iert ^at, nidjt nnber òa^ gefammte georbnete, aber

nod) nid)t »oli bearbeitete îlfateriale ber 2ínftaít,

í)aben bie abfolute 'ííotbuienbigfeit biefer ftrengften

9iecenfion ergeben.

3d) befialte eô mir nor, Un fünften 33anb ber

«Síqnila» mit einer 3i'íiT"ii'í>iftt'tIung unferer tïr=

fa[;rnngen unb òtw t)ievau<ò folgenben (ìonclufiuneti

ju eröffnen ; fjier ftelle ic^ üoriäuflg baö Siedet unb

bie ^^flidjt ber iliecenfion principieil auf, u. 3. an:

iäfelid) etnee fefir febrreidien 'calicò, nietdier tüoi)(

ben beften (iommcntar für baô ^^îriucip biíbet.

^err S)r. %% ^ r a 3 a f , ber fi(| unferer 3In=

ftalt alò (îrteriiift fveiundig aiigefdiíoffen íjat, ber

einer ber frudjtbavften unb nielfeitigften ornitf)olo=

gifc^en ©(^riftfteHer ber jüngeren fôarbe ift, unb

gegenroärtig in ©diotttanb ((Sbinburgb) arbeitet,

í)at mir ììm Eintrag gemadit, fämtlidie, überhaupt

ängäng[id)e ^ngòbaten 33öbmeno jufommenjufíelieu,

nod) ber ü)}etl)obe ber (Sentrale ju bearbeiten unb

fo ber '^^inbltcation ^yijufübren.

3lngefid)tê ber Ijoben ^J^iid)tigfeit ber (3ad)e, alle

Saten eineè centrai gelegenen europäiid)en 2anbeô

bearbeitet ju befilsen, nal)m idi ben Slntrag mit

größtem Taufe an. :^sn nevbältniftmäfiig fur^crB^it
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ei. Aránylag rövid id alatt meg is jött a kéz-

irat 210 negyedívnj'i terjedelemben, még pedig

mint a munkának els része, a mely mérsékelt

bozzávetés szerint több mint 6000, eddig nem

publikált adatot foglalt egybe s a melyre még két

rész következett volna, úgymint az, a mely a

Dr. ScHiERtl való és mint bavmadik rész az, a

mely az irodalomban elszórt csehországi adato-

kat foglalta volna egybe.

A mi már most ezt az els részt illeti, már a

futólagos áttekintésnél is szembe szöktek bizo-

nyos óriási adatsorozatok, hogy pld. Hjipokiis

icivriiia 4.5 év, Eriíhacii>< iiisciiiia 93, ìì'n-nniìd

ru>'tira liC), liulicUld /í7/í//.s 112, Molnrílla alba

1 10, Mol. boarula 1 10, Alauda arveiish '.)?>, Slur-

mis vulgaris 94, CijpseluK apus 93, Cucidus ca-

rtontó 95, (loturuix dadyliloiiaiis 91, Vanellm

rrislalus 92, Srolopax rudkola 61 éven át

figyeltetett meg. Valamennyi hosszú adatsoro-

zat Horinowesböl, Dr. Prâzak J. P. szülhelyé-

rl való. Ezenkívül egész tömegesen akadnak

bár rövidebb, de még mindig nagyon tekinté-

lyes adatsorozatok úgy Hofinowesböl, mint

Csehország más pontjairól.

A legjelentsebb sorozatokat dr. Prazak J. P.

úr az t jellemz ragyogó dikczióval és apodik-

ticzitással vezeti be és magyarázza is. Az els

pillanatban az volt a benyomásom, hogy ez a

munka Közép-Európára nézve a régóta óhaj-

tott sarkpontot fogja megalkotni; annyival is

inkább, minthogy meteorológus barátunk, He(;y-

FOKT, bebizonyította, hogy oly esetben, midn

adott pontokról nincsen is sorozatunk, más pon-

tokról való jó sorozatok bevonása még mindig

megadja a lehetséget megközelít pontosságú

meghatározások eszközlésére.

Dr. Prazak úr bevezetése igy mondja el a

Horiuowesbl való óriási sorozatok történetét.

Prazak J. P. úrnak már a szép apja pontos gaz-

dasági naplót vezetett s a fenologiai jelensége-

ket is szemmel tartotta ; följegyezte— többnyire

a népies idjóslás czéljából — a madarak megér-

kezését és elvonulását, a növénj'ek kivirágzását

stb. Ez a nagyon dicséretes kezdet folytatókra

akadt, a mennyiben a következ családfk a fel-

jegyzéseket tovább vezették, egészen a szép-uno-

káig. Dr. Prazak J. P.-ig, a ki mint ornitologus

lege artis fejlesztette az ügyet 1896-ig.

