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A növényekkel táplálkozó madarak hasznos vagy

káros voltának elbírálása begytartalmak elemzése

Irta Thaisz La.ios,

a kir. m. Yetmagvizsgáló Állomás I. assi.stens

Kritische Bestimmung der Nützlichkeit, oder

Schädlichkeit der pflanzenfressenden Vögel auf

Grand des Kropfinhaltes.

Von Ludwig von Thaisz,

ersten Assistenten an der kön. ung. Sameiikontrolls-Anstalt.

Megnyitó szó.

A következ lapokon adja a Magyar Ornitlio-

logiai Központ azoknak a vizsgálatoknak az

eredményét, a melyeket Thaisz La.ios, a föld-

mívelésügyi m. kir. miuisterium (i.nykorébe tar-

tozó budapesti Vetmag-vizsgáló Állomás els

assistense, azon a becses anyagon végzett, a

melyet chernelházi Chernél István buzgalma

gyjtött össze s juttatott ajándékiíl a kiadó

intézetnek.

Chernél Istv.ín és mások buzgósága eddig

több mint i2000madár begytartalmát szolgáltatta

be, a mely részint üvegekben, részint és fként

800 katulyában elhelyezve alkotja meg az ala-

pot, a melyen lassanként a madaraknak gazda-

sági tekintetben való hasznos és káros voltát

helyesen meghatározhatjuk.

A begytartalmak a madarak táplálkozásának

tükrét alkotva, anyag szerint két nagy csoportba

sorozhatok ú. m. az állati és növényi táplálék

csoportjába ; de e két csoport nincsen szorosan

körülhatárolva s nincsen kizárólagosan a táp-

lálkozók fajához vagy más rendszertani csoport-

jához kötve.

Sokszorosan mind a két csoport szerepel a faj

és egyén táplálkozásában — és igen szokszor a

táplálkozás anyaga évszakhoz, vagy biológiai

mozzanathoz is van kötve. A fészkelés idszaká-
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Vor-wort.

lm Folgenden berichtet die Ungarische Or-

nithologische Centrale über das Resultat jener

üntersucbungeu, welche dureli Lidwh; v. Thaisz,

ersten Assistenten der im ^Virl^llll.^skreise des

k. u. Ackerbauministeriums stulicmlen Sainen-

kontrolls-Anstalt an jenem wertvollen Materiale,

das der Eifer des Herrn Stephan Chernél von

Chernelháza zusammengebracht und unserem

Institute geschenkt hatte, vollführt wurden.

Herr Stephan v. Cherniol und Andere sam-

melten und übergaben hislur scIkhi über 2000

Magen- und Kropfinhaltc von ^'og(Jln. Dieses

Materiale teils in Pläschchen, teils in mehr als

800 Schachteln aufbewahrt, bildet die Basis,

auf welcher allmählich die Schädlichkeit und

Nützlichkeit der Vögel in ökonomischer Hin-

sieht auf positiver Grundlage behandelt wer-

den kann.

Den Spiegel der Nahrung der Vögel bildend

zerfallen die Kropfinhalte in zwei Gruppen,

u. zw. in jene der thierischen und in jene der

Pflanzennahrung; indessen sind diese Gruppen

weder scharf getrennt, noch ausschliesslich an

Art oder sonstige systematische Gruppen der

sich Ernährenden gebunden.

Beide Gruppen kommen mehrfach zusammen

in der Ernährung von Species und Individuen

vor— und in sehr vielen Fällen ist das Materiale

der Nahrung an Jahreszeit, wohl auch an biolo-
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ban sok mag- vagy növényev, vagy közszólás

szerint «mindentev» — omnivor — faj az év-

szakhoz képest gyümölcsevövé változik. De a

táplálék szerint viszonylag legélesebben meg-

batározható fajoknál is, magának a tápláléknak

évközi fejldése és változása is változtatja a mi-

nséget. És ez mind meghatározandó, mert e

nélkül teljes képrl, s így biztos Ítélet alapjáról

szó sem lehet.

A CHERNEL-féle gj'üjteményben mind a két

csoportra — és részben az évszak szerint való

különbségre nézve is megvan a kezdet; de ennek

is csak a kezdete. A jöv feladata marad az,

hogy legalább bizonyos, mindenkor könnyen

megszerezhet fajoknak éven át való táplálko-

zását ismerjük meg, a minek föltétele az, hogy

ha nem is napról-napra, de bizonyos rövidebb

idközökben és az évszak alakulataihoz mérve,

gyzdjünk meg a begytartalomról.

Ez a munkának egy óriási tere ; de azt végig

kell mérni, ha arról van szó, hogy a tudományt

ezen a téren csakugyan beállítsuk a gazdasági

érdek szolgálatába.

