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A csehországi madárvonulásról.

Irta : Hegyfoky Kabos.

òlcbrr ùcn ÌlDgcl;uij in iÜöhmru.

Dr. Pkazák J. P. r, ürnitbologiai központunk

igen tisztelt fnökéhez vaskos kéziratot kühiött,

melyben a Csehországra vonatkozó vonulási

adatokat közlés végett bemutatja. Engem ért a

szerencse, hogy a kéziratot átnézés végett átve-

hettem ; és pedig azon oknál fogva, hogy a kös-

lini fecskevonulási adatok heterogén voltára a

meteorológiában elfogadott eljárás alapján

némi számtani mveletbl következtetni jogo-

sítva éreztem magamat.

Fecskevonulási tanulmányomban fájón érez-

tem hiányát annak, hogy hosszú sorozatokkal

nem rendelkeztem. Kapva kaptam hát az alkal-

mon, midn most oly véletlenül Prazák kézira-

tában megleltem, mit akkor nélkülöznöm kellett.

Ha akkor 39 éves, most egy állítólag több mint

100 éves fecskevonulási, teljes sorozat állott

elttem.

S minthogy épen ezen sorozat messze kivá-

lik a többi kéziratbeli anyag közül, fképen

ezzel kívánok foglalkozni.

E hosszú sorozatot Pbazák családja s némi-

leg is jegyezte fel 1780-tól kezdve 1896-ig

bezárólag, még pedig Hoiinowesben, mely

nyugotról keletre tartó mély völgyben fekszik

213 méternyire a tenger fölött az északi széles-

ség 50° 18' s a Ferrótól számított keleti hosszú-

ság 33^36' alatt. ^^

Mieltt e sorral behatóan foglalkoznám, szük-

ségesnek vélem elbb e sort magát bemutatni

azon következtetésekkel és megjegyzésekkel

együtt, melj'ekkel Pbazák kisérte. A római szám

a hónapot, az arab a napot jelenti. A négyféle

adat :

a) = a füsti fecske megérkezett a majorsági

udarou.

b) = az utolsó költés.

c) = eltnt.

(l) = 18()5-tl kezdve a fötömeg elvonult.

tierr ÍDr. 3- ?^- '^^vd^df fcljidto au ícii í)oá)'-

ficetjrten 'inn-ftnnb imícrcr rniithologiídjcn (ientraíe

cin Dodmiinöicci ?3íaiiiiícri^it, iii uu'ldicm er bie

Satcn über ben iuniel,iUi] iHiljuiouo bctjufo 'JJiit--

t[)citiuu5 üorfüljrt. i'íiv unu-be bie (Sl;re ju tíjeií i>a^

iììamiicxìpt jur T)urd)|ul)t ,^11 [lefoiiimeii, unb ^iimr

aiiê bem ©niiibe, meií id) mid) beredjtiiit füfjítc,

nuf ©runb bee ii) ber l'ieteorologie acccptirte)i

' 3>crfa[)re)iê ano einiiien matljematiídjenDperationen

auf bie .soeteroiU'iiitiit ber S^öoliiiev l'inçiat'i'n über

ben Sdììimlbonjniii ^n id)lie|ìen.

33ei ìneineìn ©tnbiuni über den ©djiuaibenäug

füljlte id) íd)nier,^lid) ben llíangel, über feine (ancien

Serien ä" nerfüeien. .s?aftii} en^riff id) baljer bie

(äe[ei]en()eit, jelU im ^Kannfcriptc ^^rajáfé fo un=

oerijofft äu fiiibe)!, iüa5id)bama(o entbehren muf;te.

9Benn id) bnmals eine 39;idbrtçi,e Serie über ben

©d)uuilben:iuiì befaf;, batte id) jetU eine anç^ebliàe

rnebr aló 100--jäl)rige, üollftänbige ©eric nor mir.

llnb mei! iierabebiefe Serie baô übrige íJíateriale

bec Sianufcripteô fo fetjr übertrifft, miinfdje id;

mid) mit biefer befonberê ju befaffen.

2)ieie Ian(3e Serie lunrbe non 'Çra'iaf'j Àamtlie

uiib einigermaßen and) non ibm felbft rierieid)net

non 17sO angefangen bio einid)liefîlid) IsUflunb

,iiimr in .'Qorinomeë, meUteô in einem ihdi ííeften

nad) Often ftreid)enben tiefen 2l)ak ::îi:l m. über

ber 'JJÌeereobbbe unter 50^ Is' nbrblid)er ììreite

nub '.î:v- :]Ci' bftlid)er l'ange non Àerro liegt.*

äieuor id) ìuid) eingebenb mit biefer Serie be-

faffe, I)alte id) eo für notl)iiienbig, bie Serie felbft

famt ben Sd)lnfifolgernngen nnb iV-mertungcn an=

äufül)ren, mit iiield)en ^^irajiif fie oerfnl). ^Tic romi;

íd)e Hnl)l bebentet ben 'IKonat, bie arabifàe ben

%a(\. Tie uiererleilHugaben fiub:

a) = Slnfnnft ber ?l{aud)id)malbe ini 3Jìeierl)ofe,

b) = (etite i^rnt,

e) = t»erfd)iunnben,

d) :^^ 31b3ug ber èauptiiuiffe non Isd.". ange-

faìigen.

* A geogratìai fekvése voiiatko/.ó adatok szintéu * Die Saten libct titc iieoiivanhijdje ii'niìc flnimncii

Pkaíák úr kéziratából valók. : ebeiifoUö au5 Sem ^JJlaiiiiicvipto Se.j çevrn ']íxalát.
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1. Az els fecskék, tekintet nélkül az idjá-

rásra, szoktak volt nálunk megjeleni, de

2. a ftömeg a hmérséklethez alkalmazko-

dik, mialatt a helyszeizk visszahúzódnak.

3. (A 2-ik költés rendesen július második

felére esik) : kedveztlen idben azonban el-

húzódhatik augusztusig, igen kedvez években

egyes párok még harmadízben is költenek.

4. Füsti fecskéink szi vonulása és a második

költés között bizonyos viszony áll fenn.

5. A harmadízben költ párok elmaradnak a

ftömeg után s még októberben is mutatkoznak.
:

6. Az szi vonulás, illetve e vonulás kezd

pontja kevésbbé függ az id minségétl, hanem

inkább a 4. pont szerint az egész nyári ittlétei-

nek, vagyis a költés jelenségeinek eredje gya-

nánt tnik fel.

7. A korábbi vagy késbbi tavaszi megérkezés

közvetve megegyez a kedveztlen szi ittlétei

hosszával ;

a) ha a tavasz ess, a nyár kedvez, a máso-

dik költés késett : akkor kési az elvonulás ;

b) ha a tavasz kedvez, a nyár szép, a máso-

dik költés normális, a harmadik gyakori : akkor

az elköltözés szeptember harmadik dekádájába

(20—30) esik.

c) ha a tavasz kedvez, a nyár hideg és ess,

a második költés kési vagy gyér, a harmadik

pedig teljesen elmarad : akknr az elvonulás ko-

rán esik meg (szeptember közepén) s elmaradt

példányok nem láthatók.

Jóllehet e megfigyelések csak helyi termé-

szetek, de azért mégis elég fontosak a sok

bizonyító adatnál fogva.

A fecske leggyakrabban (,3ít ízben) április 3-án,

legritkábban (1 ízben ^ márczius 15-én érke-

zett meg. Ezen utóbbi adat a legkorábbi is

egj'szersmind.

Legkésbben jött meg a fecske áijrilis 24-én,

és pedig 4 ízben.-'

A tavaszi vonulás képlete ennélfogva így

alakul :

L. márcz. I.").

Lk. aprii. 24.

J. 40 nap.

Átlag: április 4-ik napja, mely adat tényleg

24 ízben fordul el."

' Egy izbeu megjött iiiároz. '28., .'}()., ápr. !.. 9., 23.

napjain is a feutebbi liimutatás szerirt. H. K.

- Április 24-én nem 4, hanem 6 ízben érkezett

meg a fentebbi adatok szerint. H. K.

•' .\ kézirat szerint csak 2-szer. H. I\.

1. 3)te crftcii 2(í;a)ttíben evídjeinoii oliiic Ülücf;

íicl)t niif baô lu'i iiiici herríolienbe Slnlti-v, ober

2. Sic .Sjanptiiuiííe rid)tet fidj iiad) íicv Ícmpc;

vatuv, iiiíem Sie «Cuortiermadjer» )"idi siirüd=

äiel)eii.

3. (Xu äiueitc 33rut ift vcgelmäuioi in Per 2:tcn

§äifte Siili) ; íniui ober bei iingiinftiijer Sffiittcniiioi

[lié 3hu5iift ücricflt mevben,in ie£)v (jünl'tißen ^aljreu

mivb »odi bei e i n j e 1 n e u 'ÎHinreii 'iimi bvitteu;

iimle ijebrütet.

4. Tcv ^terbiXviß uniever í){aiid)íd)malbeii i'telit

in oiemitfem 3.Hn1)ältniiio mit bor .^uieiten "i^rnt.

Ô. Tic juni bvittcnninle bvütenben '|.Miare bleiben

l)inter bor iQanptninfíe surüd nnb werben nod) im

Dftober beobnd)tet.

6. Ter ojerbit^nç^, refp. beffen eintreten ift menigcr

non bem SSetter beeinflnfet, fonbern nod) "^'nnft 4,

eine 9íeín(tierenbe bes ganjen ©onnnevanfentbaltcé,

b. Í). beò 33rntgeid)äftee.