A madárvonulás terén kifejtett munkálkodá-

som eredményei alapján tisztán láttam, hogy a

horinowesi nagy sorozatok már keletkezésük

módja miatt sem lehetnek teljesen homogének.

erljiclt id) Ciaiiii tuid) cin ÜfaiiuScript uüii 210 Cuavt

fetíeii alá erfteii íiíjcií bor ílrdcit, uield)cr—^uuij'siti

gejdja^t •— über 60()0 uiunílisicrtc Tnteii ent=

íjieít, iiitb meldicm nod) juiei îtieitc, u. 5. : T'atcn

beo î?r. S d) i e r unb ale britter STÌicil, bie in ber

Viteratnr jevftreiitcn, ìnibincn lulveffenbcn SiHV:'

baten iûUycn ínllten.

3ÌHKi nnu biefen erften Ìl^eil anbelaniU, fpraniU'n

td)on bei ber allerflüd)tiiii)'ten ^nrd)fid)t, gemifie

riefige ^T^atenreiíjen f of ort in bie 3lngen, fo 3. ìi

Hypolais icterina 4.") !3nl)l'^V Erithaeus luscinia

93 3., Hirundo rustica 116^^., ßuticilla titliys

112 %, Motacilla alba 110 3., Motacilla boarula

110 %, Ala.uda arvensis 9'i%, Sturnus vulgaris

94 3-/ Cypselns apus 93 %, Cuculus canorus

95 ^., Coturnix dactylisonans 91 %, Vanellus

cristatns 92 3., Scolopax rusticola 61 vi. Saunnt:

lid)e grofee Serien ftnniinten anè .<òorinoiueo, beni

©ebnrtöorte bea ^evrn 3)r. :,"s- 'i>.
'^^rajaf- 9iiif,ei=

beni gab eô eine 'liìenge ^inar füräcrcr, aber tro^bem

ieí)r anfeíinlidier (Serien ans .s!»orinonieô nnb and)

»on anberen ^|ínntten iiobnieius.

Sie bemerfenêiuertljeften Serien maven mit Per,

bie Sdiriften beò ,'perrn Tr. 3. %. "^ v a ,^ a f ano:

jeidinenben blenbenben CTietion nnb 3lpobictieität

cntmirfelt unb connnentiert niiD mar ber erfte 6in=

brucf auf mid) ber, baf; biefe 'Jlvbeit für (Scntral

(S'uropa i>t\\ längft geuutnfditen 3lngelpnuft bitben

bürfte; nnifomebr, lueil ja nnfer iVi't'imb, ber i'ic-

teovotoge ,s5egi)fofn eo beiiiiefen bat, bafi in

'Jälleii, wo für gegebene ^^lunfte feine Serien pov;

liegen, bac tinbe.íieben non guten Serien anberer

fünfte lunt immer einen 'Jlnbaltöpunft für an=

udbernbe 'iV'ftimninngeii abgeben faun-

áié (Siiileitnng ber ülrbeit bes ôerrn Xr. '•|! r a
,^
a f

betagt, \ia^ bie riefigen Serien oon .s^orinoiucê mie

folgt entftüuben finb. Sdion ber Urgrofjoater bcè

.s>cvrn Tr. !o. ^^'Vi'i^i'if fübvte genaue 'iinúy-

fdiaftöbüdier unb batte and) für pbänoIogifd)e Êr=

fd)einnngen ein -'luge: er notierte, meift and) ,uini

3roede uolfcdbündid) ineteorologifáer '•lirogiuifiif,

bie 3(nfuuft nnb ben l'lb^ug ber iUigel, oaö (5rblül)en

ber 'iPflfii'äcii ^'t^'- i'i'b eci faiio biefes febr lbblid)e

beginnen ^ortfetuing, iiibein bie fofgenben ^aini

Henbäupter mit ben 3lnf^eid)nnngeu fortfubreu,

n. 3. biö auf ben llrenfel, Tr. :;\. ^. ^rajaf, ber

bann bie Sad)e alc> Crnitbologe lege artis bis IS9C)

fortentmidelte.