így tekintve Thaisz Lajos mvét, melyneK

végrehajtása az ismereten kívül nagy kitartást

és a lelkesedésig ér tárgyszeretetet követel, a

szerzvel magával is úgy tekintjük az ügy állá-

sát, hogy ez csupán úttörés ; hogy irányt óhajt

jelölni, a melyen majd elbírálás helyett meg-

okolt Ítélethez juthatunk. És a már érintett köl-

csönösségnél, illetleg összefüggésnél fogva,

mely a táplálkozás két nagy csoportja között

fennáll, ehhez az Ítélethez még az állati táplá-

lék minleges és mennyileges ismerete is szük-

séges ; vagyis : a növényi táplálkozást csak az

állatival való viszonyában és viszont ismerhet-

jük fel oly mértékben, a mint az emberileg töké-

letes ítélet okvetlenül megkövetel.

Egy azonban bizton állítható s ez az, hogy e

munkálatban akkora anyag van feldolgozva és

egybefoglalva, a mekkorát az eddig ismeretes

publicatíók nem mutatnak fel.

Még két kijelentést kell tennünk. Az egyik

az, hogy az itt közrebocsátott becses anyag már
befolyt a sajtó alatt lev mbe, melynek czíme:

gische Momente gebunden. So werden zur Zeit

des Brütens viele korner - oder pflanzen-

fressende Vogelarten zu Insektenfressern ; oder

es werden «Allesfresser» — Omnivoren — der

Jahreszeit gemäss zu Obstfi-essern, u. s. w. Auch
bei- den nach Nahrung am schärfsten unter-

scheidbaren Arten tritt eine Aenderung mit der

Pflanzenentwiekelung im Laufeder Jahreszeiten

in der Qualität ein. Und all dies ist zu berüeksieh-

tigen, denn anders kann von einem sicheren

Urteile gar keine Eede sein.

Die CHERNEL'sche Sammlung bietet für beide

Gruppen, auch für den Unterschied nach Jahres-

zeit einen Anfang ; freilich nur einen Anfang.

Es bleibt eine Aufgabe der Zukimft, die Nah-

rung gewisser, immer leicht erlangbarer Arten

das ganze Jahr hindurch zu kennen, dessen

Bedingung ist, über den Kropfinhalt, wenn
auch nicht Tag für Tag, so doch in gewissen

kürzeren Zeiträumen und nach Beschaffenheit

I der Jahreszeit uns Ueberzeugung zu verschaffen.

Das ist eine riesige Aufgabe ; allein sie ist

unbedingt zu unternehmen, sobald es sich dar-

um handelt, dass die Wissenschaft auf diesem

Gebiete wirklich in den Dienst der ökonomischen

Interessen trete.

Die vorliegende Ai-beit des Herrn Ludwig

V. Thaisz, welche ausser der Kenntnis auch

grossen Eifers und einer an Begeisterung

grenzenden Liebe zum Fache bedurfte, be-

trachten wir von diesem Standpunkte aus mit

dem Verfasser selbst nur als den ersten Schritt ;

sie wünscht nur die Eichtung anzugeben, in der

man mit der Zeit statt Keeension zu begründe-

tem Urteile gelangen kann. Und infolge der

schon erwähnten Gegenseitigkeit, beziehungs-

weise des Zusammenhanges, der zwischen den

zwei grossen Gruppen der Ernähning nach be-

steht, bedai'f es noch bei diesem Urteile auch

der Kenntnis der thierischen Nahrung qualita-

tiv und quantitative ; das heisst : die Pfianzen-

ernährung lässt sieh nur in ihrem Verhältnisse

zur thierischen und umgekehrt in dem Masse

schätzen, wie dies ein menschlich präcises Ur-

teil unbedingt erfordert.

Doch steht das eine fest, dass in dieser

Public£>tion ein Materiale enthalten und bear-

beitet ist, desgleichen keine bisher bekannte

Arbeit aufzuweisen vermag.

Nur zwei Umstände haben wii- noch zu er-

wähnen. Der eine ist, dass das hier veröffent-

lichte wertvoUe Materiale bei dem im Drucke
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« Mfigyarország madami, különös tekintettel

gazdasági jelentségökre«. A második az, hogy

az állati, nevezetesen rovartáplálék tekintetéhen

is vannak meghatározásaink, melyeket szintén

a földmíveléstígyi m. k. miuisterium ügykörébe

tartozó budapesti Eovartani Állomás néhai

assistense, Yellay Imre, végzett, de már be-

fejezni és keretbe foglalni nem birt; a mirl
azonban gondoskodva lesz.

