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A kakukot illet vonulási adatok feldolgozásának elkészítése.

Közli : Pi'NGii: Gyula.

Vorbereitung der Bearbeitung von Kukuksdaten.

Mitgetheilt vou Jums Pungui;.

Intézetünk egyik kitzött feladatának meg-

felelen a költöz madarak vonulási adatait

fajonként combinative és összehasonlítóan

akarja feldolgozni és közzétenni. Ezt a nagj" gon-

dosságot igényl, fáradságos munkát még a

múlt évben megkezdte a Cuculus caiiorus faj

adatainak összeállításával. — A M. Orn. Köz-

pontnak idevonatkozó, hely, év, hó és najD sze-

rint jegyzett adatai a múlt évben valamivel

mentek többre háromezernél. Ezek azonban

nem lehettek elégségesek a feldolgozáshoz, f-

ként azért, mert nagy területekrl vagy igen

kevés, vagj' épen semmi adatunk sem volt.

Ezért a különböz országok ornitologusaihoz

felhívást intéztünk, kérvén, hogy akár saját,

akár mások megfigyeléseit velünk közöljék,

akár pedig a folyóiratokban s könyvekben meg-

jelent vonulási közléseket nekünk megnevez-

zék, hogy azokat felhasználás végett megszerez-

hessük.

Örömmel tapasztaltuk, hogy Európa külön •

böz országaiból a szaktudósok és ügy iránt

érdekldök nagy száma kiváló készséggel vála-

szolta meg megkérésünket és lekötelez szíves-

séggel ide vágó dolgozatokat vag>' síjeeziális

adatokat küldött be, vagy ígérte, hogy kül-

deni fog.

Fel voltak keresve

ornitologusai :

következ országok

1. Hollandia. Innen válaszoltak: Dr Gmrkiï

PosTJu és Dr. FiNSCH üttó. — Egyik sem fog-

lalkozván a vonulási jelenségek megfigyelései-

vel, egyik sem küldhetett adatokat, de az els

összeköttetést szerzett Dr. H. Ekam.\ jeles me-

teorológussal, a ki intézetünknek igen becses

cs terjedelmes adatsorozatokat adott különböz

holland folyóiratokból kivonatolva. Dr. Finsch

0. pedig összeköttetést szerzett nekünk báró

Snouch.\eht de hjchauburg ornitologus úrral, a

Entsprechend seiner gestellten Aufgabe, geht

unser Institut daran, die Zugsdaten der Wan-

dervögel bei den einzelnen Arten cnmbinativ

und comparativ zu bearbeiten und zu publici-

ren. Diese mühselige und mit der grössten Sorg-

falt durchzuführende Arbeit wurde mit der

Sammlung von Kukuksdaten bereits im vorigen

•Jahre begonnen. Die diesbezüglichen nach Ort,

j

Jahr, Monat und Tag notierten Daten beliefen

! sich schon im vorigen Jahre auf etwas über drei

' tausend. Allein dieselben konnten zur Bearbei-

tung noch nicht genügen, hauptsächlich aus

dem Grunde nicht, da uns noch von sehr

grossen Gel>ieten entweder nur sehr wenige

oder gar keine Angaben zur Verfügung stan-

den. Es sind deshalb die Ornithologen verschie-

dener Länder von uns ersucht worden, die eige-

nen oder von Anderen herstammenden Beobach-

tungen uns mitzutheilen, oder alier die in Zeit-

schriften uud Büchern über Vogelzug veröffent-

lichten Abhandlungen behufs Benützung bei

der Beai'beitung zu benennen.

Es gereichte uns zur grössten Freude zu

sehen, mit welcher Zuvorkommenheit Fach-

gelehrte und die sich für die Sache Interessi-

renden unserem Anliegen willfahrten. Man
bekam hierdurch Abhandlungen, specielle No-

tizen und Angaben, und jene, die es gegen-

wärtig nicht zu thun vermochten versprachen

es für eine spätere Zeit.

Es sind ersucht worden die Ornithologen fol-

gender Länder:

1 . Holland. Von hier antworteten : Dr. Post>u

Geuiut und Dr. Otto Finsch. Da sich keiner

; von den Genannten mit Phaenologie befasst,

war keiner imstande uns Daten schicken zu

i

können, doch haben wir dem ersten die Verbin-

i

dung mit dem berühmten Meteorologen Dr. H.

1 Ekama, der aus holländischen Zeitschiften dem

j

Institute sehr wertvolle Datenreihen excerpirte,

!
zu verdanken. Herr Dr. Otto Finsch machte

uns mit Herrn Baron Snouch.\f.rt de Schau-
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ki felkérésünkre szivos volt adatok gyjtésére

vállalkozni. ígérete szerint az els jelentést ez

év májusában fogjuk megkapni.

Németország. Innen felhívásunkra Dr. Euox

Ihne tanár úr adatok szives kiszolgáltatásával

kötelezett le.

Dánia. Erre a területre nézve Haahe 0. úr

Ígért adatokat, s ennek küldését meg is kezdte

egy a Herluf Winge dolgozatának els részébl

készített gondosan összeállított német kivonat-

tal, mely más madárfajokra vonatkozik ugyan,

de igen becses adatokat tartalmaz. Reméljük a

legközelebbi küldemény nyújtani fog Cuculus-

adatokat is.

Svédország. Adatok biztos megküldését he-

lyezték kilátásba Kolthoff Guszt.w — miízeumi

konzervator a kir. egyetemnél— és Westerluxd

A. Károly bölcsészeti tudor urak.

Norvégul. Fosuk M. H. múzeumigazgató

(Trondhjem). Brunchorst J. bergeni úmzeura-

igazgató és Landmark A. krisztiániai halászati

felügyel urak ígértek támogatást, az utóbbi két

fontos pontról hosszabb adatsorozatot is küldött.