(So lag für mid), nad) ben Ci'rgebniíjen meiiu-r

3írbciten auf bem ©ebiete beê Siogeijugeo, auf ber

,^ttnb, bafî bie großen Serien con .*ôortnomeô fd)ou

in ^ofge ber 3(rt ibve^i iSntftebenè, ,íioar nicbt noli-



19.0

mert a személy változása okvetlenül kihat a

megfigyelés módjára így eredményeire is ; de ev-

vel szemben az is bizonyos, bogy a nagysoroza-

tokban bennfoglaltatik a korrektió, hogy tehát

a nem is tökéleteFen homogén a sorozat eredmé-

nyének értékét ez a körülmény nem tudja lénye-

gesen megcsökkenteni vagy épen megsemmisí-

teni; annál kevésbbé, minthogy a mi munkála-

taink is haladtak annyira, hogy adott esetekben

felismerjük és kiküszöbölhetjük a hibát.

Azon körülményre való tekintettel, hogy a

hoí'inowesi adatoknak igen nagy része földm-

vel emberektl eredt, elhatároztam, hogy a vil-

lás fecskére, Hirundo rustira, vonatkozó, állító-

lag 116 évi adatot ornitologi ail ag átvizsgálom,

azért véve a füsti fecskét, mert ez házában keresi

fel a falusi gazdát, tehát legkénj'elmesebben s

így legpontosabban is figyelhet meg.

Dr. Peazak J. P. így adja Hoiinowes föld-

rajzi fekvését:

50° 18'

33° 36'

E. Sz.

K. H. Ferrótól

Az állítólag 116 évrl szóló adatból így

állítja föl az én metódusom szerint a for-

mulát :

«A füsti fecske 116 év alatt érkezett:

Legkorábban : márczius 15-én.

Legkésbben : aprii 24-én.

Ingadozás: 40 nap.»

Közép : április 4-e, a mely dátum, Prazak

J. P. állítása szerint, a sorozatban 24-szer for-

dulna el.

Elször is az tnt a szemembe, hogy az 50-dik

szélességi fokra nézve az április 4ike mint

középdátum nagyon korai. Az Aquila I. köte-

tében a füsti fecske vonulásának tlem ered

kifejtése szerint ezen a szélességi fokon vala-

mennyi ismert pont érkezési középs najija

április 16-il,ii és még a legkorábbi középnap —
Frankfurt, Homeyer A. is, április (i-ika, tehát

még mindig 2 nappal késbbi, mint Horinowes

középnapja.

A formulának alajjos átvizsgálása azután azt

derítette ki, hogy az ingadozás nem 40 hanem

41 nap, a mi azonban a formulát nem módosí-

totta, söt az április 4-ét mint középnapot még

élesebben határozta meg, minthogy azonban

ezt a napot arra a szélességi fokra nézve sehogy

foiitiiieu l)ontoiieii fciii föiineii, meií ja öer iBedifeí

ber ^serfoii ftetö euio 9íikíu)irfiiiirt auf tiie 3(rt ber

Síeobadjtung imb i()rc (ïrçiebniîie bat ; aber and)

bac. ftaiib feit bafj in ber WröBe ber èerteii ftets

audi òat, Correctiu eiitfjalteii ift, ba« alfo ber îlîan:

a,d uollfommeiier ôomogeiieitat Den ÎBertf) beê

Síefultates nid)t mcfeiitlid) tierminbern ober gar

ceriiic^teu fami; umfo roeniger, a(ê ja and) imfere

Sírbeiten fdjoii fo roeit (jebieljeu fiiib, bafe mir in

geiotfien glätten Çel)ier 311 erfeniieii uni auêaiiia)ei=

ben Deringen.

aíngefidjto beo lliiiftanbeô, öaf; der lueitanê grö^

Bere Xí)eií ber Serien von ^ovinoroeê con Sanb^
roirtíjen l)crrii()rte, cntt'djiofe id) intd), bie auf Hi-
rundo rustica beäüglid)en, ongeblirf) 116 :3af)reê=

baten ornttí)o(ogi)d) bur^^uneljuien, loeil ja bie

gìaudjfrfiroalbe ben l'anbuiirti) in feinem .'nein! auf=

fudite, baf)er ani beanemften, alfo and) am fd^ärfften

beobadìtet lueríen tonnte.

Ôerr 2)r. S- %^- ^U- a j a f giebt die geograpljifd)e

^^ofitiolI für ^orinoiueè mit

50° 18" Ti. $8.

,33° 36' r. S. uon^erro an.