A Magyar Ornithologiai Központ köszönetet

mond e helyen Dr. Dégen Árpád úrnak a buda-

pesti Yetmagvizsgáló Állomás vezetjének hat-

hatós közbenjárásáért és erkölcsi támogatásáért,

mely lehetvé tette, hogy a vizsgálatok végre-

hajthatók voltak.

Budapest, IS'.t'J. május közepén.

A Mrt!iii<ir Or,>llhnluiii,n Kzpruil.

A madarak hasznos vagy káros voltá-

nak begytartalmak alapján való el-

bírálása.

A mezgazdaság terén kifejldött óriási ver-

seny arra kényszeríti az embert, hogy a tudo-

mány mindazon vívmányait igénybe vegye, a

melynek csak hasznátveheti agyakorlati életben.

így fejldik újabban rohamosan a gazdasági

l)otanika, chemia és geologia. így vett Európá-

ban — de itt még csak nagyon kis lendületet—
a gazdasági ornithologia is. Ennek egyik igen

fontos teendje azt kutatni, hogy melyik madár

hasznos, melyik káros az erd-, kert- és mez-
szempontjából?

Legnevezetesebb ily czélú mii : Dr. I. Piitzema

Bos «Tierische Schädlinge und Nützlinge» czim
könyve, a mely a madarak tájjlálkozásával is

foglalkozik s a fontosabb fajoknál elbírálja hasz-

nos vagy káros voltukat, de úgy látszik csak

pusztán megfigj-elések alapján.

A legújabb német és északamerikai irodal-

makban már pontos begjiiartalom-elemzesek

szolgálnak az elbírálás alapjául, de ezen elem-

zések is csak néhány fontosabb fajra vonatkoz-

stclienden Werke, dessen Titel: «Die Yögel Un-

garns, mit besonderer Hinsicht auf ihre ökono-

mische Bedeutung» ist, bereits berücksichtigt

wurde. Der andere, dass wir auch hinsichtlich

der Insektennahrung Untersuchungen besitzen,

welche von weiland Emekich Yellay, Assisten-

ten der ebenfalls im Wirkungskreise des k. ung.

Ministeriums für Ackerbau stehenden Buda-

pester entomologischen Station, angestellt, je-

doch nicht mehr vollendet und bearbeitet worden

sind, wofür aber gesorgt werden wh-d.

Die Ungarische Ornithologische Centrale kann

nicht umhin, ihren Dank Herrn Dr. Árpád Dégen,

Chef der Budapester Samencontrolls-Station,

für seine fördernde Yermittlung und moralische

Unterstützimg, welche die Durchführung der

Untersuchungen ermöglicht haben, hier auszu-

drücken,

Budapest, Mitte Mai ISDO.

Die Uiir/arischr Onulhnlnijisrlir Crnlnilc.

Bestimmung der Nützlichkeit oder
Schädlichkeit der Vögel auf Grund

des Kropfinhaltes.

Der sich auf dem Gebiete der Landwirthscbaft

neuerer Zeit entsponnene riesige Wettkampf

zwingt den Menschen alle jene Eroberungen der

Wissenschaft zu benützen und auszubeuten,

denen im praktischen Leben ein Nutzen über-

haupt abzugewinnen ist.

Es gewinnen eben desswegen die landwirt-

schaftliche Botanik , Chemie und Geologie

neuerer Zeit einen grossen Aufschwung. So

entwickelte sich in Europa, obwohl noch in

sehr geringem Grade, auch die landwirtschaft-

liche Ornithologie. Eine ihrer wichtigsten Auf-

gaben ist, zu erforschen : welche Yögel vom
Standpunkte der Wald-, Garten- und Land-

wirtschaft nützlich, und welche schädlich sind ?

Das wichtigste Werk in dieser Eichtung ist

das Buch von Dr. J. PiItzema Bos: «Thierische

Schädlinge und Nützlinge», welches sich auch

mit der Ernährung der Yögel befasst und, bei

den wichtigeren Ai-fen den Nutzen oder Schaden

beurteilt, jedoch wie es scheint bloss auf Grund
von biologischen Beobachtungen.

In der neuesten deutschen und nordameri-

kanischen Literatur liegen zwar genaue Magen-

und Kropfuutersuchungen der Beurteilung von

Nutzen und Schaden zu Grunde, allein es be-

ziehen sich dieselben bloss auf einige wichtigere

18*
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a vadgalambok begytartalmát vizsgálta meg.