7. Taö äeitlidievo ober ipiitere 'Jtnfonimen im

Jvriibjobre correiponbiert mit ber .l'onge bee ílnf;

eiitbolteô in niigünítigen Àjierbften:

d) uicnn Àviibjoljr regnerijd), 8omnier giinftig,

bie 2=te Sörnt Doripatet: Slbjiig fpät:

b) menn ^•riiljjaljv gtìm'tig. Sommer biibid), 2:te

33rut nornml, 3;te 'iîvnt biiufig: ilb.^ng britté Te=

fnbe Septemberô:

c) menn Ài'iibialiv günfiig, 3onnner fait nnP

regneviid), .^loeite iivnt fpät ober meniger joblreid),

:!;te poUfommen febicnb: aibjng friilj (l)iitte 3ep;

tember), feine snrüágebíieben.

Tiefe "î3eobad)tnngcn finb íumr locator ííatnr,

ober bennodi ani Wvnnb nev oieleii i>elege bc-

od)tonoioevtb.

iHm Ijönfigftcn famen bie iScbuuilben: :!. IV.

(3;):mal), nm feltenftcn: 15. III. ( hmah,' moktes

Totnm and) bas fvtìbefte ift.

ílm fpntcften fameii üe 24. I\'. unb ;,unir

4-maI.-

Tie 'Tfovmel beí» Avübjabríngeo :

% 15. III.

S. 24. IV.

3c^. 40 Tage.

2«itte( 4. IV.,

ine ld)Oö Totnm factifd) 24-mal noifonnnt.''

' 9inci) obiflem ílusmeite faiiieii fie einmal nu, and)

nm 2S., 30. 3Jiiir}, niii I., 'J., -23. Slpril. 3. V.

- Sind) obigen îatcii tnnieii fie nm -Jt. Jlpril nidjt

4=, fonbern ()=mal an. 3- 1Ö-

' £aut hem Wnnufcvipte nuv -l^mai. S- ^-
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Az utolsó költés legkorábban esett meg:

Julius 10-én (6 ízben), leggyakrabban július

í2(J-án (33 ízben), legkésbben augusztus áG-án

(1 ízben). Ennélfogva 41 napos ingadozás mel-

lett átlaggyanánt augusztus 6-ikát kapjuk,

mely adat azonban csak 8-szor fordul el.

Az szi vonulás legkorábban szeptember 10-én

(1 ízben) történt, leggyakrabban szeptember

27-én (20 ízben); legkésbben október 10-éu

(1 ízben). A szokásos képlettel kifejezett átlag:

szeptember 25

—

26-ik napja (31 napos ingado-

zás mellett) megközelíti a valót.

Az utolsó 36 év alatt történt széhiuígljgyelés,

mely adatok azonban itt kimaradtak, a mellett

bizonyít, hogy a fecskék rendesen (19 ízben)

gyönge, meleg északnyugoti szél idején szoktak

megérkezni, legritkábban (16 ízbeni pedig déli

szél alkalmával. Oszszel (36 évi megfigyelés sze-

rint) mindig dél felé tnnek el a fecskék, és

pedig keleti szél mellett (29 ízben), délnyugot

felé északi, nyugot felé északnyugoti, délnyugot-

dél (helyesen: dél-délnyugot) felé délkeleti szél

idején. Délnyugoti szél mellett sol a sem költöz-

tek el.

A költés adatai a tehéviihtálóban lev fész-

kekre vonatkoznak.

.\z szi tömeges elvonulás megfigyelése a

Eacic mellett lev mocsaras rétre vonatkozik,

melynek sásán tömérdek mennyiség szokott

összegylni s jóllehet a helységben több magas

épület van. a füsti fecske soha sem száll arra.

.\ sásban számos seregély is tanyázik, melyek

a fecskékkel együtt fölemelkednek, de csak-

hamar újra leereszkednek. 36 éves megfigyelés

szerint soha ò óra eltt nem történt meg az

elköltözés. A nagy pontossággal történt följegy-

zésekbl levezetett eredmény is fölötte érdekes.

1. Az elköltözés órája az id minségétl

függ, tiszta idben koráblii, borult ég mellett

késbbi az elvonulás.

2. Az óra a vonulás idejétl is függ— viszony-

lagosan : minél elbb elköltöznek a fecskék,

annál késbb kelnek iitra és megfordítva.

3. Keleti szél idején legkésbben szoktak föl-

emelkedni, legkorábban ers délkeleti szél mel-

lett, mi azonban csak háromszor történt meg.

Legyen szabad még az úgyne^ezett pagonim

Brehmet illetleg néhány szót ejtenem. Elég

gyakoriak s nem mindig öreg ö* d' , miként azt

a legnagyobb tekintélyek is úgy tartják. iV. ö. :

«Monograph of the Hirundiniila^," czímü czik-

ket Dr. R. B. Sharpé nagyszer mvében. Part.

Aquila. IV.

S)te kiUe 33nit wax nin frü^eíteii: 10. VII.

(6=!1iq[), am öftelten 20. VII. (33=inal); nm ípate=

ften 26. 3íii(íiift (Lmnll. Xaè 9)íittel roäre bei einer

41 î'age bctrai^enDcn ©ci)H)anf'nnç5 6. Vili., me[($eô

î'ntmn fidi aber mir sminai mioberbolt.

Ter ÄierbftäucTi fanti ftatt : am seitlici;ften 10.

IX. (einmal!: am alleröftefteu 27. IX. (20:mai);

nm iväteften 10. X. i einmal). 2)aê burd) bie üblt(i)e

gorinel aiiègeredjnete 'üJiittel 25— 26. IX. (bei einer

©djuianfnng non '.il Tagen) ftebt nal)e ber Sßiri--

Hd)feit.

Tie in Den leisten 36 :òal)ven notierlen 3öinbri(i=

taugen, öie bier anègelaffen lunvben, fpred)en für

bie 3lnnabme, bafi bie Sdiiualbeii geioölinlid) er=

id)einen bier bei einem fdimadieu, roarmen 9i3ß

(19:inal): am feltenften bei einem Süöioinbe

(16=mal)!! 3nuÇ>erbfte iierfdiunnften bie ®d)iiiaiben

fletè (nadi 36=jäbriger i^eobaditiingi gegen S beim

D ft : SBinCie 1 29.-mnl i : gegen £2!5 bei 9Ï orb mintie,

gegen SB bei íi o r b w e ft minöe, gegen 3'iöS bei

(SD:3Bintie. iki S2B nie meggeflogen.

Tie a3nit nnirbe nadi Pen im Knbftalle befinö;

lidjen 9iefteni notiert.

Ter ajiafjenabäng im overbite nadi Den odimalben

in bem Sìobre auf öer fnmpfigen Siefe bei 3ìaèic,

um eine iinglaublidie Slnjabl biefer Ííögel äufammen-

f'ommt: objUHir in ber Ortfdiaft mebreve bobt' ®c:

bäubc finb, tuevbenbiefelben non ben iKaudifdjuialbeu

nie benü^t. ^m 9ioljve fiiiD nntev Den 3d)ioaIben

5ai)treid)e Staare, bie mit auffliegen, balD fidi aber

uiieDer feljen. Tie I'lbingsftniibe nadi 36;jäl)riger

93eobnd)tnng mar nie früber, als 5 Uijr. iiid)t oline

^ntereffe fiiiD and) folgenbe ans Den forgfdítig ge^

fübvten 3hifieid)mmgen gefdiöpfte iTîefnftate:

1. Tie 3(nftnudiftimDe viditet fidi nadi Dem

.'gimmel, loenn flar, fo fpiiter, bei bemblftem .'òim:

mei früher.

2. Sie ift audi non ber 3eit beo S^nseè abliängig

— retatio: je ^^eitlidier bie Sd)iüalben iueg3iel)en,

befto fpnter treten fie Die 'Helfe au unD nmgefel)rt.

:'.. 'iöeim C ft w i n D e erbeben fie fidi am fpbteften,

am seitlidifteu bei einem ftarfen S ü b = Oft, maé

nur 3;inal üorgetommen ift.

(îs fei mir erlaubt nodi über Die fogenannten

pagorum 33vel)m ein '^iaar SBorte jn fagen. Tie--

felben finb redjt Ijäufig, nur nidjt immer alte cfd",

mie mau andi bei ben gröbsten 9tuctoritaten bie

íüíeinnng fintiet. lisergl. in «Monograph of the

Hirundinid;eii, Diefem louiiDerbaren 2Berfc Des

gvofien Tr. 3Í. 58. ©Ijarpe, Part. XVI unb XVII.)

"26
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XVI és XVII.) Fecskéink színe hasukon általá-

ban véve a rozsda-vörös felé szokott hajlani.

[A meteorológiai adatok, valamint igen sok

biológiai megfigyelés eme kiskönyvben: «Sto

let zivota vlastovièito» taláJhalók meg, melynek

szerzje Niewelt M.\ria, született Prazák. Mint

kézirat nyomtatva. V+ 38 oldal. 1884. («Hun-

dert Jahre des SeliAvalbenlebens.«)]«

Eddig terjednek Pkazák érdekes megjegyzései.

ugyan meg nem szakított sorozatnak nevezi

adatait, ámde, miként látjuk, van mégis 10 éves

(1790'— ITU'J) hézag bennük, mi talán lemáso-

lás alkalmával eshetett meg. 1800 túl kezdve

azonban nem szakad meg folytonosságuk 1 89(j-ig

s így 97 éves szép sorozat áll elttünk. Mennyi

újat vártam én e sortól : mennyi fényt a rövi-

debb idej sorozatokra, melyek közöl a leghosz-

szabb, mely rendelkezésemre állót, a 39 éves

köslini, ámde, mivel Köslin környékének több

pontjára vonatkozik, homogenitása nem töké-

letes. Mohó vágygyal fogtam hozzá a számítás-

hoz, ámde illúzióim abban a mértékben tüne-

deztek, a melyben számaim növekedtek.

Lássnk csak részletesen !

Mikor érkezett meg a füsti fecske Horinowes-

ben ? Herman Ottó ki' plete szerint aj;yí7í.s' 4-e'ií.

Kérdés, vájjon megmarad-e ezen átlag, ha

rövidebb idszakokra bontjuk fel a hosszú soro-

zatot s vájjon így újabb bizonyítékot ka-

punk-e arra nézve, hogy a normális átlag

megállapításához mintegy 10— 11 éves meg-

figyelés szükséges, miként Ghymes, Köslin,

Hellenorm és Luleâ * szerint valószíníínek fel-

tételeztem ?