3(uè tien angeblid) 116 33eo[iad)timgêjal)ren eon=

ftruiert ev die formel nadi meiner ÏÏÎetiiobe, raie

folgt :

«Die 3iand)íd)UiaUie erfdjien im Xiaufe der I Kl

3at)re

a. g. ben 15. Waix^

a. ©. « 24. 3(pri[

©d)ro. 40 îage

9Jiittel: 4. 3{pril»,

nieldies Tatnm, laut ^5. 'í>. i' r a
l a f, in der Serie

24: m a I uorfommen foli.

isor 3lííein fiel e<5 mir auf, òa^ ber 4. 3íprií aie

aíittel für ben 50=ten 33reitegrab ju früb ift. dïaà

meiner T'arfteünng beo 3ngeè ber áiandjfdjiualbe

in «giquiia» h ergiebt fid) für diefen 33reitegrab

auê äffen befannteu '•^ínnftcn alo 3Jfitteí ber 16--te

Sípril, nub felbft baô früljefte l'íittel — Jvranffurt,

31. D. ,g)omei)er — ift ber 6. 3ípri[, alfo nod) immer

um 2 STage fpäter, alò baô 3Jíittel für §onnomes.
Sie genaue Ueberprüfung ber 'formel ergab

hierauf, daB bie ©d)iöanfung nid)t 40, fondern

41 î'age beträgt, mat, aber bie gormel nidjt aite-

rierte, ja fogar ben 4. 3íprif als 3Jíittef nod) fd)är--

fer fixierte ; ba mir aber biefer Sag für die 33reite

burd)auâ nid)t paffeii roote, meit mir ja, toiegefagt,

and) baö 33íitteí non îvraiiffuvt und non îîanern —
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sem találtam megfelelnek, mert a Frankfurtra

vonatkozó s a Bajorországra— J-u^c^kkl— kimn-

íatott középnap az adatok kis száma miatt sem

volt meggyz, elhatároztam, bogy a villás fecs-

kére vonatkozó egész liorinowesi adatsorozatot

alaposan átvizsgálom, hogy az esetleg benne

rejl hibát megtaláljam.

Az összes adatokat tehát napi egymásutánban

rendeztem s e nunikánál rögtön kitnt, hogy

dr. Prazak J. P. állítása, a mely szerint a 1 K>

évrl szóló adat szakadatlan sort alkot, nem áll-

hat meg, mert egy egész évtized, 1790

—

1800-ig

hiányzik : ezáltal persze a formulára nézve

dönt legkorábbi és legkésbbi érkezési adat

biztos kipuhatolása ingadozóvá vált, mert a

hiányzó évtizedben oly adatok is lehettek, a

melyek a formula alakulására lényeges befolyást

gyakorolhattak volna.

Ezáltal a középnapra való biztos következte-

tés lehetetlenné vált; ez azonban magában véve

nem érintette a még mindig nagyon jelentékeny,

1801-tl 1896-ig terjed sorozat értékét.

Az egész sorozatnak napi egymásutánban

való összeállítása azonban még más sajátságos

jelenségekre is rámutatott, a melyek nagyon is

elégségesek voltak arra, hogy úgy az én biz-

tosságomat, mint más bírálóét is ersen meg-

ingassák.

Mindenekeltt az tnt ki, hogy április 4-ike,

a mely Prazak J. P. szerint a sorozatban l^-szcr

ismétldnék, igazában csak ?-.s-2t'r fordul elö(!);

április 3-ika ellenben a mint írja SO-szer

található. A minden, némileg homogén soro-

zatnál elforduló jelenség helyett: hogy t. i.

az ornitologiai középnap felé ugyanazok a dá-

tumok mind gyakrabban ismétlödnek, a hoí-ino-

wesi sorozatban a. SO-szer ismétld április 3-ika

kirívó volt, különösen az április 4-ikének ki-

igazítása után, még ivedig a következ menetben :

a villás fecske megérkezett I 16 (illetleg 106) év

alatt :

;j5aecfeí — ah auo jii niciii(i Sateii flaiiiiueiiö, nie

eiiileiid;teti;, entíd)(oÍ5 id) mid), öie gaiije, auf Hi-

rundo rustica (n'ìi'u^Iidie Serie iion .'ôoriiioiuc'j

I geiinu íurdiuiiu'Iiiiu'ii, imi Pen etnui oniivbaren

^cl)lcv ,^11 fiiiieii.