Hazánkban a madarak hasznos vagj' káros

voltának begj'tartalom-elemzések alajíján való

elbírálása onnan veszi eredetét, hogy a föld-

mívelésügyi m. kir. minister megbízta Cheunel

István ornithologust «Magyarország madarai

különös tekintettel hasznos és káros voltukra»

czímü nagyobb munka megírásával. Chernél

István egj'idejüleg nagyszámú madárbegy-tar-

talmat is gyjtött össze s azokat a «Magj'ar

Ornithologiai Központ» -nak ajándékozta. Her-

man Ottó a nevezett intézet igazgatója a becses

anyagot a «Budapesti m. kir. ÁUami Vetmag-
vizsgáló Állomás»-hoz tette át. így jutottam

azon szerencsés helyzetbe, hogy mint a Mag-

vizsgáló Állomás assistense, megkezdhettem ha-

zánkhan a madarak táplálkozási viszonyainak

pontos begytartalom-elemzések alapján való

tanulmányozását.

Az elemzések végrehajtásának mikéntjére

példa nem állván elttem, magamnak kellett a

vizsgálati módszert megállapítanom s eközben

arra törekedtem, hogy a rendkívül nehéz vizs-

gálati anyag titkait annyira feltárjam, a meny-

nyire azt az e ezélra alkalmazott tudományos

eszközök: nagyítóüveg és mikroskop lehetvé

teszik.
;

A táplálékok felismerésénél iparkodtam el- i

menni a lehetség határáig, így a mag\akat és i

terméseket sikerült is legnagyobb részben a
!

fajig meghatározni, a hol ez még sem volt lehet-

séges legalább a nemet vagy a családot állapí-

tottam meg.

A madai-ak ezeken kívül - bár jóval kisebb

mennyiségben — egyéb növényrészeket is meg-

esznek. Nevezetesen lecsipkedik a bimbókat,

rügyeket, virágokat, leveleket, szárakat, kérge-

ket, kiássák a gyökereket és gyökérgumókat. Ez

utóbbiaknál a legtöbb esetben csak azt lehet

meghatározni, hogy milyen szerv, azt azonban,

hogy melyik növényfajról származik, csak rit-

kább esetekben lehetett megállapítani.

A magvak és termések anatómiai viszonyai

lényegesen változatosabbak és bonyolultabbak,

mint egyéb növényi szerveké. Ez az oka annak,

* Untersuchungen über die Wiuternalirung der

Krähen, 1S97.

*' Nutzen und Schaden der Feldtauben, 189Ü.

Arten. So haben z. Ji. Dr. J. Iíiírk;* den Kiopf-

inhalt von Krähen, Dr. Schlku** jenen von

Tauben untersucht.

Die Beurteilung der (ikonouiisclien Bedeu-

tung der Vögel auf Grumi ibrer Kropf- und

Mageninhalte verdankt man in l'nsarn dem

kön. img. Ackerbauministerium, welches Herrn

Steph.\n von Cheknel mit der Verfassung des

Werkes: «Die Vögel Ungarns mit besonderer

Rücksicht auf ihre Nützlichkeit und Schädlich-

keit» betraut hat. Herr v. Cheenel sammelte zu

diesem Behufe zahlreiche Magen- und Kropf-

inhalte, welche er der Ungarischen Ornitholo-

gischen Centrale überliess. Das wertvoLLe Ma-

teriale wurde sodann von Herrn Otto Herjl\n,

Chef der genannten Anstalt, behufs Unter-

suchung der königlichen Samenkontrolls-Anstalt

in Budapest übergeben. So wurde mir das Glück

zu Teil, das Studium der Verhältnisse der

Vogelnahrung auf Grund genauer Mageninhalte

in Ungarn beginnen zu können.

Da sich mit Bezug auf die Art und Weise der

Analyse überhaupt noch keine Beispiele und

Muster vorgefunden haben, musste ich selbst

die Untersuchungsmethode feststellen, wobei

ich hauptsächlich bestrebt war, die Geheimnisse

des unsäglich schweren Stoffes, soweit es mir

die hiezu verwendeten wissenschaftliehen In-

strumente : Loupe und ^likroskop ermöghchen,

aufzuklären.

Bei Bestimmung der Nahrung trachtete ich

bis an die Grenze der Möglichkeit zu gehen ; so

gelang es mir auch Körner und Früchte grössten-

teils bis auf die Art zu bestimmen ; wo dies

jedoch unmöglich war, habe ich wenigstens das

Genus oder die Familie angegeben.

Ausser diesen werden von den Vögeln, —
wenn auch in bedeutend geringerem Masse,

auch andere Pflanzenteile gefressen. Vorzugs-

weise werden Fruchtaugen, Knospen, Blumen,

Blätter, Stengel und Eindenteile abgekniffen,

Wurzeln imd Knollen ausgescharrt etc. Bei

diesen lässt sich in den meisten FäUen nur das

Organ bestimmen, viel seltener die Art, von

welcher sie herrühren. Die Structui- von Kör-

nern und Früchten ist wesentlich verschiedener,

mannigfaltiger und complicierter, als die der

anderen Organe der Pflanzen. Daraus folgt,

* Untersuchungen über die Winternahrung der

Krähen. 1897.