Hogy e kérdésre feleletet kapjunk, vegyük a

megnem szakított idszak adatait számításba,

és pedig külön-külön 24— Í2'j- évet. Haazl8U0-tól

1895-ig terjed 9(j évet négy idszakra bontjuk

s valamennyi adatból kiszámítjuk az átlagot az

Aquila II. évf. 118. lapján cujlitjtt módszer

szerint, a következ eredmény áll elé :

lliifere ©(í)roa(fion iiuíiiuorcu übcrliaiipt ju íev

íHoftfavbe auf &ciu i>nucl)c. Tie inetcoroloiyídicn

'î^atcu, fouiic eiiu- íKcihc luui inoloi^ifdicn "lìcobad)

tuiu;(on ontl)ii!t cin flt'incs ÍUid)(ein : «Sto let

zivota vlastovzihi)» luui Avau ÍTiaric Jíiouu'lt, lU'b.

SS^^xalát 3llô I'tamit'cvipt gcïinicît. V. :;s pp. 1884.

(«jQuuöert 3«t)i'i-' ì'fè 2d)uia(benlclieiiè»),.»

SBiô [)ic[)ov void)iMi 'ij.fva'^df'c iiitcrefiantc '45ciner=

fuiii^cn. (îr lu'iiut ,iUHiv feii'.oiliuiabcu cine uiuintev=

bviH'beiie iKeibeufohu', bint ift ^avill - mie man

fteíjt — cine l'iirfe luni lUiyabreii (1790-1799)

lun-bniiDeii, bie uielleidit bei ©eleiu'nlieit beo Copie:

veuci eiitftanoeii jeiu biirfte. "inni ISOO auiiefmitjen

ift jebiKb ibre (iDiitiiiuität bio IsHC) uidjt unter:

briuten niib fomit baben mir eine fdjbne, 97 ,^saí;ve

nmfaffeiibe Sevie uor une. Sie niel Jienee erumv;

tête idi non biefer Sevie: mie uiel Vid)t anf Me

Serien fiiv^ever ^-ieitabfdjnitte, uiitev benen bie

Ibiujfte, meldie niiv ,^n geböte ftanb, bic 39--jäbviiu~

Ëbôlinev ift, obi^leid) biefelbe fid) auf mebvevc

"ivunfte bev llmiiebnui^ Kbêlinè be^iiebt, mitbin ibre

iiomogenität nidit noliftiinbii^ ift. W\t i}ieviiu'v ,s>aft

ging id) an bie 'i^evediiiung, bod) fd)manbeii meine

^Unfionen in beiiifelben îliafie babin, in ioeld)em

meine 3al)lt'" nnid)ien.

2)îan febe nuv eingebenbev nad) !

3iann fam bie ^liandifdiiimlbe in ."oovinomea

an'' Îiad) ber ^ovnud Ctto ,\Dermairc. am 1- t e n

9ipvil.

l£ô fragt fidi, ob biefeci ^IJíittel and) bann nev:

bleibe, menn mon bie lange "líeibenfolge in füvjeve

3ciínbfd)nitte jevlegt, uno ob man auf biefe Sln-ife

ueuerbingö ben íbemeio evljalte, bafî ,ìnv^eftim)niing

beè normalen îlîitteÎQ bie :ì3eobad)tung non un

gcfäi)r 10— 1 1 ^abveii nolljmenbig fei, mie id) es

taut Rbmneo, Kfdiii, .sSelíenonn inib íniea* fiiv

roal)vfd)einlid) bielt.

Um ítntroort auf biefe Avage ,^11 evbalten, debe

man bie Traten bev nnnntevbvodìeìieii ílieibe in

3{ed)nung nnb ^mav VLn\ je di ,ìn di :3al)veii. S^x-

iegt man öen 9i'>;jäbvigen Boitvamn non 1800— 1 895

in oiev i'lbfd)nitte nnb beved)iu't ano fämtlidjen

Taten bao ÍJiittel lant bev im 11. òialjvgange bev

Aquila auf S. 1 18 angegebenen ÍJietbobe, fo evgibt

fiá) foígenbee íKeiiiltai :

A füsti fecske megérkezése Horinowesben. - ^Infunft bor 2\audifdnralbo in liorinoau'?.

1800— 18á:í; 18á4—1847; lS4í^— ls71; 187-2—189.-)

.\tlay áijrilisif aiJiilis I

íSíittcI Stptil ;

* .\quila II. 1-24. 1

1-0; ±0

* Aquila 11. ®. 1-ii.
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Minthogy e 24 éves átlagok alig különböznek

(1'3 napnyira mindössze), megersítik .a fen-

tebbi feltevést, hogy a normális (+1 napnyi el-

téréssel biro) átlaghoz aránylag kevés id szük-

séges.

Ezen bitünkben még inkább meg fogunk álhi-

podni, ha az egész 9G éves idszak átlagát szem-

ügyre veszszük, mikor is megyzödünk, hogy

április ^l'-ìò Tíüiijára, esik az.

Az absolut ingadozás, vagyis a két széls

adat között mutatkozó különbség sem tér el

feltn módon egymástól, a mennviben tesz :

1800—1823; 1824—1847

33 37

Ámde az átlagos ingadozás, vagyis az éven-

kinti eltérés az idszak átlagától * már felt-

nbb vonásokat mutat fel s a második idszak-

ban csaknem kétszerte oly nagy, mint az els-

ben, íme :

1800— IS 23; 1824—1847:

+ 4-48 + 8-5Ô

Ehhez képest a valószín hiba is meglehets

különbséget mutat fel, úgy, hogy a második

idszak szerint csaknem négyszer annyi ideig

kellene a megfigyelést folytatni, mint az els-

ben, hogy a megérkezés átlagát + 1 napnyi biz-

tossággal meglehessen határozni. Négy idsza-

kunkban ugyanis a valószín hiba (V H) és a

normális átlaghoz szükséges évek száma (N,) a

következ :

3íná)í)eiii bicfe 24=jaf;ri9eit üJíittel fauin biffericren

(.im ©aiiäoii mir um 1'3 Xaa,eì, iieftäticien fie bte

olicii eriuäbntc 3(iuial)me, baf3 jum normalen -Mittel

(mit einer 3Hm)eid}nng üon ± einem \iac\ci üer=

íidltniömBifi fnrje ßcit erforberlid) ift.

^n öieiein ©laulu'u mevben mir nod) mcl^r be=

ftärft, menu mir òai, Hüttel beè gatijen Dlj^jätirigen

3eitranmeQ in iìetradjt jiehen, œeld^eè, mie mnn

fid) über.^eni^en fann, auf ben 2.2.5:ton itpril fällt.

X'ic abfohlte Sájroanfiinc; ober ber Untcrid)ieb3tr)i=

fd)eu bon ,^mei eïtremenS)atenroeiditaud) niiít anf^

fallonb non einanber nb, inbem felber beträiit

maljreub :

1S4S— 1871; 1872— 1895 alatt

28 39
napot.

i^incjeöon ^eiijt bio nüttleve ©d)roanfuiu3, oöer

bie jäi)rii(^e 2ltimeid)nnt^ nom ÏÏÎtttcl* bcs 3ßit=

rannicê fujon onffallenbeve '^üú,í unb beträcit im

äiueiten Zeiträume beinalie boppclt fo niet, als im

erften. iliämlid) miitjrenb :

IS'1.8— 1S71; 1S72—1895 alatt

+ .5-62 ± 7-87 I
uapot tfsz.

Í înçic.

rem enttprodienb meift and) ber TOû[)rfd)einlid)e

^•eíiler einen ,ìiemlid|en Unterfd)icb auf, fo ätuar,

baf, man laut bem äroeiten ßeitroi'H'e bie Söeobadi:

tnni^ uuibrenb eineê beiuafie 4.-nmt fo langen i^át-

ranmeô fortfeljen nuifîte, alo lant bem erfteii, nm

òaè Wand ber Slnfnnft mit einer ©enanigfeit non

+ einem îage beftimmen ju tonnen. îsn unfeveii

uier ßeiträumen finb ber matjrfdjeintidie 'Àel)lev

(W. F.) nnb bie ,3at)l (Nj) berjum normalen ïïliittel

erforberÎid)en Salire folgenbe im ,3eiti'"»'">-'

1800—1823;

VH; WF= + 0-81G3;

N, 14-65;

1824—1847; ls48—1871; 1S72—1S95 alatt

+ 1-5561: +1-022S; ±1-4323

53-26; 23 01: 45-12.

A horinowesi sorozatot e szerint igen iifii/ii

fiiLíi átlaíjos eltére» jellemzi. A meteorológiá-

ban ily esetben vagy a homogenitás megszakí-

tására, vagy a megfigyelések nem teljesen meg-

bízható voltára szoktak következtetni. Helyén

van-e ez az ornithológiában, nevezetesen az

avifenologiában is : azt csak akkor leszünk ké-

pesek megállapítani, ha több állomás hosszú

sorozatát összevetnünk alkalmunk leend.

Tie êorinoroefer ^íeiljenfolge ift balder burdi eine

l) d) g r a b i g e mittlere 31 b m e i á) u n g ája-

rafterifiert. ^n ber 9Jfeteorologie pflegt man in fol=

á)e\\ gälten entmeber anf eine Unterbred)ung ber

«Qomogenität, ober auf eine nid)t aju Dertäfelidie

33eobad)tung ^n fdilieisen. Db bieô inolif and) in ber

Drnitljologie, immentlid) in ber 3lüipl)änologie am

"VUatje märe : ift man nur bann im ftanbe ä» beftim^

men, menn man ©elcgenl^eit bätte, fange (Serien

mel)rerer ©tationen sn nergleidjen.