Oroszország. Ide négy megkeresést intéztünk,

a melyet nemes Middendorff E. és Harms M.

urak gazdag adatsorozatokkal viszonoztak
;

elbbi az «Isepiptesenu-bol kivonatolva a ka-

kukra vonatkozó b anyagon kivül mellesleg a

ragadozó madarakra vonatkozókat is adott, az

utóbbi pedig különböz nehezen hozzáférhet

orosz nyelv folyóiratokból készített tartalmas

kivonatokkal örvendeztetett meg.

Ausztria. Kérésünkre StH.vFFEit A. máriahofi

lelkész úr (Stájerország) közölte Blasius Hanf
adatait, pótolva a maga eszközölte megfigyelé-

sekkel. SchmidhoÖ'eni nemes Tschusi Victor lo-

vag úr (Hallein, Salzburg) Hanf Balázs adatai-

nak megszerzésében is szíves segítségünkre

volt, a saját értékes adatsorozatát engedte át.

Bosznia. Reiser Othm.ír múzeumi r úrtól

kaptunk egy pár adatot.

Olaszország. Pavesi P. egyet, tanár úr meg-

küldte az " Calendario D-jából kivonatolt adato-

kat, és a (I Calendario i)-nak egy nekünk hiányzó

példányát is. — Angelini G. (lìóma) tanár úrtól

több külön lenyomatot, melyek egyike kakuk-

adatokat is tartalmaz, valamint Ferragni Ed.

úrtól már publikiilt adatok kivonatát vettük, a

burg bekannt, der sich als Ornithologe auf

unser Anliegen bereit erklärt hat, uns Daten

zu verschaffen und versprach für Mai 1. J. den

ersten Bericht.

Dmlschland. Prof. Dr. Egon Ihne hat uns

durch Zusendung von Daten zu Dank ver-

pflichtet.

Dänemark. Für dieses Gebiet hat uns Herr

0. R\ASE Daten zugesagt, deren Mittheilung er

auch durch einen sorgfältig zusammengestellten

Auszug des ersten Theiles der Publication Her-

luf Winge's begann. Dieser Auszug bezieht sich

zwar auf andere Arten, doch sind in demselben

sehr wertvolle Beobachtungen enthalten. Hof-

fentlich wird uns der nächste Bericht auch

Cuculus-Daten bringen.

Sriiivedeii. Sichere Zusendung von Beobach-

tungen stellten uns in Aussicht Herr Gustav

Kolthoff, Conservator am Museum der königl.

Universität, und A. Carl Westerlund Doctor

der Philosophie.

Noi-wegen. Ihren Beistand versprachen uns

die Herren H. M. Foslie, Director des Museums
in Bergen, und A. Landmark, Ficherei-Aufseher

in Christiania; le'zterer Herr hat uns auch

schon zwei längere Reihen von wichtigen Punk-

ten zugestellt.

Russland. Hieher sind vier Briefe gerichtet

worden, welche von den Herren E. v. Midden-

dorff und M. Harms durch reichliches Material

erwidert wurden ; Ersteren gab uns neben einem

Auszuge der Isepipthesen auch einen Bericht

über Raubvögel, während uns Herr M. Harms

werthvolle Auszüge aus verschiedenen schwer

zugänglichen russischen Zeitschriften zustellte.

üesterreich. Auf unser Ansuchen sandte uns

Herr. A. Schaffer, Pfarrer in Mariahof (Steier-

mark), nebst seinen eigenen Beobachtungen die

Daten Blasius Hanfs. Herr Ritter Victor von

Tschusi zu Schmidhoffen, der uns auch bei der

Beschaffung der Blasius Hanf sehen Beobach-

tungen gütigst beihilflich war, sandte uns seine

eigenen wertvollen Beobachtungen aus Hal-

lein (Salzburg).

Bosnien. Von Herrn 0. Reiser, Custos des

Museums, erhielten wir einige Daten.

Itidien. Von P. Pavesi, üniversitätsprofessor

erhielten wir einen Auszug aus seinem «Calen-

dario orníthologico», und ausserdem sandte er

uns die fehlenden Exemplare seines «Calen-

dario.» Von Herrn Professor G. Angelini (Rom)

erhielten wir mehrere Sonderabdrücke welche,



két utólilnbnn csak általánosan ós nem óv ó.s

nap szerint megnevezett adatok vannak : de

reméljük, hogy — a mint ez urak kilátásba he-

lyezték, — ezután ilyeneket is fogunk kaijni. —
Sziczilia szigetérl — eri'öl a madárvonulás

tekintetében igen fontos területrl — készséges

válaszszal örvendeztettek meg Whitaker S. Jos.

és AvoLio Konrád lovag urak, st most egyelre

általánosan jellemz kisebb közlés beküldése

mellett avval biztattak, hogy jövre fiksz adato-

kat is fognak gyjteni.

Svájcz. Fatio Viktor úr a kakuk érkezésérl

Svájcz több megfigyelési pontjára vonatkozó

általánosan jellemz vázlatot és Dr. Fischer-

SiGWARX r egy, táblázatos adatokkal felszerelt

hosszabb érkezést juttattak intézetünkhöz.

Nem kaptunk választ Luxenburgból, Portu-

galliából és Malta szigetérl. — Az Alphonse de

la Fontaine (Luxenburg) és José Maria Eosa de

Carvalho (Portugallia) urakhoz intézett leveleink

visszajöttek, mert ezimzettek már meghaltak.

Ezenkívül megkerestük Angliában Ur. Sclater

Ph. hires ornitologust abbeli kérésünkkel, hogy

kegyeskedjék intézetünknek az angol megfigye-

lési pontok földrajzi meghatározását megkül-

deni. E tudós ornitologus nem kis mértékben

kötelezte le a M. 0. Központot, a mikor szives

volt hozzánk juttatni a kért jegyzéket, melyet a

kisér levél elbocsátása mellett alább a Ferro

szerinti átszámítással megtoldva adunk.