** Nutzen und Seliaden der Fckltaubcn. 1S9().
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hogy a magvak ós termések sejtjeinek és szöve-

tcinek nagyobb diagnostikai értéke lévén, azo-

kat könnyebben is meg lehet határozni, mint

egyéb növényi szerveket.

Jelen esetben a magvizsgálatot rendkívül

megnehezíti azon körülmény, hogy a madarak

a magvakat és terméseket széttörik és elron-

csolják s az ily módon megsérült mag még

további elváltozásoknak van kitéve, a mint az a

nedves és meleg begybe jut. Itt nagyságuk,

alakjuk és színük szenved változást.

Az állati eredet táplálékok meghatározása

nem tartozván szakmámba, azoknak csuj^án

esetleges jelenlétét tüntettem fel az elemzések-

ben, az egyes fajok tehát nincsenek meghatá-

rozva. Hasonlókéiíen jártam el az ásványi anya-

gokkal is.

PíZ elemzéseknél a mennyiségek is a lehet-

ségig fel vannak tüntetve. Súlyszerinti mennyi-

leges elemzést a legtöbb esetben lehetetlen vé-

gezni, mert a magvak s egyéb alkatrészek össze

vannak törve s annyira összekeveredve, hogy

ha a maghéj törmelékeket talán sikerülne is

különválasztani, a magbeleket azonban, melyek

pedig a súly nagyobb részét teszik ki, semmi

esetre. Még akkor sem, ha mikroskop alatt volna

lehetséges a válogatás, mert a magbelek sejtjei,

azok tartalma és a szövetté való egyesülés na-

gyon kevéssé változatos. Vagyis a magbeleknek

a meghatározásnál nagyon csekély diagnostikai

értékük van.

Ez okoknál fogva a mennyileges elemzés úgy

van megoldva, hogy az egész magvak s egyéb

növényi részek mennyiségét számszerint tün-

tettem fel, a törmellékeket pedig csak hozzá-

vetlegesen becsültem meg.

(hiss Zellen und Ge\vel)e von Körnern und

Früchten, indem sie einen grösseren diagnosti-

schen Wert haben, auch leichter zu bestimmen

sind, als andere Organe von Pflanzen. Im vor-

liegenden ialle werden die Samenuntersuchun-

gen durch den Umstand ausserordentlich er-

schwert, dass Körner und Früchte von den

Vögeln mehrmals ganz zerquetscht und ent-

stellt werden, wozu noch andere Veränderun-

gen, welche dieselben im feuchten und warmen

Kröpfe erleiden, hinzukommen. Hierdurch wer-

den häufig Grösse, Form und Fiirliung we-

sentlich verändert.

Da Nahrungen thierischen Ursprunges nicht

in mein Fach gehören, so habe ich bloss ihr

Vorkommen in der Analyse angegeben, ohne die

einzelnen Arten festgestellt zu haben, des-

gleichen verfuhr ich auch mit den Mineralien.

In der Analyse sind auch die Mengen nach

Thunlichkeit angegeben. Eine nach Gewicht

präcise Analyse konnte jedoch schon aus dem

Grunde nicht gemacht werden, da Samen und

andere Bestandteile zerkleinert und derart

mit einander vermengt sind, dass selbst wenn

die Samenschalenteile von einander getrennt

werden könnten, das Eiweiss, von welchem das

Gewicht doch hauptsächlich abhängt, unmöglich

ausgeschieden werden könnte ; selbst dann nicht,

wenn das Ausscheiden unter dem Miki-oskope

gemacht werden würde, weil die Zellen, nach

Inhalt und Vereinigung zu Geweben beim Ei-

weiss sehr ähnlich und gleichmässig sind. Das

heisst, das Eiweiss hat bei solchen Analysen

einen sehr geringen diagnostischen Wert.

Infolge dessen habe ich die quantitative Ana-

lyse derart gelöst, dass ich die Menge von Sa-

men und sonstigen Pflanzenteilen nach Zahl

angab, die Bruchstücke jedoch nur annähernd

abschätzte.



VAS

A'A elemzések a madárnevek betrendje s a lelövés kelte szerint.

^tialt))rii in nl))l)nbctifd)cr iiicilKufolgc lier '^«onrlnomcii itiib und) ^ntuiii tier (^rbcuttiiiç) çirariiiict.

I. Accentor alpinus L.

7 drh i©t.i — rf J\)/n.s/i/n iCmii. düninr). - I.SUC. I. ;.