^''sd) iH'biu'te iniiiiie (''iciaiimitlicit ier Toten und)

ber îageèfolrte unì) eö ftellte fid) dei biefer

9(rlHÌt fpfort ijcraiiè, ía{5 öie ''}Uiç\abt beê Tr.^.'-ií.

^^îvnjaf, eö feien bie 1 16 ^snlH'eòbnten eine n n-

n n t e r b v o d) e n e 9{eil)e, nnvidìtii^ ift, lueil ein

j

ijnnäeo îecenninni, jeneo non 1790 biò ISOO,

feijlt; i)ieburd) unirbe notiirlid) bic fidiere (Sr-

mittehmg bea, für bie (pomici auèfc^Iagebeiu^eii frn^

' íjeften nnb fpäteflen ídifniiftctngeo fdiiimufenb, meil

jn in beni felilenben^^sabrec-jebent Taten uorfonunen

tonnten, uieídie auf bie Gieftaltung ber formel

linen mefentlicben (î'infinfe niioäiiüben nevincd)t

l;aben iiuirben. Somit nnirbe ein fid)erer Sd)!nf;

auf ben mittleren Tag unmögliá ; unis aber ben

ÎLH'rtb ber nod) iinnev feí)r bebeutenben Serie non

1801 bis IS',)C> an nnb für fid) nidit beriibrte.

Tie onfaninienftelhiiui ber gan.^eu Serie, mie fie

gegeben umr, b. i. in ber Tngeefoíge, ergab aber

and) nod) nnbere eigentt)ümlid)e ííefnltate, roekbe

gan, geeignet lunren, meine Sid)erl)eit unb oud)

jene anberer Sieeenfenten in bobem (i5rnbe ju er=

fd)üttcrn.

ììor ítüem ftete eê fid) berano, bof5 ber 4. 3ípi'ií,

mek'ber lant Ts- í>- 'V
>' n

,i
'i t fúí) in ber Serie

24:mal mieberbolen foli, in berfelben Serie bloft

á^mal Dorfam (!) ; bagegen fam ber o. Slpril mie er

and) ongiebt 39nna( nor. Statt ber bei jcber, einiger;

iiuifien bonuigenen Serie uorfommenbcn tS-rfd)ei:

nung, baf? fid) nämlid) in ber 5!ät)e bee ornití)o=

logifdì^nuttleren Tageô bie Taten ftetö mebr nnb

mehr mieberbolen, ragte in ber Serie non .scorino;

]oeo bie 39;fad)e äSieberbolung beò 3. 91pril, be^

fonbero nnd) ÜV'riatigung beê 4. i'lpril, gan^ nii

üerniittelt, u. ,v mie folgt, empor: i)lnfunft ber

9îaud)fd)malbe in 116, refp. lOd^atjren:

április 1-én 1 esetben

'^-á.i 2

Slpril
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zessem, annál kevésbbé, mert az a kisérletem,

hogj' a foi-mula legkonibbi napját esetleg kor-

rigáljam, kivihetetlennek bizonyult. Márezius

)-")-ike ugyanis az 50-ik szélességi fokra nézve

tarthatatlannak látszik, ez a nap például a ma-

gyar alföldön, a 46-il,- szélesséfji fokon, a leg-

koKÍhbi érkezés napja. A horinowesi sorozatban

azonban ez a nap nem áll elkülönítve, tehát

mint rendkívüli adat nem küszöbölhet ki
;

márezius IG-ika 2-szer következik reá, IS-ika

3-szor, 20-ika 4-szer és i. t. Márezius 15-ét az

a körülmény teszi érinthetetlenné, hogy a mint

a formulát egyáltalában módosítjuk, az április

i)-án történt 39-szeres beérkezés még érthetet-

lenebbé válik, mint a milyen már amügj- is.

Evvel végzdött vizsgálatom.

Minthogy azonban épen a villás fecske-soro-

zat az, a melyet dr. Phazak J. P. nagyon beha-

tóan magyarázó jegyzetekkel kiséit s ez a jelen-

ts megtoldás sok meteorológiai elemet is tar-

talmazott, kértem dr. Prazak J. P. urat, en-

gedné meg, hogy munkáját átvizsgá'ás czéljá-

ból elküldhessem a mi tisztelt meteorológu-

sunknak, HEGTFOETnak, még pedig legfképpen

a füsti fecskesorozatnak a kommentár alapiján

való meteorológiai megbirálása okából.