V. ö. A(|iula II. (^I'. Hl s kov. lapját. * 35ctgtet(^e 1-il u. ff.
3. bes 11. Saljrg. bev A(|uila.

26*
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s a nagyfokiï átlagos ingadozás akkor sem

enyészik el, ha azt nem huszonnégy, hanem a

négy idszak valamennyi évébl számítjuk is.

A 96 (1800 -1895Ì éves idszak :

átlagos eltérése +6-35 napot tesz;

valószín hibája +0'54í)3 napot tesz :

a normális átlag megállaiiitása :287 évet

tenne.

Ha az itt kimutatott eredményt más állomás

adatsorozata igazolná, ügy szerfölött változó

jelenségnek kellene tartanunk a füsti fecske

tavaszi megjelenését. A HiNTz-féle heterogén

sorozat rí'.l éve sokkal kisebb átlagokat szolgál-

tat; átlagos eltérése +4-73 napot tesz s

()-(;444 valószín liiliája után itélve mintegy

26 év lenne szükséges a +1 najinyi Idztos átlng

megállapításához ; ellenkezleg Horinowes ítfi

éves adatai szerint 287 év kellene, hogy u való-

színség számítása alapján a normális átlagot

+ 1 napnyi biztossággal meghatározhassuk.

Pr.\zák azt mondja, hogy a fecske megérke-

zésének napja leggyakrabban (39 ízben) ápri-

lis 3-ikára esik s így a két szélsségbl számí-

tott átlaggal (ápr. i.) valóbrin csak nem össze-

esik. Ez igazán nagyon alkalmas bizonyiték

arra, hogy elég bízvást elfogadhassuk akár az

egyik, akár a másik napot mint a megérkezés

legvalószínbb dátumát. Hiszen a g3'akorlati

életben 1 napnyi különbség alig jöhet tekin-

tetbe. Ámde mind a mellett is mégis nézzük

csak meg, miképea is oszlanak meg a 107 éves

adatok. JMeaérkezett a fecske :

Íio luH1)grn^i^le mittlere Sdmmiifiuu} íd)uiiii?et

feUift öaiin iiid)t cicín.^íid), loenu iiuui felbe uid)t am
24 :òiQ[)reu, íoiiPerii ano fämtlidjeii ^^'''ji'eii öer 4

3eitväume berei^net. ^i" 96=jäl)rt3eii ( 1 800 --189.5Ì

3eitramiie betrrtiU :

bie mittlere Sdjiuaiifuiu^ + 6-35 ícu^e;

Per iiiabríd}eiiilid)e %ti)kï ± 0-5 1-93 Íagc ;

5iir "Beftimimiiuii beò lun-maleii Witteío unirbeii

erforbevt 287 ^aljre.

2Beini bnô Í)ieriiad)t3eiuieíene3{eíultat mid) Purd)

bie 2)ateiireif)e einer anberen òtation beftätigt

loürbe, müBte man bie 9lnfnnft ber :)iand)td)U)albe

im îynihliniie für niiç'iemein neränberlid) halten.

Tìie 39 ^,abve ber .s':>iiitj"fd)en b e t e r o çu' u en

(Serie erçu'ben uiel fleinere 'JJfittel, ibre nuttlere

S[broeid)nnç] beträgt + 4-7:! ^Taç^e iinb nad) ibreni

iuat)rfd)einiid;en (^etjler nein 0-6444 ^n fdiltefien,

bebürfte eô iniçU'fiiljr 26 îj^brc onr'^eftimmnncii beo

bis auf 4 einen Xaç\ gefid)erten îlfittelê ; í)intu>ien

uidren lant ben 96:jäl)vigeii .S^Lninoiuefer Taten

287 î^ahxe erforberlidi, nni auf Wrnnb ber 'ii.!al)r:

íd)ein(id)fettoved)innui PaS lun'inale l'íittel mit

einer ©enanii^feit non + einem îaije beftinunen

íu fönnen.

'|íra,íáf faßt, barbie l'lnfnnft ber òcl)umlbe

nieiftenî' tin 39 À'aliem nnf ben 3. t'ipril fällt, mit;

l)in ftinimt biefeê 2)atum faft rtän^^lid) mit bem

ÍJÍittet am ii'n ^uu'i (íilremen (4. álpril). S^ieé ift

uiivflidi ein febr iieeii^u'ter Sieuieiô, nm mit 3"=

nerfid)t entiueber ben einen ober ben anberen ^aoi

alo bao mnbvfdieiiilidie Tatum ber -Hnfunft aw
nebmen },i\ tonnen, -'hub tana ja im praftifdien

l'eben ein îai^ a,cx nidit in ìk'trad)t iv'uc'iumen

luerben. Tennod) laffet uno feben, mie die 107;

jábriiu'n Taten ueitbeilt íinb. Tie 3d)iua(be

fam an :

ir-[ I-"'- IS, 19, 20, 21. 22,

(in) 1, 2, — 3, — 4, 3, 2, 2, 1,

UrM '.^. ''' ^•'^'•'. 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13, 11, 1

(ini 1, 2, 39, 2, 3, 2, 1, 3, i, 2, 3,

.'i-, 2.'), 26, 27, -IS, 21». :!0, :i

3, —
»i, 17,

) impjiui.

^' '• '' ^1 ÀiillCll.

v^ i() ,)n -M -)-> -)•{ >'!. I "»l'i»"-

-)
1, 6

I
Àiillm.

A megérkezés ennélfogva 36 izben mar-

cziusra és 71 izben áprilisra esett. Minthogy

tehát április els felére több eset jut, mint

márczius második felére, azért is az átlagnak

április elején kell mutatkoznia, mint tényleg

úgy is jelenkezik. Eddig igen jó az összhang.

Hanem azért mégis némi feltiVn vonás itt is

mutatkozik. A meteorológiában megszoktuk.

hogy sok szám csoportosítása alkalmával a két

Tie Ülnfunft entfiel fnnút in 36 ,'vällen auf ben

iJiärj, nní in 71 Aällen auf ben l'tpril. ííadibem

alfo anf Die evfte .'gälfte beo ílpril mehr Jvällc ent;

faen, alo auf bie ^meite ,s>älfte beo llibr,;, mnfi

and) baè 'iDìittel auf ben 3lnfaniì ílpvil fallen, mie

eo and) thatfäd)lid) j^efdjiebt. 'i^iober ift bie i>ar:

numie cianj gnt, menuiìleid) and) l)ier etioaicje auf;

fallcnbc Siigf uorbanben finb. %\ ber iDìeteorolocjie

ift nuu) lU'inbbnt bei 0)nippierinigen uieler 3ibien
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szélsség felé egyre l'ogyiii látjuk ket s a kö-

zepe táján miuteg^y összevergödni. Horinowes

adataillem ilven teruiészetüek ; ápiilis :'-ika

39 esetével ritkító jelenség. A meteorológusok,

midn bizoDj'os elemnél a számcsoportok járása

nem eléggé szabályos, tübb csoportot egygyé

olvasztanak, hogy czélt érjenek s a törvény-

szerséget kideritl.cssék. Ha ezen eljárást a

horinowesi sorczainál alkalmazzuk s az ada-

tokat 5 naponkint összegezzük, a következ

eredményt kapjuk :

,íu I'du'ii, öao íelbc i;(ei'\cii beide (ìrtreme Ijiii ftetiii,

olinel)iiieii, imö flegeii íiie Wúte bin fid] gteidjjam

l)äiifeii. Sie ^orinoroejer Säten fino nid)t foldier

Siotuv, ber "-'i. SIprii ift mit feinen :19 AÜIIeii ein

'iiorfonininiö feltener l'lvt. Sie ÏÏÎeteoroloi3en i)er=

eini(]en, nu'nn fid) tun cu'ii'iffen (Siementen ber SOer=

lanf &er 3nlileni3nHH'en ale fein ganj regednnfjiger

enueift, meljrcre Önippen, nm jmn ï^ieie .^ii getan;

geu iinD nni bie ©efeüniäfjigfeit nadjjniueifen. JScnn

man biefcn ìsorgang auf íie .^orinoiuefer Serien

anmcn&et unb bie Säten non je 5 Sagen fummiert,

defommt man folgenbeci ;)iefnltat :

Jiillt bev Jliiïimft /

Ötnapos összegek még nem mutatnak sza-

bályos járást ; tizet kellene összeadnunk, hogy

czélt éljünk. Ha Göthe halálos ágyán több

világosság után esenkedett, én meg több hosszú

sorozatért esedezem, hogy az összebasonlitásra

alajjot találhassak. Minthogy pedig csak a Hintz-

féle 39 éves sorozat áll rendelkezésemre, azzal

mérem össze az egyidej horinowesi adatokat.

1829—1867 alatt megérkezett a fecske :

ívünftagige Summen jeigen nod) feinen regei:

mäfiigcu ìsertanf ; jefju müfite man ab&ieren, nm
,yun3icle,iii gelangen. iSenii ©oettjefid) auf feinem

Sterbebette nad) mebr Vidít febnte, möge ecs and)

mir nergnnt fein, mid) nad) mcljrercn langen

Serien jn febnen, nm eine 33afiê für bie ?)ergíet=

d)nng ^n erhalten. SJeil mir jebod) nur bie^intyfd)e,

39=jaí)rige Serie ,yir SÍerfügnng ftebt, üergteid)e id)

mit ibr bie gleid)5eitigen i^orinomefer Saten. v,m

3eítranme i'on ls29— 1S67 fain bie Sá;raalbean:

Mart. i:., IC, 17, 18, 19, £0, 21, 22. 2:í, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 napján

(tn)Horinowes(-ben)l, 3, 3, — 2, 1, — 1, 1, — 1, 13{'^|^;"-

Köslin Jiornyékén \ ^ ^ ,

in bcrUmiiclMmgJlciêlin'è |

Apr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 1>, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

(in) Horinowes-ben 15,— 3,1, 1, 1, 1, 1, 2, — — — — — — — — — — 1

)v(jsliu konivéJíúii I

^ ^ | | | [ ^ 1 '(. 5 S 3 "? 9 9
in bcv llmgclniiifl .rtöslin's

J

' > > , > < , . ,
i ,.,-,,-,, ^

Apr. 25, 2Ü, 27, 28. 29, 30, Mai 1

ún) Hofinowes-ben 26
{ 'JíJ^-^^^f

-•

} Ì ) ]
> 1 >£) I

ií'.lic'ii áprilisban és májiisbim.
-' ^' -' '- -• ^ ''-'

bnuil im ílpril u. 'Sini,

Köslin koruyélíéii

in bet llmgelmnci Jiijc'lin's

Ha most újra ötnapos összeget veszünk, a ^linuut man je^t nenerbingô 5:tägige Summen,

következ eredményt kapjuk : fo ergibt fid) folgenPeo ílíefultat :

Mart. 15—19, 20—24, 25—29. 30—Apr.3. Apr.4— 8, 9—^3, 14—
lí' •''-IrË'

24—28, 29—Mai 1

Horiuowes

4 6 2 16 4 6 — — 1 —
39 eset. — 39 gatte.