Az angol niegfigyelési pozicziók jegyzéke után

közöljük a beérkezés id szerinti sorrendjében

a kakuk vonulására vonatkozó azon adatokat,

melyek még publikálva nem voltak és pedig

1. az általános vázlatokat, 2. a szorosan, hely

és nap szerint megnevezett adatok jegyzékét s

illetleg a kisér leveleket is. Fischer-Sigwart

r dolgozatát, miután olyan idben jött, hogy

a mostani füzetre el nem készíthetjük, csak az

szi füzetben adhatjuk.

auch Eeoljachtungen ülier den Kukuk enfhalten
;

von Herrn Ed. Feuragni erhielten wir einen

Auszug über schon publieierte Beobachtungen

und keine nach Jahr und Tag bestimmte Zugs-

daten, doch sagten uns genannte Herren auch

solche zu. Von der in Hinsicht des Zuges so

wichtigen Insel Sicilien wurde unser Ansuchen

von Herrn S. Jos. Whitaki:r und Ritter Konrad

V. AvoLio bereitwilligst beantwortet, vorläufig

sandten sie uns einige kleinere Aufsätze, ver-

sprachen aber auch Zugsdaten zu sammeln.

Schweiz. Herr Victor Fatio gab eine den

Kukukszug im Allgemeinen charakterisierende

i
Skizze ; Dr. Sigwart-Fischer eine längere Ab-

handlung mit Tabellen über den Zug.

Aus Luxemburg und Portugal und von der

Insel Mnltu erhielten wir keine Anwort. Unsere

an die Herren Alphonse de la Fontaine (Luxem-

burg) und José Marl\ Koza de Carvatho (Por-

tugal) gerichteten Briefe kamen zurück ; die

Adressaten sind verstorben.

Ausserdem ersuchten wir H. Dr. Ph. Sclater,

den berühmten englischen Ornithologen, um
freundliche Zusendung der geographischen Po-

sitionen der englischen Beobachtungsstationen ;

der gelehrte Ornithologe hat die Ungar. Ornith.

Centrale durch die Zusendung des gewünschten

Verzeichnisses zu nicht geringem Danke ver-

pflichtet. Wir lassen diese mit Umrechnung

der Positionen nach Ferro sammt dem beglei-

tenden Briefe folgen.

Nach dem Verzeichniss der englischen Be-

obachtungsstationen geben wir in der Reihe

des Eintreffens jene Aufsätze und Zugsdaten,

welche noch nicht publiciert waren, u. z. :

1. die allgemeinen Aufsätze, 2. die nach Jahr,

Tag und Ort bestimmten Zugsdaten sammt den

begleitenden Schreiben. Die Abhandlung des

Herrn Fischeu-Sigwarts konnte jetzt nicht vor-

j

bereitet werden und wird im Herbsthefte folgen.

I. Az angol megfigyel állomások.

Londoni állattani társaság.

3. Hannover-tór, London W. 1898. jan. 5.

Tisztelt Uram !

Közelebbi válaszul múlt okt. !2.S-iki levelére,

ime küldöm az angol madár-megfigj^elési áDo-

másoknak egy nyomtatott jegyzékét, valamint

egyidejleg azok szélességének és Greenwich

szerinti hosszúságának lajstromát is kéziratban.

I. The English Observing Stations.

Zoological Society of London.

3. Hanover Square, London W.

Dear Sir,

In further reply to your letter of Oct. 28-th.

I now send you a printed hst of the English

Observing Stations for Birds and along with it

a Ms. list of their latitudes and longitudes from

Greenwich.
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Ehhöl a FeiTí) szerinti hosszúságokat köBiiyen From thero von can casely c-ak-nlate the

kisziimithatja Ön; Európának ezen részében longitudes from Ferol, l)ut in this jjart of Europa

azonban mindenki Greenwichtl számit.
|

everyone calculates from Greenwich.

Remélvén, hog}- ezzel czélját elsegithettem,

vagyok hive
j

S,h(t,-r PÌI. L.
1

Hoping this may be of some use to you,

I am Yours faithfully

Ph. L. Srinlri:

,/Jz angol madár-iiierip'gyeiési álLoiiiások jegyzéke.

LM of lite EiKßisii Obsn-vin(i-StnlioH.<i for Binh.

Szél. É. Lat. N. Hossziisáj;. Longit.

Greenvich Fen-o

1. Iceland .. ___ „_ _... _. __.
— — —

2. Do. ... ... ... ... ... ... — — —
•3. Faroe no Liglettiouse at the date

of the In(]nirA' ... ... ... ... — — —
I

Két pont. Alsó. (L. I 1
59°30''í." r.39' 0" (Ny.l ^Y. If.''-- '02'

' "'""*''
I
Two. Fels (H.( j .-,0^33' 0" 1°3G'30" (Ny.) W. 1(1° .3'22'

Skótország. — Sicotland.

4. N. Unst ___ ... ... __ ... ... 60°51'22"

5. Whalsey Skerries ... .. ... 60°25'30"

6. Bressay Sound _. ... ... ... 60° 6'10"

7. Sumburgh Head... . ... ... 59°51'1.5"

8. N. Eonaldshay ... ... _. _
59°23'24"

9. Start Point... _ . __ r,9°lß'i5'"

10. Auskerry... ... ... ... ... .. 59° 1'25"

11. Hoy Sound, Alsó
I
Low.) ... ... 58°56'25"

12. Hoy Sound, Fels (High.) ... ... 58°56'I0"

13. Cantick Head ... _ ._ ... 58°47'18"

14. Pentland Skerries . .
58°41'22"

15. Dimnet Head ._ ... 58°40'1G"

16. HolbornHead _. ... .. ... 58°36'55"

17. NossHead ... ... ... ... ... 58°28' 3"

18. TarbetNess ... ... .. _ ... 57°51'54"

19. Cromarty ... ... ... 57°4r 0"

20. Chanonry Point ... ... ... .. .57°34'30"

21. Covesea Skerries ... ... 57''43'15"

22. Kinnaird Head ... .. . .. 57°41'52"

23. Buchan Ness ... ... ... ... 57°28'15"

24. Girdleness ... ... ... ... ... 57° 8'33"

25. Montroseness ... ... ... ... 56°42' 5"

20. Bell Kock... ... ... ... ... ... 56°26' 3"

27. Isle of Moy . . . ... .. ... ..6°11'9"

28. Inchkeith ... . ... ... ... 50° 2' 0"

28b. Fidra (1885)... ... ... — - 50° 4'20"