Kiemeltem, hogy ebben az esetben a közép-

eurójjai vonulási sarkpont meghatározásáról

van szó, tehát kétszeresen szükséges a több-

oldalú és alapos bírálat. Dr. Peazak J. P. úr

rögtön beleegyezett s egyben kijelentette, hogy

minden kifogásra, a mely az illet közlésben

esetleg fölmerül, vagy a mely részemrl már föl

is merült, teljes érték magyarázattal fog szol-

gálni. Ez okból kérte a kefelenyomatot.

Anélkül tehát, hogy Hegyfoky K. bírálatára

a saját eredményemmel befolyást gyakoroltam

volna, egyszeren elküldtem neki a kéziratot.

Véleménye alább olvasható.

A meteorologico-phaenologiai bírálatba be-

tekintve, már most is kijelentem, hogy dr. Prazak

J. P. úr mvének további bírálatától és a kiadá-

sától elállók.

j

3íbtd)liiíie ju füt)reii; umfoineljr, atc-. and) íev il>ev:

filli), bie "Aovmeí auf Den friiíjefteii Xaç\ ï)in 311 corri;

fiicrcn, fid) ak> miöiivd)füljrbar ermieê. 2)cr 15.-le

Wiäx^ fd)ciiit iiniiilid) für ben 50. 33riMtt\u'ab 1111=

íjaííbar; ber Toij ift 5. 4ì. für bie ungarifdje îicf--

cbciic im 4(). ikeitegrabc ber frtìbcfte. :3ii ber

©crie POH .'öotinoroeö ftebt jebodi bicfer iag iiid)t

ifoliert, f bnjî er nie nufîerorbentlidics Tatuili

iiid)t eíimiiiíert tuerbeii faim : ee folijeu ii)iii ber

Iß.te mävi '2mai, bor IS-te -.^uial, ber 2n=te

4:iiial u. f. m.

äBae aber biefeii 511 fi'ttben l.J.ltidr,^ abfolut ini^

(

antaftbar iiiadit, ift ber llmftan^, Dajs fobalb bie

formel überbniipt niobifijievt luirb, ita^^ ;i'.t:fad)e

Eintreffen am 3. 3(pril nod) unerflärbarer mirb,

aie eê fdjon ift. Satuit eiibete meine ^^nlifung.

2)a ober gcrabe bie Hirundo rustica-Serie fei=

teile bes $ervn 2^r. % %\ ^U- n 3 a f ungemein

eingefjenb eommeutiert mar, iiiib biefe und)tige 33ei:

gäbe aiidj febr inele ineteoroiogifdie tS'lemente eut;

Ijielt, erfud)le id) iberni 3)r. 3- 'V- "l^
v n

,5 « f eiuiuilli:

gen ju molleu, ha^ id; bie Sírbeit betjufs S)urcbfid)t

aucl) unfcrein üereljrten ÎOîeteoroiogen, § e g t; f f t;

überfenben bürfe, gaiij befonberê belaufe ber meteo:

roíogífdien lleberprüfung ber Serie ber 3íaud)=

fdjiualbe auf tìruiib beò (iomineiitarâ. ^d) betonte

tè, ba^ eê fid) I)ter um bie SBeftiinmiing bec miíteí:

europäifd)en "Viuote baubelt, bie luebvfeitige genaue

''i-U-üfuiig alfo boppelt angezeigt ift. i^err 2)r. S. '^i.

^srnjaf gab fofort feine (iinunHigniig nub fprad)

5ugieid) aus, allen Giniuenbungen, meldte fid) in

ber betreffenbell "^^ublifation ergeben foilten, ober

nieinevfeiti' and) fd)on ergeben Ijabvv, mit uoüfiäu:

biger 3lufflärung entgegentreten 311 uioüen. Sino

biefem ©ninbe erbat er fid) ben i^ürftenabjug.

Obne nun auf Die '^iriifung burd) :^s- êegpfofi)

mit meinem 33efunbe eingeiüirft ju f)nben, über:

fanbte id; ifjin einfad; òaé 9)îaniiêcript nub laffc

nun fein ®utad)ten [)ier folgen.

ííad) tïinfid;t6iial)nie biefer meteorologifd; \ú)á--

nologifd)en 9îecenfion, fpredìc id) eo aber fdion bier

auê, baf; id) non einer meiteren iírüfung, foinit and)

noil ber i^erauogabe ber 'Jlvbeit beo iberni Tr. :^\ '•^s.

'^i r a 3 a Í Slbftaiib uebme.