Köslin környéke — in ber Umgebung .Möolin

_ — — —
"

2 4 12 10 8 3

39 eset. — 39 ^ätte.



206

Ezeu csoportositásük tanúsítják, bogy a

HiNTZ-f'éle adatok megegyeznek a meteoroló-

gusok tapasztalataival, de a hoíinowesiek ezen

szabályossággal nem dicsekedhetnek. A meteo-

rológusok tehát bajlandók volnának a két soro-

zat közöl a HiNTz-félét sokkal többre nézni,

mint a hofinowesit.

Nem lesz talán fölösleges kissé részleteseb-

ben is összemérnünk a két sorozatot, st tovább

menve a legújabb adatok alapján (Ibymest,

Hellenormot, Dorpatot és Luleat is vizsgálatunk

körébe vonnunk. Az eredményt az I. táldázat

tárja szemünk elé.

Az I. táblázat mindenek eltt igazolja fen-

tebbi állításunkat, hogy a horinowcsi adatok

fölötte nagy ingadozást mutatnak fel, a menyi-

ben a két széls adat között 182!)

—

ISH? alatt

4U napi különbség vau, holott a HiNTz-féle

sorozatnál jóformán felényivel (23 nap diff.i

kisebb; 1873-— 1895 alatt pedig Ghymesen 17,

Hofinowesben pedig 39 napot tesz az absolut

ingadozás. Tehát a 3°54 perczczel északiabb

fekvés Köslinben, vagy környékén ép úgy,

mint az I
°55 perczczel délibb fekvés Ghymes-

ben egyaránt kisebb az abszolút ingadozás,

mint Hoiinowesben.

1829

—

18G7 között kivétel nélkül minden év-

ben korábban (1—40 nappal) érkezett meg a

fecske Horinowesben, mint Köslin környékén,

úgy, hogy a 39 év átlaga szerint az elöbbeni

helyen 18-7 nappal hamarabb lehetett meg-

jelenését följegyezni, mint Köslin körül : st

1873— 1895 alatt átlagosan 5-7 nappal meg-

elzi Horinowes Ghymest. A kerekszámmal 2

fok északiabb és 21 méterrel magasakb fekvés

Horinowesben 5, (> nappal jelenik meg a fecske

hamarabb, mint Ghymesben ! Vájjon miben

lehet ennek az oka ? Kár, igazán nagy kár, hogy

Herman Ottó nem birta számomra megsze-

rezni azon 36 éves meteorológiai feljegyzéseket,

melyekbl oly érdekes adatokat, a szélirányt

illetleg, mutatott be Peazák. Hátha a hmér-

sékletre nézve birtam volna valami érdekeset

kideríteni, kivált a meleg é.szaknyugoti szél-

irányra vonatkozólag, melynek idején a fecs-

kék legtöbbször jönnek meg Hofinowesben.

A fecske megérkezése Hofinowesben április

els napjaiban azért is feltn, mivel Dorpat

Ghymeshez képest csak 23-9 napi késést mutat

fel, pedig 10^30 perczczel keletiebb fekvés.

Í^iofe ftniinncnnuieii luMiunfeii, bnfi bie.'ôiiUi'idien

3^nteu mit ícii Ci-rfalivuiuícu íi-r îlictcoroloçieii

überciiiftimincn, bic .s^ovinoiocíor aber fid) biefor

:)iec>'liiuif5iiUoit iúd)t rüí;iiicii fönneii. Tic íJíetcoro:

loiieii uiüreii íiaíjcr i}ciiciii,t unter ben juu'i Serien

Die êin^Vidie nieí 6öí)er 311 fdiäfeen aló &ie .'òofiiio:

lucfev.

©0 Ulivo uieUeidit nid)t übevflüffiii fein, Me jiuei

Serien etimis eini^ebenícv mit einanber ,ui ner;

gíeidieii, ja foçiar etnuTà meiterfdiveitenb auf C'irunîi

ber neueften Taten and) OJlujmeo, £telleucivm, Tor;

pat unb l'ulea mit in ben 33ereidj unferev 53etrad):

tuuiieu su äiefieu. TaS 9îefultat fülirt une isabelle I

vox.

Tie I. Tabelle red)tfertitU nor allem unfere obiç^e

33ebauptnnei, bofî bie .öovinomefer Taten tìberauè

livore Sd;ii)anfunçien ,^eii\en, infofern, alò jmifdjcn

ben iioei (írtvemen im 3i'it>'iii>iue 1829—1867 ein

Untevfdiieb non il» Taeien l)evvfd)t, mobiiuìecU'n bei

ben .sMnt'id)eu Serien berfelbe beinalje um bie

§nlfte (bie Tifferenj betrag,! 23 Tage) fleinev ift :

luäijrcnb beè 3'''traumeo 1S73—1895 t)ingegen

beträgt bie abfolute Sd)uianfnng in tòlji^mes 17,

in ."Qofinoioee aber 39 Tage. Tie abfotute ©d)iuan:

fung ift bat)er foroobt in beni um 3° 54' nbrblid)er

gelegenen .köslin ober beffen Umgebung, alo in

bem um 1 ' 55' roeiter füblid) gelegenen ©bnineô

ebenfadô geringer ali in .s^ofinoioeo.

,3iuifd)eu 1829— 1867 fant in i^ofinoioeö bie

©d)uiaibe jebeô ^al^r oljne 3hièna[)me (um 1—40

Tage) früljer an, alò in ber Umgebung S\ö5line, fo

ba^ nuin laut bem Díittel ber 39 ;"sal)i'e am erfteren

Orte ibve älufnnft um 18-7 Tage früher üeräeid)=

neu tonnte, aU um Ebslin berum : in bein ,3eit=

rauuu' 1S73--1S95 eilet .s^ovinoiocö t'i)bi)meo fogar

burd)idjiiittlid) nni 5-7 Tage uoraus. ^sn bem (in

runbcr 3<ïÎ)Î^ i"" - förabe nörbli($er unb um 21 m.

böljcr gelegeneu ^ofinoioeê erfdjeint bie Sd)uuilbe

um 5 --G Tage früber, alá in ©Ijijmeè! ÜBao nmg

u)oi;[ bie Urfadie beffen fein? ®d)abe, itnrflid)

fd)übe ift Co, ï)a^ Otto Herman mir bie

3();jiïbvigen meteorologifd)en îiufjeidiunngen iud)t

uevfd)affen fomite, ano benen 'liva.^df fo intereffaute

Taten über bie 4iUubrid)tung angab. ÎUetIei(i)t

i)ätte eè gelingen föuuen, etiirnô J,ntereffautec. über

bie Temperatur, befouberö beâ marnteu norbioeft;

Iid}en ÎBinbeê, bei bem bie Sdjinalbenin.'povinouieê

am bänfigften eintreffen, ju erfabren.

Tie 3(nfunft ber ©dìioalbe in .^ovinoioeö in ben

erften Tagen beo 9lpril ift fdjon becdjolb auffallenb,

lueil Torpat Wbpmeé gegenüber nur eine 'in-r

fpätung non 2.Î-9 Tagen anfioeii't, obioobl eo inn



I. Táblázat. — tabelle I.

A Hirundo rustica megérkezése.
— -— koráhln |

megérkezés, mint Koslinben.
-|- --= késublii

I
illetleg GlnToesben.

Jiiihunft ber Hirundo rustica.

= iiiUievc
I

älntiim't, ulsi in Söilin,

= jpiitcvf ( lifíichniiíí'iiticiic (iili^iiicä.

Ev

."vain

Koslin*
Hoii- Diffe-

j'pntia

Et

,\ni)r

Ghymes
Kofi- Helle-

Dor|iat I

,

GUymusUez mérve diffi^ral :

i'itt ^ifiiimcà uerglicdjcn bijferievt :

Hnii-" Helìe- îl~ TT~r^
nowes norm i ^'^n^^^ L"Ii>i

18^20

IS3Ü

1831

ls3i

1833

1831-

^ |1S3.")

I 183fi

w 1837

1838

183ÍI

IV. li

26

,S'

17

29

28

III. 21

IV. 3Î

. 5

« 3 1

III. 24 !

IV. 24

— 21

— 23

— 3

— 14

~ 36

— 4

29 111.29—31

2.i IV. 3 — 22

16 . Ili— .-,

22 . 3

2.5 III. 26

184(1
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mint Ghyroes ; holott Köslin környéke csak

3°54 jperczezel északiabb és 2() perczczel kele-

tiebb fekvésíí, mint Honnowes, és méf^is 18-7

nappal késbbi átlaggal liir, mint a csehországi

megfigyel hely. A tengerszini magasság sem

mutat fel oly feltn különbséget, (a mennyi-

ben Dorpat Ghymeshez mérve 1 23, Köslin pedig

Horinoweshoz képest 178 méterrel alantabb

feksziki, hogy a horinowesi korai megéi-kezésre

nézve némi útbaigazítást kaphatnánk.