29. St. Abbs Head ... ... ... ... 55°55' 0"

Angol keletipart. — Enghvnl-East C.oa.<<t :

30. Longstone A., F. (L. H.) ... _ 5.5°39' 0"

31. luiR.rFarnL.H.... .. .. ..
.Ô5'''37' U"

0°53'00"

O'^i.3'30"

1° 7'30"

1°16'20"

2°22'45"

2°22'á5"

2°34'20"

3°18'25"

3°16'12"

3° 7'50"

2°55'25"

3°22'25"

3°32'20"

3° 3' 5"

3°40'30"

4° 2' 0"

4° 5' 0'

3°20'20'

2° O'IO'

1°46'22'

2° 4' 6'

2°26' 9'

2°23' 6"

2°33'22'

3° 8' 5'

2°46'50'

2° 8' 0'

(Ny.) W.

(Ny.) "W.

(Ny.) W.

(Ny.) W.

iNy.) W.

(Ny.) W.

(Ny.) W.

(Ny.) W.

(Ny.) W.

(Ny.) W.

(Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
' (Ny.) W.
'' (Ny.) W.

(Ny.) W.

(Ny.) W.

(Ny.i W.

(Ny.) W.
' (Ny.) W.

1°37' 0" (Ny.l W.

r3y' 0" (Ny.i W.

16°46'52"

16°56'22"

16°32'22"

16°23'32"

15°17' 7"

15°17'27"

15° 5'32"

U°21'27"

14°23'40"

14°32' 2"

14°44'27"

14°17'27"

14° 7'32"

14°36'47"

13°41'22"

13°37'52"

13°34'52"

14°19'32"

15°39'42"

15°41'30"

15°33'4G"

15°13'43"

1.5°lü'46"

15° 0'30"

14°31'47"

14°53' 2"

15°31'52"

10° 2'52"

10°— '.52"
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Basel környékén, az ország északi szélén, a

Jura végs nyúlványán túl, talán egy más, ezen

liegyláneznak nyugoti oldalát követ útvonalon :

rendesen aprii közepén, néba 2— .1 nappal

elbb.

Chiir környékén, (Graubünden) — havasalji

völgy — az ország keleti felében, 605 m. m.,

valósziuüleg egy más, az elég magas dombokon

(a Lukmanier h talán a Splügen szorosokon)

keresztül vezet útvonalon, mely Tessin-kan-

tonból vagy Olaszország északi részél)öl viszen

át, s a mely nem tehet 4(1 kilométernél többet,—
körülbell :

általánosan aprii 16

—

20-ika közt, néha:5—

4

nappal korábban.

A Fels- Engadin mellékén — havasi völgy,

1800 m. m., a keleti szélen, egy más, Olaszor-

szágból Ausztriába, magas hegyeken keresztül

vezet útvonalon, melyet nagyon sok madár

követ, a mely azonban a kakukra nézve nem

tekinthet fontos vonulási vonalnak — :

ha az id kedvez, aprii közepétl kezdve, ha

kedveztlen május els felében (néha május

20-ikán legkésbben).

Tessinben — az Alpesek déli felén, az Olasz-

ország felli határon; — némely irók szerint

aprii közepe táján.

Ebbl a néhány összehasonlító adatból az

tnik ki, hogy az a nagy útvonal, a mely Fran-

cziaországból Németországba közvetlenül, a

svájczi nagy síkságon át az Alpesek kikerülésé-

vel vezet, nemcsak a leggyakoribb, hanem egy-

szermind a legkorábbi és leggyorsabb lefo-

lyású is.

A mi az szi elvonulást illeti, ez a tartózko-

dási körülmények és feltételek szerint sok-

képen változik, általában azonban a különböz

jjontok többé-kevésbé emelkedettebb és védetle-

nebb voltának megfelelen augusztus hó vége és

október hó közepe közötti idben, kivételesen

október végén* szokott végbemenni.

Genfre nézve, — dél-nyugoton, -- szeptem-

ber közepe és október között mennek el (a tel-

jesen kifejlettek, öregek általában megkezdi

lévén a vonulásnak); C'oí'í.sra nézve — kele-

ten — nagyobbára augusztus végén és szeptem-

ber elején esik a költözés.

U. i. Eeménylem, hogy késbb több és rész-

letesebb adatokkal fogok szolgálhatni. (A fen-

* Dr. Stölker SzentGallenben, einliti, liogy neki

1871-ben október 27-ikén hoztak egy fiatal kakukot.

Le Dans les environs de Bàie, - au nord du

pays, derrière les derniers contreforts

du -Jura, peut-être par une autre route

suivant les versants Ouest de cette

chaîne :

d'ordinaire mi- avril, parfois 2 ou

') jours plus tot.

<i Dans 1rs environs de (Mre (Grisons), -

vallée subalpine, è l'Est du pays, à

605'" 'In., très probablement par une

autre route traversant des cols assez

élevés (Lukmanier et peut-être Splügen

et amenant du Tessin ou du nord de

l'Italie, dont la frontière n'est qu'à 40

Kilom., environ :

généralement entre les 16 et 90 avril,

parfois 3^ ou 4 jours plus tot.