I. l'olyííonum Convolvulus L. — terméH (íynicíjtci 1") ili!) (St.)

ä. lìanuncul us licer L. - tei-més(jyriicl)tC) :! " «

:i Chenopodium (sp.?i — « « (1 « «

4. Plantago lanceolata L. — maj» (Samen i 1 <i k

5. Setaria viridis L. — termés (?fnicí)t) I „ „

6. Növényi törmelék (pfíanjfiííe ^rogmcnte) kevés (luciiigc).

7. Rovartörmelék ßnfccten grngnientc) ií^'cn kevés (fcljrrocnifle).

8. Kavics (©teind^eii) sol< lüielo.

(Tazdasáp;ilafí haszon | ^ ., , . „

Öanbiüirtídinftl. 3iiiÇen 1

ì. Alauda arvensis L.

A. 3 fìrh (St.) — Cs. Hnin,n;ja (Cniu. l'iizsmnj). - ISUC. IÍI. IS.

1. Sotaria glauca L. — termés ((^rücfitc) ì (U-b iSt.)

2. n viridis L. — » « ?,H « «

3. Ajuga Chamœpitys L. — termés (griidjtc) i> « <

4. Medicago lupulina L. — mag (Samen) -1 « «

5. Stachys annua L. — termés (^rüd)te) il » «

6. (1 recta L. — « i. Il „ .,

7. Mercurialis annua L. — termés ((^rüá^tc) > « »

8. Centaurea Cyanus L. — " « -1 i. (r

9. Mag és növényi rész törmelék (Samen nnb pf(aii,ilíd)e Àvaipnontoi sok mieloi.

1(J. Rovartörmelék (Sufecten-gragmente) ktvis imoiiiçu'i.

11. Kavics (Stein(í)en) « «

Gazdas<ágilag haszon
I

, g, 3 j^
-

(; 7 s lo
Sanbroirtfdjafti. 3hitíen í

B. í) (Irh (@t.) — Cs. SoVKirjii (Cnn. I'ozsniiij j. - Isnu. 111. J/.

1

.

Setaria glauca L. — termés ((Cruente) :ÍS drl) (St.)

2. <i viridis L. — « d 88 d «

3. Panicum railiaceum L. — termés ((^rüditc) S « ((

4. Ajuga Cham;epitys L. — « « ;» n „

. Melilotus officinalis L. — mag (Samen) I « «

6. Medicago lupulina L. — « « | „ „

7. Stachys annua L. — termés ((^rüd^te) .')(» « «

8. Polygonum aviculare L. — termés (ívdid)te) Hl n «

!J. Lithospermum arvense L.— « (5vrnd)t) ! « n

10. Amaranthus (retroflexus ?) — mag (Samen) I
« n

ÍJ. Sisymbrium (sp. ?) — mag (Samen) 4 <i «

12. Mag és növényi törmelék (Samen unb pf[anslid)c Àiaçiiiientci kevés (roenige).

13. Rovartörmelék ($jníecten=graömente) sok (üiele).

14. Kavics (Steind^en) ,, kevés luieniiic).
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Gazdaságilag haszon
1 <,)«-,- ^ <i in

Sanbroirtfáiaftt. 9hiÇcn I

'""''' ''' ''
'"

Gazdaságilag kár I

anbioirtfc^aftí. ©diabeti I

C. 1 <lrh (©t.i - M.-Szcr.söf/ (Cm. Vusj. - ISUT. VII. 2r,.

1. Setaria glauca L. — termés ((yrüc()tcí Ki drh (3t.)

2. Lithospermiim arvense L. — tenia's t^-nubt) 1 » «

3. Eovartörmelék (^nfecten^graçiinente) L
\ %^^ ^°'-^„„,g.

Gazdaságilag haszon
I , j, o

Sanbunrtfdiaftí. 3iiit;eii I

3. Alauda eristata L.

2 drh (ót.) — i!s. SnnioTJii tCoiii. I'„:xn,nj). - ISVil. III. IS.

1. Setaria viridis L. - termes (grüáite) ,.„ III:! drl. (St.)

2. Polygonum aviculare L. — termés (§vüd)te) s « «

3. Lithospermum arvense L. — « « 1

4. Hordeum vulgare L. — « « 2 « «

5. Triticum vulgare Vill. — « " '.l « "

6. Eovartörmelék (3ntecten=(Vi'aöi"i-'ide) kevés (uioiuçV')-

7. Kavics (©tetnáien) -
" «

Gazdaságilag haszon
|

Sanbroirtíd^aftl. Stutzen í

Gazdaságilag kár
| , .

£anbn)irtíd;aft[. ©diabeti I

4. Anas boscas L.

A. 1 (ii'h iSt.i — Cs. Sojiiorja (Coin. l'ozuoiiy ). — 18'J(J. I. '21.

1. Polygonum lapathifolium L. — termés (gritdjte) 3 drb (©t.)

i'. « Convolvulus L. — « « ì » "

{ Növényi részekkel kevert iszap .._. _ -
I a tápiáií-k zòme.

bMt pflonjlidjen Seftaiibttjetlen 9emifd)ter ©d;famm |
.^.ttuptmenge ber ííaOnmg.