Igaz, hogy Dorpat és Ghymes csak 1 I évi

egyidej megfigyelést mutat fel, ámde a közeli

Hellenorm, mely Dorpattal csaknem teljesen

egyez átlagára nézve, 31 éves egyidej feljegy-

zéssel bir s így a fenti 23"9 napnyi különbség-

rl való megjegyzés érvényét a 21 éves helle-

normi sorozatra is Vonatkoztathatjuk.

Eszerint 21— 2:i éves egyidej helleuormi

és ghymesi adatok szerint a horinowesi megér-

kezés 1873

—

l89â alatt korainak látszik.

A füsti fecskére vonatkozó megjegyzéseimre

más körülmények is bizonyítékot szolgáltatnak.

Ha ugyanis azon fajok átlagos megérkezését

Hofinowesben kiszámítjuk, melyekre vonatko-

zólag Ghymest* bemutattam, meglep adato-

kat kajjunk; oly adatokat a fecskére nézve,

melyek teljesen elütnek ép úgy a Horinowesben

megfigyelt többi faj adataitól, mint az egyidej

ghymesi feljegyzésektl, miként a II. tálilnzat

tanúsítja.

A II. tálilázat a megérkezés sorrendjét kissé

másképen tünteti fel, mint azt Ghymesrc nézve

megállapítottuk. Az 1873— 1S!)4 alatt lev 22

év számtani átlaga szerint a megérkezés napja

a következ :

lO'' 30' iúH'blid)cr iiiib um 8° 31' öftlidier liegt,

aie ©f)i)iiu'ë; uuil)iii(ìCi)on bio Unuu'tnnu] Äöcdine

iiiiv mil 3 54' iiöríilidier uni um 26' öftíidjev

lici;t, alf- .s>oriiuimccv unP bcinuid) eiu um lS-7

î^oiie ÎPiïta-cô ilìittt'l uufiueift ulô îicr böfimiidjc

äiooluu'btuuiioort. T'ie §öí)e über Pem ìlieereè)pieiìe(

Runft aud) feiueu )o auffalleubeu lluterfdiieb auf

iuad)iicm î'orpat mit öí)i)meö uergliáeu um 122

3)feter uiebriger nlö 0l)i)me'j, ,tö5liu íiiugecíen mit

ôorinouieâ iierglii^eii uiu 178 9Jieter uiebriger alò

.'oorinomeô íiegti, uui über bie trübe 3(uFuiut in

.sonriuomec irgcnb meld)c 'iluljultcpuutte 3U be;

fomuten.

3mar meifeu Torpnt uub (^ibpmeö uur 1 1-jnbvicje

gleidjicittgc 53eobad)tuuo,eu auf, jebodj befi(5t iiaè

nalje §elieiiorm, metdjes mit 5)orpat in ä^ejug auf

baê 3)ìitte[ beiuatje gan,^ übcreiuftiiinnt, eine

21=jäbrige 0([eid)jeitifie Serie, luitljiu faun bte C^Jii;

tigfeit ber obigeu 'ììemerfuug über ben lluterfdiieb

[

von 23-9 '3:n9en audi auf bie 21 jabrii^e .öeüeuor;

mer ?)ìeiheufo!(-(e belogen merbeu.

Tem eutfpred)enb fdjeint laut ben 21- 23;jät;rii

gen gleid)5eitigcn .^ecnornuH- uub ©bíjmefer î)aten

bie 3(ntunft tu .'oofinomeô iu bcm ;ieitraume

1873- 1895 üerfrübt ju fein.

*

93ieiue bejüglidi ber ï)i'aud)fd)n)albe gemad)ton

Slìemerfuugen erlangen and) burdi aubère llmftäube

einen ÄMueio. 3lu~nn nmn luimlid) bie mittlere

3lufunft in ôorinomeô für biejenigeii ílrten beredi;

net, besüglid) meldier id) GHnjuieö * anführte, erbält

man überrafd)enbe î^aten, Taten über bie :')iaud):

fdmiaibo, meldje gän.^lid) abioeidien foioobl non

beuen, ber iu ^oftnoioeô íieobad)teten übrigen Ülrten,

alG non ben in ®bnmeô gleidijeitig genuntten 3(uf=

ieid)uungen, mie bieô Tabelle II bemeift.

Tie II. Tabelle meift bie Sïeitjenfolge ber 3lntunft

ein menig auberô auf, aio mie mir felbe für &i)Xì-

uieê feftgefeiU batten. Saut bem 22:jäl)rigeii matfje;

matifdien 9)iittcí anâ bem Si-'itranm 1873— 1894

iff ber Tag ber 3lnfnnft fofgeuber:

. \lniifla

(di'.

Ghymes Febr. 24-.")

Iloiinowes Febr. 8"7

lliruuilo

rust.

Ghymes Apr. 8-.")

Horinowes Apr. 2--")

Cnliititliii Stiinnis Vniiclìn^i Moldcilln Scolopax Upupa

oi'ii. l'iilg. o'/.sV. (tllia Í7/.SÍ. ep.

Fcbr. 25-0 Mart. ."i-I Mart, (i-4 Mart. 7-.". Miut. 13:', Apr. 4-0

Mart. .")•() Febr. 2:i-9 Febr. 275 Mart. 9-r. Mart. 19-(i --

KrilhacHx ('.lu-ulux Tiirliir Oriolus ('.ohirui.r (Jrliigomrlrn

liisc. can. nur. ijidii. iliicl. irex.

Apr. 10-2 Apr. 1 :'.;'. Apr. 19-2 Apr. 2."j-4 A])r. 2'.l-;! Apr. 30-0

— Apr. ll-.". Apr. 19-9 Mai 60 Mai (I- 1
—

Ac|iiili\ TV. ('vf. i-—">. 1. Ai|iiilii \\ . S. !

—

h.
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Meg kell jegyeznem, hog^' az AUiwla nrveu-

.sís-Dél a többi sorozat közül az a)-\; jelzettet

vettem számításba, mely Prazák szeiiut a szál-

láskészitket megelz példányokra vonatkozik.

Hellenormban,^ liol azonban az ]8üÜ— l!S'.)3

közötti években a sorozatok némileg meg-

vannak szakítva, a VaneUus rrüldlii^i^ ki-

vételével a megérkezés sorrendje fajonkint

ugyanaz, mint Ghymesben. Ez minden esetre

különös, hogy Ghymes a távolabbi Hellenorm-

mal jobban egyez, uiiiit a közelebbi Horino-

wessel.

Ha már a megérkezés sorrendje Horinowes-

ben némi sajáfságos vonást tüntet fel, ügy az

eltérés az 1873

—

18'.I4. évi számtani átlagtól még

feltnbb. Ugyanazon éveket vettem számításba,

mint Gbyraesnél (Aquila IV. évf. . 1.) tettem, s

ime mekkora különbség p. o. fecskénknél !

:^V1) ii'iif; lienu-rfcii, Paf; bei Alauda arvensis

imtcv ^en Serien ^ie mit ai lu'.íeidmete in iVtracbt

iie.iOiU'ii iiuirPe, lueldje fidj und) i>fn'n '•j.U'a^áí

auf Die ben D.uartiermad)ern uorauèiiejoinenen

Stüde liejiclit.

3" ^»eUcnorm/ um abcx in iien ^"\al)ï'-'" ucn

1866—1893 bie ©erien einiiiennafîen unterbrod^en

finb, ift bie gietljenfoíge ber3lnfunft beiiürten nad)

mit 3(uôna(nne üon Vanellus cristatus - biefeíbe,

mie in Wljijmeö. l£'5 ift gemifs auffalienb, t\ii^

(i)l)i)meö mit bem entfernteren .s^elleiunm mebr über-

einftinimt, alo nut beni niiber gelegenen .'òorinomeo.

iîBenn íd)on bie ílíeibenfolgc ber áliifnnft in

í">ovinoniea ein geiuiffermafjcn eigentbttmlid)cô @c:

prnqe jeigt, ift ií)re aibiueidjung uom mat()emati:

fd)cn ÍJÍittcí auê ben ^sabven 1873 -1894 nod)

auffa líenber. ^^d) pg biefelbeii ^a[)re in 33ctrad)t,

roic id) eô für ©hnmeô (Aquila IV. ©. 5) get[;an,

nnb fiebe, iiH'Id)" Unterfd)ieb fid) 3. ^li bei unferer

3d;u)albe ergibt !

Ghymes

HorinoweE

Átlagos

ingadozás
Wittlere

òdìiuaufuiuT

+ 7-73{-P

Ab.solnt

iuf;a(lozás

Jlbfolute

5(i)uiaiifuii(i

40 !

ï'^1'

A valósziu
liiba

Sa[)vffl)einli=

c^er ^-eljlev

±o-«38i|->;

±1-4145Ì?:Ì>;-

Az évek száma, bogy a valószinn hiba

+ 1 uapra Ijiztos legyen
3n!)l ber 3o!)rc um beit iiial)i(cf)eiiilicl)eii

g-eljler biâ ouf + einen Xaa, ju firtjcru.

8-95
{|:

l:í8-77

.olire.

1 óv.

Ezen meglep eredményen meghökken ugyan

az ember s hajlandó minden mathesist sutba

dobni, mint haszontalan lomot ornitológiai

kérdéseknél; de ha közelebbrl megtekinti a

II. táblázatot, úgy aligha némi kétkedés nem

szállja meg ezen hajlandóság gyakorlati meg-

valósítása iránt. Hiszen az még nem baj, hogy az

átlagos és abszolut ingadozás a fecske megérke-

zésénél kétszerte olyan nagy Horinowesben,

mint Ghymesen ; ha a többi fajnál is nagyobb

volna az elbbi, mint az utóbbi helyen. De

épen itt a bökken. Azon 6 faj, melynek át-

lagos megérkezése februáriusra és márcziusra

esik, sokkal kisebb ingadozást s vele karöltve

járó valószín hibát mutat fel Horinowesben,

mint a fecske, holott Ghymesen megfordítva áll

3>urd) biefeo nberrafd)enoe rlíefnitat betroffen,

mare man beinal)c geneigt bie gauje Hìathenuitit

ali nnnnljen Kram bei ornitbologifd)en Arageu ,^u

nermerfen ; befielt man aber bie II. Tabelle niiber,

fo mirb nmn l'id) fanm einiger j^meifel gegen bie

Tnrdifül)rung biefeo Ìnirbabenci ermebren fbnneu.