Il Dans la Haute Engadine, -- vallée alpine,

à 1800"- Vm., à l'extrême Est, par une

autre route, d'Italie à Autriche, passant

par des cols élevés, route que suivent

beaucoup d'Oiseaux, mais qui ne peut

pas être considérée comme ligne impor-

tante de passage pour le Coucou :

si le temps est favorable, dès la mi-

avril, s'il est difavorable, dans la

l-ére moitié de mai (parfois seule-

ment le 20 mai).

;i Dam le Tessin, au Sud des Alpes, fron-

tière d'Italie, d'après quelques auteurs :

vers le milieu d'avril.

De ces quelques données comparées, il semble

ressortir que la grande route qui conduit direc-

tement de la France à l'Allemagne, par la plaine

suisse, en évitant les Alpes, soit, à la fois, la

plus fréquentée, la plus précoce et la plus

rapidement parcourue.

Quant au a départs, qui varient beaucoup avec

les circonstances et les conditions d'habitat, ils

s'effectuent généralement, suivant les localités

plus ou monis élevées, ou exposées, entre la

fin d'août et le milieu d'octobre, exeptionnelle-

ment à la fin de ce dernier mois.* Pour Genere,

ou S Ouest, volontiers entre mi-septempre et mi-

octobre (les adultes partant généralement les

premiers) ;
pour Coire, à l'Est, en majorité vers

lafin d'août, ou au commencement de septembre.

P. S. J'espère pouvoir vous fournir, plus

tard, des données plus nombreuses et plus

* Le dr. Stölker, à St. Gall, rapporte tiii'un jeune

Coucou lui fut encore apijorté la ^7 octobre 1S71.
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nebbi adatokból a Genfre vonatkozók

batosabbak).

Genf, 18íts. deczemb. 4-ikéu.

legsza-

A (h(rahi>; cditorns L. i'Oinildsa Sziczi-

liáhan.

Whitaker .t. I. s.

Sicziliai népies neve : Cuccù di passa.

« « « Cuccù di Maju.

A kakuk Sziczilia szigetén rendes vonuló
;

tavaszi vonulása fként április hó folyamán és

május els felében megy véghez, míg az szi

költözés leginkább szeptember hóban és október

els felében szokott történni ; az elbbi vonulás,

a mennyiséget illetleg sokkal gazdagabb, mint

az utóbbi. — Egy-egy alkalmi kóbor már már-

czius hó végén is elérheti Szicziliát és elfordul-

hat még október utolsó napjain is, de ezek rend-

kivüli esetek.

A madarak tömege, tavaszszal, az északi lít

alkalmával, Sziczilián átvonul a nélkül, hogy

néhány óránál továbbra itt megállapodnék ;

azonban egy bizonyos szám visszamarad és a

sziget belsejének hegyesebb és erds vidékein,—
mint a milyenek a Madonia-hegység és a Bosco

di Ficuzza, a hol minden alkalommal találkoz-

tam velk június hónapban, — szaporít.

A tavaszi vonulás legélénkebb idején, mint

április végén és május kezdetén a kakukoknak

tekintélyes száma fordul elé Palermo közvetlen

szomszédságában, mint pl. a Piana dei Colli és

a La-Favoritabeli Royal Park területein, külö-

nösen ha épen úgy esik a dolog, hogy a Sirokkó

vagy délkeleti szél fú, a mikor a madarak

az ezen vidéken bven elforduló olajfa lige-

tekbe gyülekeznek, a hol épen úgj' megtalálják

az élelmet, mint az id mostohasága ellen való

oltalmat.

E fajnak egyesei, a melyek nyáron át Sziczi-

liában maradnak, a mint én tapasztaltam, a

sziget belsejének hegységesebb vidékeire vonul-

nak, a hol szép tölgyerdk (Querciis robur)

diszlenek és havasalji növénytenyészet van, s

ott maradnak szeptember hónapig, a mikor a

szigeten felnevelkedett új nemzedékkel és az

északról visszatér költözkkel egyetemben útra

kelnek téli szállásaik felé.

Palermóban, a városi múzeumban a kakuk-

nak több példánya van meg, de szerencsétlen-

ségi-e, valamennyinek jelzczi'duláján hiányzik

détaillées. (Des dates ci-dessus, les plus précises

sont celles relatives à Genève).

Genève, 4/XII, 98.

Tlif pa-fimgi' of lìie Cucuius

Sicilti.

Bv J. I. S. Whitah

uonts L. hi

Volg. Sic. Cuccù (li passa.

id. Cuccù di maju.

The Cuckoo is of regular passage in Sicily,

the spring migration being eÖ'eeted chiefly

during the month of April, and the first half

of May, while the autumn migration takes place

principally during the month of September, and

the early part of October, the former passage in

point of number being far more abundant than

the latter. An occasional straggler may reach

Sicily as early as the end of March, and occur

there as late as the end of October, but these

are exceptional cases.

The bulk of the birds in spring pass trough

Sicily on their way North, without stopping

more than a few hours to rest, but a certain

number remain, and breed in the more moun-

tainous and wooded regions of the interior of

the Island, such as the Madonie Mountains and

the Bosco di Ficuzza, where I have constantly

met with them in the month of June.

During the height of the spring passage, at

the end of April and beginning of May, conside-

rable numbers of Cuckoos occur in the imme-

diate vicinity of Palermo, such as the Piana dei

Colli and the Royal Park of la Favorita, parti-

cularly should the wind happen to be blowing

from Scirocco, or the S. E. quarter, when the

birds congregate in the Olive groves plentiful

in these districts, where they find both food and

shelter for the time being.

The individuals of this species which remain

throughout the summer in Sicily, as I have

already remarked, retire to the more mountai-

nous parts of the interior of the Island, where

fine Oak forests (Quercus robur), and a sub-

Alpine vegetation are to be found, and here they

remain until the month of September, when,

together with the birds bred in the Island, and

the migrants returning from the North, they

take their departure for their winter quarters.