4. Kagylódarabok (^3)hifd)el=©tü(Je) „. igen sok (fel^r üieíe).

5. Kavics (©teiud)eii) ,. kevés (roenige).

Gazdaságilag haszon | ^

í'anbunrtíd)aft(. Dhi^en 1

B. 1 dvb (®t.) — Frankó (Vom. So/jtohj. — 1800. I. 31.

1. Polj'gonum Hydropiper L. — termés i^rü($tei 21 drh (©t.)

2. " lapathifolium L. — « (^-ruditi 1 « «

3. Galega officinalis L. — mag (©amen) 4 « «

I
Mag- és növényi részszel kevert isznp .

| a tápláic''k zume
'

l 3)iit ©amen uuö pfíau,^lid)en Àraçiiiu'iiteii çu'ini)d)tcr ©d)(niiuii

5. Pvovartörmelék (^iifectcìu^i'aomoiite) - kevés (roerge).

(). Kavics (Steind)en) - __ sok (uielc).

Gazdaságilag haszon 1
_^

6aiibiuirtíd)aftl. Jhigeii 1

uptmcngc bcv íialjvmig.



€. 1 (Ivb (St.) cT - I^-'inlcó (Goni: Sopron). — 1897. IT. 21.

Alnus glutinosa Gìrtn. — termos (Jvücíitc)

Növényi részekkel kevert iszap

Wit pftanältd^en Fragmenten cicmifditor Sd)lamni

Kavics (©teiiiá)en)

:î (Irb (©t.)

I il tiiplálí'k Zorne.

I

.Çioiiptmcnge ber -Jía^niiifl.

igen sok (jel^r üieíe).

/>, / ilrh (St.i — Frankó (Cuiii. Sopron >. - 1S<)(;. VII. 23.

\. .Scirpus palustris L. — termés (Àriic[)te) ,

Í2. " (ovatuR L. ?) — K I'

".{. Polygonum lapathifolium L. — termés ((^vüdite)

4. <i amphibium L. — « »

5. Festuca elatior L. — termés (grüc^te)

f
Növényi részekkel kevert iszap

'
I 5Díit pflanaíidjen Fragmenten flemifditer 6d)[amm

7. Kavics (©teiní^en)



E. 1 drh (et.) cf — Fr((ukó (Com. Sopnm). — ISDG. XII. 12.

1. Polygonum Hydropiper L. — termés iíVi"iicl)tc) '.»0 drli (St.)

ì. Kavics (Steind^en) kevés (lucniijc).

G. Bonasa bonasia L.

1 drh (3t.) cf ad- — Csák (C„m,. Vas). — IS'JG. XII. .

jJCorylus Avellana L.- him barka (mannttcí,e5ía6cí)eu) „ .. ~
{ tfÄ Änm«.

I
« « « — gallyacska (Simçitriebe) ™ .„, kevés (lueing).

2. Kavics (©teitutcui - -- -- sok (üielei

7. Carduelis carduelis L.

A. 3 drh (©t.) — Cs. Soiuorjd (Com. Pozsony). — 18,97. I. 11).

1. Eovartörmelék (SnfecteiUjvrnpif'itei kevés (uiciiiito).

2. Kavics (©tetnd)en) - sok (uiolo).

Gazdaságilag haszon 1

Sanbunrtícf)afíí. ginben I '

li. 1 drh (©t.) — Cs. SoiNorja (Com.. Pozsony). — 1S9(>. III. IJf.

1. Lappa (tomentosa Lam. ?) — sziklevél i(Soti)lcbonen)
| i'^^'ip't'iii'i^ge t,a'";djiinui.

2. Eovartörmelék (3ufecten:(5i^f*9"'^"t''* kevés (luenit^e).

3. Kavics (©teindjen) sok (uicle).

Gazdaságilag haszon | -^

2anbunrtíd)aftí. 9hi(5en I

'^'

V. Ò drh (St.i - Cs. Sumorja (Com. l'oisoiiy }. - I.SIX!. III. -JS.

1

.

Eovartörmelék (Sníecten:?vrntíi"f>itc) sok (nicle).