(io loííie ja nod) nidjl nom Hebel, menu bie mittlere

unb abfolnte 3d)manfnng in ber l'lnfnnft ber

Sd)iiialbe in ^oriuomeo boppelt fo grof;, alo in

®l)i)mes ift, mcnn fie and) bei ben übrigen álrten

am erftcren Orte gröf3er loiire, alo am letzteren.

9lber eben bierin liegt ber âtnftofe. diejenigen

() äirten, bereu mittlere 3lntnnft in ben (^ebrnar

nnb l'icirj fallt, meifeu in .sòoriiuunea eine uiel

geringere ©djroantnug uub biebnrd) bebingten

UHibrfd)einlid)en Aeljler auf alo bie id)ioaIbe, mo

Ijingegen in t^bimies bie ©ad)e fid) geraoe um;

' Aquila IV. 2± 1.

- .\ Vanellus crixlnbis Hcllcnoi-nilian 1 nappal

liéshb, Ghymesen 1 najipal elöbb jött meg, mint a

MotaciUd ullid ; st az 1866— 1895 évi lullenormi iida-

tok szerint a különbség átlaga a két fajnál mindö.sszc

0'7 uap (!23 eset után számítva) s így csak nem tel-

jesen egyez Hellenorm Gliymessel.

' Aquila IV. ©. «2.

- Vanellus ci-istatus erídjien iu Selleuorni um einen

ÎQfl ípíiter, in ®lti)meë um einen Xaa, friiljer, alá Mota-

cilla alba ; laut ben .í:>eUenüriiier 'JlnflaOen über bie 3"')"

18(iG— ISÍÍö betriicjt fogar bas JJiittel bc9 Unterjd^iebeâ

beiber ilrten im (lanjen nur U-7 Jage (aus --'3 gällcn

bered;netj unb jomit ftininit .çellenotm bcinalje gänjüd;

mit ®^i)meë überein.
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a (ìolog, s miként kimntattam,! megfordítva is

kell állania. Ime, mely megdöbbent különbség

merül fel ennek következtéiében, ha az átlagos

ingadozásból azon évek számát akarnok kiszá-

mítani, mely szükséges ahhoz, hogy a megér-

kezés átlaga ±1 na2:)nyi biztossággal meg
legyen határozva. A második táblázat szerint

szükséges lenne e végre :

gefef)vt üeríiaít, unb mie ici) bieô iiarfiiuieê/ fid^

and) iiiiujcf'el;vt uerí)alteu mufi. Jïuii roeid)' frap=

pierenber Unteridjieb tttud)t Î^ier in ^voige beffen

auf, luenn mon auê ber mittleren ©djroanfung bie

Snfil berjenigen ^i^in'c bcredmen moKte, tueldie er=

forberlid) nmre, uni baò ÍOiitteí ber 3(nfnnft mit

einer @eiui§()eit non + einem îage beftimmt ju

i)aim\. Sont ber IL tTobelle mären baju not£):

roenbicj bei :

Columba œ., Sturnus v., Vanelhis c, Motacilla a.. Scolopax r.. Hirundo r.. Cuciilus c. Tin-lnr a., OiioL g.. Cot. d.

Horinowes-ben 13-04{Ì;^„ 1^8-78]^^„

Ghymesen^ 35-M{g,,, 8-95|§^^„ 1^-01 IH,.

Míg tehát Horinowesben aránylag igen kevés

id kellene, hogy fajaink normális megérkezési

átlagát meghatározhassuk, addig a fecskénél

két emberéletre is volna e végre szükségünk.

Nem ügy Ghymesen. A fecske teljesen bele-

illeszkedik itt a többi áprilisban megérkez fajba,

úgy, hogy jogosítva érezhettük magunkat e té-

tel felállítására : «Az iagadozds aimál nagyohb,

minél korában, s annál Idscbb, minél késbben

érkezik meg tavaszszal valnmely madárfaj.

Ehhez képest a normális átlag megállapításá-

hoz szükséges megfigyelési éveknek annál na-

gyobb idszakra kell terjedniök, minél lo-

rábban érkezik meg az illet madárfaj.»'^

E tételhez ugyan alkalmazkodnak némileg a

horínowesi adatok is, csakhogy a fecske áthág-

hatlan óriási kinai fal gyanánt emelkedik fel

középütt.

Még egy megjegyzés. Horinowesben nem

találkozunk ama jelenséggel, melyet Ghymesre

nézve konstatáltam s a MioDENDOEF-féle orosz-

országi sorozatoknál is felfedeztem, hogy né-

mely években a márcziusban megérkez fajok

a szokott terminusnál sokkal korábban, más-

kor meg késbben érkeztek meg. A II. tábláza-

ton egynem -|- vagy — jel feltnbb nagy-

ságú eltéréseket februáriusban és márcziusban

4—5 fajnál nemigen találunk az egyik vagy má-

sik évben.

Ha eddig az ornitológiai adatokkal foglal-

koztam, hadd legyen szabad uiég azon mete-

orológiai megfigyelésekrl is egyet s mást elmon-

' Aquila rV'. évf. 7. 1.

- Aquila IV. évf. 5. 1.

" Aquila IV. évf. 4. 1.

3öäf)renb baljer in .lôorinomeô oerWftnièmaêtcj

ittjx roenig ^^ií erforberíidi more, nm boè normoíe

9(nfnnftèmittc[ nnferer 3lvten beftinunen jn fönnen,

bcbiirfte es liiejn bei ber áíoudjídjiualbe jiueier

DJÌenfdjenalter ! 3Ud;t fo in ©í)i)mee. ^ier fügt fic^

bie Sdimoíbe noUftänbig ben übrigen im 9lpril an:

fommenben 3liten an, fo -imor, ha^ mir unó béred):

tigt fül)lten, ben Ba^ nnf^nftelíen :

«ÍD i e S d) m a n f u n g i ft be ft o große r, j e

f ruber, n n b b e ft o f I e i n c r, j c f p ö t e r i m
^- r ü b j b r e eine 31 r t a ii f o m m t. Se m
e n t f p r e d) e n b ni ii f f e n f id) bie j u r 33 e=

ft i m m u n g b e 5 n o nn a Í e n i? u r d) f d) n i 1 1 e ê

erforberlidien 33eobac^tungôja^re auf

u m f größere 3 « i t r ä u m e e r ft r e dE e u, je

f r Ü 1) e r bie b e t r e f f e n b e 93 o g e I o r t e i n=

triff t).'>
'^ iTiefem 2o^e finb juiar einigenno^en

oud) bie ^oinnoiuefer Toten angepaßt, nur M^
unter il)nen bie Sd)niaUie aie unüberminblic^er

SBolI cmporftorrt.

3{od) eine 33emcrfung. Jn ôorinoioeê treffen mir

jenes i^erbolten nidjt an, raeid)e5 id; für ©htjmeâ

fonftotierte unb and) on ben ÍJÍibbeuborff'fc^eu

rnífifd)en Serien entbedte, nömlid), bof; in mondien

Ijobren oie im iJÜirj anfonunenben 3lrten nieí frü:

^er, ein anbereomol luieber fpöter, ale am geiüö^u:

lid)en 2:'ermine eintrofeii. 3(nf ber II. Tabelle finb

gleid)üvtige mit + ober — bejcidinete auffaUenbere

3tbmeid)ungen im (Vebruar unb Üfärj biefeê ober

jeneè ^^al^reé bei 4—5 3lvten eben ntd)t anzutreffen.

äßenn id) mid) bieljer mit ben ornitbologiíd)en

DaUn befaßte, fei mir nun aud) geftottet bieò unb

jeneè über biejenigen meteorologif^en 33eDbad;:

Aquila IV. ©. 7.

Aquila IV. là. 5.

Aquila IV. ©. 4.

27*
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dánom, melyeket Prazák a vonulással kapcso-

latba hoz.

Hogy a gyenge északnyugoti szél, melynél az

utolsó 36 év alatt a fecske leggyakrabban, azaz

1 9 ízben megjött, csakugyan melegebb-e Hori-

nowesben, mint például a déli szél, melynél

legritkábban, vagyis IG ízben megérkezett, azt

a meteorológusok csak akkor lesznek hajlan-

dók elhinni, ha adatokat látnak, és pedig mete-

orológiai központi intézet által megvizsgált

hmérrl leolvasott adatokat.

Különös, hogy abban a mély horinowesi

völgyben oly sok irányú szelet észleltek. 36

megérkezés idején 19 ízben gyenge, meleg

északnyugoti s 16 ízben déli szél fúvott, 1 íz-

ben nincs említve, hogy honnan fúvott a fecske

megérkezése idején a szél. 36 elköltözéskor 29

ízben keleti szél uralkodott; volt azon felül

északi, északnyugoti és délkeleti szél is a fecske

távozásakor, de hányszor, ezzel nem ismerteit

meg Peazák ; st lengedezett a völgyben dél-

nyugoti szél is, de annál már nem távozott

fecskénk egyszer sem. A nyugoti és észak-keleti

irány kivételével a 4 f- és 4 mellékirány tehát

mind képviselve van. Tanulmány tárgyává tet-

tem Magyarország 216 állomásának szélviszo-

nyait, 1 6 év óta vidéki munkatársra vagyok a

budapesti meteorológiai központi intézetnek,

observáltam a síkon, a hegyek alatt s 3 éven át

völgyben, de arról nem volt alkalmam meg-

gyzdni, hogy mély völgyben gyakrabban más-

honnan is fújna a szél, mint a völgy irányában;

épen azért csudálkoznom kell, hogy a nyugot-

ról keletre hiízó völgyben, melyben Peazák

szerint Hofinowes fekszik, nem nyugoti és ke-

leti szelekrl van szó fképen, hanem észak-

nyugoti, déli, északi, délkeleti és délnyugoti

áramlatról is, mint elég gyakori irányokr<il,

tétetik említés.