The Palermo Town Museum possesses several

specimens of the Cuckoo, but unfortunately all
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a dátum. Nekem, a saját gyjteményemben,

vannak a tollazat különböz fokozatain lev

IDéldányaim, melyeket Palermo közelében ápri-

lis és május Ló folyamán kaptam és van egy

fiatal Ilim, vörhenyes mezben, a mely a múlt

(1898.) szön október els felében a kertembl

került. Van egy kakuktojásom is, mely a múlt

év (1898.) június 2-ikán, a czigdity oialáncsúcs

(Pratiiicola rubkola) fészkében találtatott a

Madonia-hegység környékén.

Palermo, 1899. január 4-ikén.

A knkiik vonuláxa Sziczilia keleti részén.

Avoi.to Konrád lovagtól.

A Cuculus cai(Orus, mely Sziczilia némely ré-

szeiben /ía/íí</t, a sziget keleti felében pedig Tiir-

turaru népies néven ismeretes, a vadgerlékkel

[Turtur lurlur (L.)J együtt jelenik meg. A meg-

érkezés ideje április 23-ika, némely évben azon-

l)an néhány nappal korábban jön, némely évek-

ben pedig május els napjáig késik. Ez, a mint

a vadászok mondják, attól függ, milyen szél

fú ; a kedvez szelek a nyugotiak, ezek lévén a

szigetnek ezen a részén a szárazföldi szelek.

Szeptemberben, az elvonulás idszakában,

csak kevés, hogy ne mondjuk a legkevesebb

számban mutatkozik, valamint a kivándorló vad

gerlék száma is csekélyebb, talán azért, mert

ezek szétszakadozottan kis csapatokban és éjjel

vonulnak.

Ezen a partkörnyéken, fképen a Passaró

foknál, a gerle vonulása különösen bséges és

sok id óta ismétldik, a mint ezt gyaníthatni

annak az említett fok közelében lev rév-

nek elnevezésérl, a melyet Marsmnemmék
hívnak; eme név a «marsa al hnmam«-hò\

(x-eUs. Jt ^^j^|') származik, a mi arabul azt

jelenti: galambok kikötje: az idevaló össze-

vetéseket lásd Amari M.-nek Biblioteca arabo-

sicula I. kötetének 125. old.

A Cuculus canorus követi a gerle vonulását,

mint a Falco subbuteo L. követi a mezei pacsir-

táét, honnan emez az olasz lodolajo (=pac8irtás)

nevet kapta, és mint a Falco merillus (Gerini)

[= Aesalon regniti,^ Pall.], melyet Szicziliában

Marvizzarunak is neveznek, s a mely a népies

nyelven marvizzohaak hívott rigókkal egyidej-

leg lép fel ezen a szigeten.

Noto, 1899 január 23.

without dates on the labels. In mj' own collec-

tion I have specimens, in different stages of

plumage, obtained near Palermo during the

months of Ainùl iV May, and one, a young male

in the rufous dress, which was obtained in my
garden last autumn (1898) in the early part of

October. I have also an egg of the Cuckoo found

on the 2nd June last year (1898) in the nest of

a Stone-chat (Pratincola rubicola) inthe Mado-

nian district.

Palermo, 4-en January 1899.

II ptissagio ili Cueulns canorus nella Sicilia

orientale.

Del. f'av. CoRRAno Avolio.

11 Cucnhis i-aiiorus, detto in alcuno parti di

questa isola Cucu, nella Sicilia orientale Tar-

tiiraru, entra (jui colle tortore. La data dell'-

arrivo è il 23 aprile, ma qualche anno anticipa di

alcuni giorni e qualche altro ritarda fino à

primi di maggio. Ciò dicono i cacciatori dipende

dal vento che spira ; i venti favorevoli sono

quelli d'ovest, che per (juesta parte dell'isola

sono venti di terra.

In settembre, epoca della partenza, se ne

vedono di meno, per non dire perchissimi, come

sono in minor numero le tortore emigranti,

forse perché questa partono alla spicciolata, in

piccoli branchi, e di notte.

In questa costa, segnatamenta a Capo Passaro,

il passo delle Tortore è singolarmente abon-

dante ; e si ripete da molto tempo, a giudicare

dal nome d'una rada, vicina al capo, detta

Mar-^amemi, che, dall'arabo mrìrsd 'al hamam
(JLoUs. J( ^^*^/xLo), significa «porto delle co-

lombe». Il geografo arabo Edrisi ne fa cenno;

si riscontri la Biblioteca arabo-sicula di M.

Amari, V. I, 12-5.

Il Caculus canorus segue il volo della tor-

tore, come il Falco subbuleo segue quello della

lodole, donde il nomo italiano Lodolaio, e il

Aesalon regulus Pall. [= Falco merillus (Ge-

rini), che in Sicilia chiamano ancheMarl'izzaru

entra in quest'isola insième coi tordi, detti in

dialetto marvizzi.

Noto, 23 gennaio 18'.)9.
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IHf Ánktnifl des Kul.ul.s in Matidliuf.

Mitgeteilt von Herrn Al. Scilu'fei;.

T. Magy. Ornith. Központ ! Wohllöbl. Uug. Ornith. Centrale !

Alólirott sietve küldi a kívánt adatokat, a Gefertigter beeilt sich die gewünschten Daten,

mennyiben azok a megböki. Hanf P. B.u.Âzs soweit sie im Notizenbucìie des sel. A. Blasius

jegyzetkönyvéböl kiírhatók voltak : Hanf vorhanden sind zu übersenden :

.1 Ciiridus ivnoriiti eh nìegjdeiiése Márküiuf köfiiijckéii

Erste A IIku ufi des (_}iiculus ninuì-us.
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ISSO.

ISSI.

lSS-2.

1 883.

1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

188Í).

IS'.H).

1891.

1 892.

1 893.

1894.

1895.

189(1.

1897.

1898.

Legkésbbi. I Spatester Datum.)

IV.

IV.

V.

IV.

IV.

IV.

V. I.

I

nom ón észleltem, mivel Kiirlsl)iidlian valék.

I nicht von mir beobachtet, da ich in Kailslìad weilte.

)
A gollingi vízesésnél IV. áfi.

I Beim Gollingcr Wasserfall í(i. IV. (J h/p. m.

Linzben laktam.

Wohnte in Linz a/ü.

2 db. — Máriaiihiinben, Salzburgnál IV. 30.

::í St. 30. IV. in Máriaplain b/ Salzburg.

*v



Fredrikstad (Tiio.me, J.)

V. I k

V.
^ I Kési tava szódás.
'

I
Late spring.

Isso. V. '.I.

I
Nagyon kési tavasz ; az erdkben hó.

'
I Very late spring ; snow in the forests.

ISSI. Y.

I88i2. V. .").

1883. V. S.

, V r \
^^^ ^^^ számmal 1 i-éig.

I Not numerous till the 1
1-'''.

ISS."). V. Ü.

, , , . V 1 'í 1
Északi szél.

'''^''^''-

I Northerly Wind.

1887 V.

ISSS. . V.

ISS'.t. V.

ISMO V.

is'Jl V.

I
Nyugoti sz.

I West-w.

l
Északi sz.

I North, w.

( Ész. kel.

í N. E.

f
Esz. kel. " - Korai tavasz.

1 N. E. — Early spring.

I
Szélcsend.— 14-étl kezdve több.

^-
^''-is,

D.

is'Ji.. , V.

1SU5. V.

IS'.)(3. , V.

is;j7. V.

18ÍJ8 V.

D. - 5-étl kezdve számosan. - Nagyon korai tavasz.

S. - Numerous from the 5-"' — Very early spring.

D. K. Korai tavasz.

S. E. — Early spring.

É.

N.

D. Ny. íers.)

S. W. (strong.)

K. - G-ától számosan. Kési tavasz.

E. — Numerous from the (J-"'. - Late spring.

Stavanger (Bahk, T.)

1876.
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Fogadják a tisztelt beküld urak kegyes szíves-

ségükért, a melylyel az itt fennebb közzétett ada-

tok beszolgáltatásával, valamint a már másutt

l^ublikált ilyennem anyagnak kivonatban vagy

külön lenyomatban való beküldésével intéze-

tünket lekötelezték, a Magy. Ornithol. Központ

nevében kifejezett hálás köszönetünket. Enged-

jék reménylenünk, hogy fejld intézetünket,

abban a nehéz munkában, — melynek egyik

igen fáradságos részét az intézet folyóiratának

párhuzamosan két nyelven való szerkesztése

teszi, — állandóan támogatni fogják.

Ezek után még meg kell említenünk, hogy

intézetünk a Cnculus ca)ioru>< vonulási adatai-

nak feldolgozásával Schenk Jakab assistens urat

bizta meg, ki a munkálódást egész odaadással

egyelre az anyag további fejlesztésével kezdte

meg és folytatja. Az adatok száma jelenleg

körülbelül hétezerre megy.

Azonban nem hallgathatjuk el, hogy ebben az

anyagban aránylag kevéssé vannak képviselve :

Francziaoiszdg, Belgium, és Dánia , igen-igen

szegényes anyagunk van Boszniából, Olasz- \

országból, Görögországból, Norvégiából, Orosz-

ország déli és keleti részeirl ; épen semmi ada-
'

tauk sincs a Balkán-félsziget többi országairól,

Spanyolországból és Portugalliáhól. Vannak

adataink Ázsiából is, de kevés, s még kevesebb
|

Afrikából.
j

Tisztelettel kérjük a tudományos intézeteket,
|

társulatokat, egyesületeket és szakférfiakat, ke-

gyeskedjenek a tudomány érdekében intézetün-

ket a vonulási problémák megoldásában segí-

teni r

1. A rendelkezésükre alatt álló vonulási ada-

toknak megküldésével, illetleg ilyen anyagot

tartalmazó kiadványaiknak cserébe adásával.

2. Megnevezni olyan — különösen régis nehe-

zen hozzáférliet — furrásniunkákat, továbbá

szakférfiakai, a hova és a kikhez ilyen adatokért

fordulhatunk.

3. Különösen le leszünk kötelezve olyan útba-

igazításokért, a melyeknek alapján Ázsia és

Afrika némely területérl nyerhetünk adatokat.

Fként kérjük az oroszországi intézeteket és

szakférfiakat, hogy tájékoztassanak minket az

iránt, hogyan lehetne összeköltetásbe jutnunk s

csereviszoìiyt létesítenünk Szibériában.

4. Szivesen vennk a megfigyelési adatok

mellett a megfigj-elésí helyek földrajzi fekvésé-

nek és magasságának adatait is.

Végül megemlítjük, hangsúlyozva említjük

Aquila. VI.

Empfangen die virehrten Herren für ihre

Freundlichkeit, welche sie mit der P^insendung

des reichlichen Materials is Sonderabdrücken

und Auszügen gegen die Ung. Ornith. Centrale

bewiesen, unseren verbindlichsten Dank. Lassen

sie uns hoffen, dass sie unser Institut in seiner

schwierigen Arbeit, welche durch die parallele

Publication in zwei Sprachen noch erhöht wird,

auch fernerhin unterstützen werden.

Die Bearbeitung des Kukukzuges wurde un-

serem Assistenten Herrn Jakob Schenk übertra-

gen, der die Arbeit auch mit ganzer Hingebung,

vorläufig mit der Beschaffung des Materials be-

gonnen hat. Die Anzahl der Daten beläuft sich

auf circa 7000.

Als Schwächen des bisher zusammengebrach-

ten Materials müssen wir noch hervorheben,

dass das Material von Prankreich, Belgien und

Däneynark sehr geringe ist; sehr ärmliches

Material haben wir aus Bosnien, Italien, Grie-

chenland, Norwegen und aus den südlichen und

östlichen IVieilen Busslands; von Spanien und

Portugal haben wir gar nichts, aus Asien wenig,

aus Afrika noch weniger.