A horinowesi adatokat illetleg megjegyzé-

seimet ezen mondatba összegezem : a fecske

megérkezésének sorozatát igen nagy, a többi

fajét igen csekély ingadozás jellemzi, azaz, míg

az elbbinél évrl-évre igen nagy, addig az

utóbbiaknál igen csekély eltérések mutatkoz-

nak. Minthogy ezen eredmény lényegesen elüt

timrtcn 311 iaç\e\\, lueícbe ^^ rn 'í cí f mit ^cm î)nç\t iii

3.<evbill^lm^^ bviutit.

Taf; Per id)iiiací)e uor&iucítlid)e ÜMiiP, lu'i ícm in

ben letjten 36 3af)«n bie ©cljnmíbc am baufiiìften,

1111b ciliar 19 3)ìale anfaiti, in ÄtoviiioiüeS uiirfíicb

uiävmer fei, ah 3. 33. ber ©iibiuiub, bei bem fie am

feltenften, bas ift 16 Wiale eintraf, luerbeii bie

9Jieteoroloii|eii mir bann (jeneigt fein ju glanben,

inenn fie Taten, nnb ^uiav foldie Taten feben,

meldie an geprüften, nnb iunir biird) llJeteoroío:

gifáje 6entraí=3íiiftalten i^eprüften Tíievmonieterii

abçieiefen unirben.

(Sigeiitbümlid) ift, bafî in bem tiefen .sjorinoiiiefer

ÍTÍiale äöinbe fo üerfd)iebcner 9Ííd)tnnfleii beobad)=

tet ronvben. ßur Seit ber ätntunft blies nnter 3t)

'JyäKen li)=inal ein id)amcbev iimrmer ìiorbiuefi^

nnb ]6;inal fttblidier íl'inb, Intal ift bie 9iid):

tnnii nid)t enuätjut, ano metd^er ber 2Binb roeiite,

ah bie 3d)uialbe anfani. Unter 36^-aiïen beè 9íb:

jugea bcrrfdjte 29:nial Dfiiuiiib; aiif?erbein luav

9îorb:, ^Jïorbmeft: iiiib Süboftminb jur 3''it/ (^h bie

Sd)uialbe fortjog, aber mie oft, evmäljnt .sjcrr

?ß r a 3 ci f nid)t ; aud) roelitc im î'hnie ®'-ÎB=2!Jinb,

bei bem aber 30g iinfere ®d)iualbe fein einjigeè

Mal ah. 3}lit 9(uêna()me ber lueftlidjen unb norb=

öfttidien 9îid)titng fiiib fämtlidic 4 ,s>aiipt-- nnb

4 'iiiebenvid)tnngen uertreteii. ^sà) befafste mid) mit

bem ©tnbium ber 9BiiibDert)äitniffe Ungarns (ant

216 ©tntionen, fungiere als 33eobad)tev mitlynftvu^

menten ber aiìetcorologifdjen Cíentvalaiiftalt Un

gams feit 16 .'^sabren, obferuierteanf ber (ïbene, am

%\\^e oer ^^erge unb 3 ^^al;re Ijinburd) in einem

Tbale, babe aber feine föelegenbeit gebabt, niid) jn

überzeugen, baf; in einem engen Ti)ale ber 3Binb

and) häufig am einer anbeven Siidjtuiig mebe, als

in ber ^Ifiditnng beò Tl)aleö; eben beôbaib untnbert

es mid), bttfj in bem non ílíeften nari) Dften ftrei;

djenben T^i)afe, in beni nad) §errn ^rajaf" §on=

nomes liegt, nidit luir^üglid) 3Beft-- iiiib Dftminbe

enuäbnt roevben, fonbern and) novbioeftlidje, füb^

lid)e, nörblid)e, íübbftlid)e unb ftìbineftlidie Strö--

mungen ale l)äufig genug lun-fommenbe í)íid)tungen

angefübvt luerbcii.

Tie .V)üiinouiefer Taten betreffeub íumniieve id)

meine SBemerfungeu 311 bem 5at5e : Tie Serie über

bie Slnfiinft ber Sdnualbe mirb biird) eine auf;

faüenb grofìe, bie ber übrigen Wirten burd) eine feljr

geringe ©d)uiaiifung diarafteriftert, bas I)eif?t, eê

ergeben fid) bei erfterer öon ^ai)x ju 3a br fetjr be^

beutenbe, bei le(5tereii fci)r geringe 3lbmeid)ungen.

Ta biefeê 5)ìefuitat uon unfereii bistjer iier=

arbeiteten Taten roefentlidj abioeidjt, belante id) bie



egyéb feldolgozott arlatainktól, a vizsgálatot sem

az szi horiuowesi vonulásra, sem a rövidebb

cseh sorozatokra ki nem terjesztettem. Remé-
lem, hogy Ornitliológiai központunk igen tisz-

telt fnöke sem óhajtja Peazák úr kéziratának

bvebbi bonezolgatását.
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Uebcvprüfuiuí rocber auf ben .s?onnonn'íer giu^ im

•òcrbfte, nod) auf bie füväercn böbuiifdieu Serien

auQ. ^d) Ijoffe, bap eê and) bet SBunfá) bea I)od)=

i^eebrten 9?oritanbeè unferer Drnitbologtfcfien

(Sentrale ift, bas aJtannfcript bes ^Qerni '^U-ajaf

nid}t lueiter 511 äergliebevn.

A madarak vándorlása.

Irta Dr. Palacky Jan. tanár.

Általános átnézet

I. Amerika.

A madarak vándorlása tájrajzi tekintetben

majdnem általános jelenség, mert kevés olyan

ország van, ahol el ne fordulna. Azonban a

madaraknak csupán egy része az, a mely a rend-

szertani sorozattól, -— az édes vizi madaraknak

többségének költözköd volta mellett is — füg-

getlenül vándorolni szokott. A meleg égalji,

valamint a tengeri madarak rendszerint nem
költözködnek. De a sarkköri (arktikus és antar-

ktikus) madaraknál a költözködés szabály.

A vándorlásnak két központja, két iránya

van, egyik az északi sarkköri — s ez a sokkal

fontosabbik, — a másik a déli sarkköri. Azon-

ban vannak dél-amerikai antarktikus madarak,

amelyek az északi sark felé vonulnak. (Jegyz. 1.)

Legelbb is meg kell különböztetnünk az

esetleges költözködést a rendes költözködéstl.

Az elbbi gyakran a rendkivüli szárazságnak a

következménye, mint Ausztráliában, Közép-

Ázsiában stb. (Jegyzetek 2. sz.). De lehet vihar

kifolyása, mint Kelet-Európában, a Bermudá-

kon stb. (Jegyz. 3. sz.), s aztán akarat nélkül

valóvá és szabálytalanná válik (Jegyz. 4. sz.), a

mit a németek «Irrgäste» kifejezéssel jeleznek.

A tengeri madarak tojásaik lerakására, kü-

lönálló, lakatlan szigeteket keresnek fel, anél-

kül hogy a földrajzi irányt tekintetbe vennék.

(Jegyz. .5.)

I. Az antarktikus vonulás természetesen csak

Dél-Amerikára szorítkozik, mivel nincsenek

olyan délszaki madarak Afrikában, amelyek

egészen az arktikus költözködés köréhez tar-

toznának; Ausztráliában sincsenek. Csujján Üj-

Zéland mutat némi idevágó nyomokat. (Jegyz. 6.)

Nekünk hiányzanak a Chiliben nagyon való-

színen elforduló költözködésre vonatkozó

adatok, mivel a GAT-nál publikált ehili-i Ornis

csupán egy. Parisban tömött példányok alap-

La migration des oiseaux.

Par Prof. Dr. J. Palacky.

Aperçu général:

[. Amérique.

La migration des oiseaux est un fait presque

universel sous le rapport chorograi^hique, car

il y aura peu de pays, où elle n'existe pas. Mais

il y a seulement une partie des oiseaux, qui

émigré, une partie sans égard au rang systéma-

tique des oiseaux, Ineu que les oiseaux aquati-

ques soient eu majorité migratoires. Les oiseaux

tropiques n'émigrent guère régulièrement,

comme de même les oiseaux marins. Mais parmi

les oiseaux circumpolaires (arctiques et an-

tarctiques) la migration est la règle.

Il y a deux centres d'immigi-ation, le circle

polaire arctique, qui est de beaucoui^ le plus

important, et le centre antarctique. Mais il y a

des oiseaux antarctiques de l'Amérique du Sud,

qui émigrent vers le centre arctique. (Note 1.)

Il faut d'abord distinguer la migration acci-

dentelle de la migration régulière. La première

est souvent un effet de la sécheresse extra-

ordinaire, comme en Australie, en Asie centrale

etc. (Note 2.) Mais elle peut aussi être l'effet

d'une tempête, comme en Europe orientale, aux

Bermudes etc. (Note 3) et alors elle devient in-

volontaire et irrégulière (Note 4.), ce que les

Allemands expriment par un mot: «Irrgäste.»

Les oiseaux marins cherchent des îles isolées,

inhabitées pour pondre sans direction géogra-

phique. (Note 5.)

I. La migration antarctique est naturellement

répandue seulement dans l'Amérique du Sud,

puisqu'il n'y a pas d'oiseaux antarctiques en

Afrique, laquelle appartient entièrement à l'aire

de la migration arctique, ni en Australie. La
Nouvelle Zelande en présente seulement quel-

ques vestiges. (Note 6.)

Les dates nous manquent sur les migrations

très probables du Chili, car l'omis du Chili chez

Gay est seulement une enumeration faite d'après