"Wir ersuchen alle wissenschaftlichen Insti-

tute, Gesellschaften, Vereine und Fachmänner,

unserem Institute in der Beschaffung des Mate-

rials im Interesse der Wissenschaft beihilflich

zu sein.

1. Durch Einsendung Ihnen zur Verfügung

stehender Zugsdaten, resp. durch Einsendung

diesbezüglicher Arbeiten, gegen welche wir ent-

sprechende Drucksachen zum Tausche an-

bieten.

2. Durch Offerierung solcher — besonders

älterer, schwer zugänglicher — Quellenwerke,

welche diesbezügliche Daten erhalten, oder

durch Bekanntmachungen mit solchen Fach-

männern, von welchen wir solche haben

könnten.

3. Besonders dankbar würden wir für solche

ßathschläge sein, wie wir aus Asien und Afrika

Beobachtungen erhalten könnten. Hauptsäch-

lich ersuchen wir die russischen Institute und

Fachmänner, uns darüber zu orientieren, wie

wir Tauschverhältnisse mit Sibirien knüpfen

könnten.

4. Sehr wichtig wären uns neben den Beobach-

tungen auch die Bestimmung der geogr. und

Höhenlage der Stationen.

Endlich erwähnen und betonen wir noch,

14.
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mey, hogij czélunkra nézve azok az adalok (i

legbecsesebbek, hol a megfigyelési hebjen kívül

a megfigyelés éve, liava és napja jwidosan meg

van nevezve ; és hogy a kakukra vonatkozó ada-

tokon kívül bármely más költöz madárra vo-

natkozókat is hálával veszünk.

dass unscrtn Zweck die nacìi .fahr, Monat, Tag

und aialioii präcis bestimmten Zugsangaben

entsprechen, und dass wir neben Zugsangaben

über den Kukuk auch andere dankend an-

nehmen.

KISEBB KÖZLÉSEK. - KLEINERE MITTEILUNGEN.

Énekeseink telelése.

Irta : Medkeczky István.

Az idjárás befolyása az énekesek életmód-

jára bizonyára egy évszakban sem mutatkozik

oly szembeötln, mint télen. Az alacsony h-
mérséklet, a szél sebesebb járása a lombtalan

erdn át, de különösen a nagyobb hótömeg szo-

rosabb összetartásra, a védett helyek felkeresé-

sére, bátorságra, merev mozdulatlanságra és

teljes hangtalanságra készti a különben vidor,

mozgékony és cseveg éneklket. E körülmények

teszik lehetvé a megfigyelést, melynek orgá-

numa ilyenkor inkábli a szem, mint a fül.

Az általános vonásokon

ik sajátos módja, igy

,-ül \an egyes fajok-

az Axceidor modularis egyesben nálunk telel

s ilyenkor el-elhagyja a sr cserjést s ki-kiszáll

a tisztásra, hogy a közel lev magvakat felszedje.

Rendesen utolsónak jön a pintyfélékhez, hogj'

vékony s inkább rovarevésre, mint magtörésre

alkalmas csrével a feltört aj)ró maghulladékot

felszedegesse, s utolsónak is marad az asztalnál.

Hangját ritkán hallani s csak a sr magány-

ból hallatszik néha siró-bivó szava.

Bombicilla garrula csapatokban jelenik meg,

bár nem minden télen, jeléül annak, hogy

nem rendes vendége hazánknak. Látogatásakor

a bogyós fák, cserjék és bokrok adnak neki táp-

lálékot ; igy a fakin (Loranthus europœus) és a

í'agj'öngy(Viscum album, a madár-berkenye (Sor-

bus ancuparia), loncz (Loniceras symploricar-

pus), kánya- és lardata (Viburnum), papsüveg

Die Überwinterang unserer Singvögel.

Von Stefan Medheczky.

Der Einiiuss der Witterung auf die Lebens-

weise unserer Singvögel ist gewiss in keiner

Jahreszeit so auffallend als im Winter. Die

niedere Temperatur, der stärkere Zug der W^inde

durch den unbelaubten Wald, besonders aber

grosse Schneemassen zwingen imsere, sonst

muntere, beweghche und schwätzende Sän-

ger zu engerem Zusammenhalten, zum Auf-

suchen geschützterer Plätze, zu steifer Un-

beweglichkeit und zu völligem Stillschweigen.

Diese Umstände ermöglichen ihre Beobachtung,

deren Organ um diese Zeit mehr das Auge ist

als das Ohr.

Nebst allgemeinen, haben einzelne Arten auch

ihre eigenen Züge, so ist:

Accentor modularis bei uns einzeln überwin-

ternd, verlässt auch um diese Zeit hie und da

das dichte Gestrüpp und kommt öfter heraus in

I

die Lichtungen, um die nahen Körner aufzu-

j

lesen. Gewöhnlich kommt sie zuletzt zu den

Finken, um mit seinem dünnen, mehr zum In-

j
sectenfressen als zum Körneraufbrechen geeig-

! neten Schnabel die aufgebrochenen kleinen

Kömerreste aufzulesen, und bleibt dann auch

;
bis zuletzt am Tisch. Seine Stimme ist selten

zu hören, und nur manchmal kann man aus

I seinem dichten, einsamen Heime sein klagen-

des Locken vernehmen.

Bombycilla garrula erscheint in Flügen,

wohl nicht jeden Winter, ein Zeichen, dass er

kein regelmässiger Gast unserer Heimat ist.

Zur Zeit seines Besuches geben ihm die Beeren

tragenden Bäume, Sträucher und Stauden Nah-

rung, so die Eichen- und die weisse Mistel (Lo-

ranthus eiuopseus imd Viscum album), die Eber-

esche (Sorbus aucuparia), das Geissblatt (Lot

nicera symphoricarpus), das Pfaffenhütchen