2. Kavics (©tctnd)ciii - kevés (iiicnifle).

Gazd.-isagihig haszon |

i'aubunvttdjaftl. ^Jhi(5cn 1

8. Chloris chloris L.

A. 1 drh (St.l $ — Cs. Somorja iCom. I'ozsoiiy). — ISfW. III. 21.

1. Eaphanus Eaphanistrum L. — mag (©amen) IO drh (St.)

2. Rovartörmelék {^iifecten=^ragmentc) sok (uicíe).

3. Kavics (©tetnd)en) .. kevés (uieniiic).

Gazdaságilag haszon |
,

SaubTOtrtfdjnftl. 9{ut5en í
'

^'

B. 1 drh (©t.) — Cs. Somorja (Com. Pozsoinj). — 1S9(!. IV. 12.

1. Eaphanus Eaphanistrum L. — mag (Samen) 10 drh (St.)

2. Eovartörmelék (3níecten=gragmcnte) .-. sok (uicIc).

3. Kavics (Steind^en) -- kevés (uienifle).

Gazdaságilag haszon 1

8anbu)irtíd)aftl. Síu^en í

Aquila. VI.



í). Chrysomitris spinus L.

1 drh (®t.) cf — Friiiik-ó (Com. S'upnui). — 1SÍ)7. I. l.

1. Magtörmelék, meg nem határozható (3aineu;Jra(^m.,unlH')"timmtiar) kevés (roenigc).

2. Eovartörmelék (3uíecten=gragmeiitc) .. sok (uieíe).

3. Kavics (©teiiid^eii) kfvós (loeiiigci.

GazilaságiLag haszon
\ ^

£anbroirtíd)aftl. ííuf^eii í

10. Coccothraustes coccothraustes L.

A. 1 drh (©t.i d" — Fniiikv (Coin. Sopron). — 1897. I. 29.

1. Acer campestre L. — magtörmelék (Saincn^Avacjmento)
{ \^^^, b« «a^nins.

2. Kavics (Steind)en) .
„, kevés (roenige).

B. 1 drh (et.) cf - Fruiikó (Covi. Sopron). — 1S97. I. 31.

I Pvnnn« í'pvoans T ' Csoiitliój ós magtömielAk 1 a táplálék zi'mie.
I. 1 lundis ueiasns ij.

Ì Kcviijdjülcii: imb SaniEiugvagmciitc ; íiauiitmcngc ber íía^nmg.

á. Bogyótermés, meg nem liatározható (!i5ecrciifrüd)te, iiiibeftimmbar) kevés (itieiiioie).

Gazdaságilag kár
|

£anbroirtfd)aftl. ©djabeu I

C. 1 drh (©t.) — Cs. Soiitorja (Com. roz.son.ij ). — 1S9G. III. 28.

1. Pyrus V. Sorhus sp. — magtörmelék (©aiiieii:graijinciitc) kevés (iiieiiie).

2. liovartörmelék (Sufectei^j^ragmente) kevés (luenige).

Gazdaságilag haszon 1

^^

Sanbroirtfáiaftí. aiufeen J

11. Columba œnas L.

1 drh (©t.) — M. Szßcsüd (Coin,. V(ts). — 1897. VI. 18.

1. Zea Mays L. — termés (§rüd;te) , 4(1 drlj (St.)

2. Bromus mollis L. — termés (grüd)te) 1 8 « «

3. Vicia lathyroides L. — mag (©amen) •'> « «

4. Linum catharticum L. — termés ()Vriid)t) 1 « «

5. Camelina (sp. ?) — termésfal ((^vud^tmänbc) kevés (uienigc).

6. Virágbimbók (Shimeiifiioiven) « "

7. Növényi törmelék (pfíanjlid)e ^ragiiteiitc) » "

8. Csigahéj (Sí^nedeníjauedjen) « «

9. Föld (®rbe)
'

« (lucnig).

10. Kavics (©teiná;eii) " (lucnige).

Gazdaságüag haszon I ^

Sanbtoirtíájaftl. ahi^en 1

Gazdaságilag kár
]

Sanbiuirtfd;aft[. ©csben J



12. Coliunba palumbus L.

A. 1 drh (©t.i — DinJiijrsJiáf (Com.. Heves). — ISÍXi. IV. 23.

1. Vicia angusti folia Reich. — mag (Samen) 131 drb (®t.)

2. <i sativa L. — mag (©amen) -i " "

3. « villosa EoTH. — mag (©amen) 14 " «

4. Ei-vum hirsutum L. — « « i' " «

5. Setaria glauca L. — termes (i5vücl)te) 402 « «

6. Vicia és Setaria — magtörmelék (©amen=îvraçimentc) kevés (roenige).

7. Eovarpete (^nfccteneier) « «

8. Kavics (©teinájen) „. _ " "

Gazdaságilag haszou 1 o o 4 ^ p 7
Sanbroirtfdiaftí. TiW^tw I

B. 1 íJrh (©t.) — M. Szcr.süi? ( Cnin. Vas). — 1SD7. IV. 30.

1. Hordeum vulgare L. — termés (grctjte) 57(1 drb (St.)

2. Triticum vulgare L. — « (í!rilá)t) 1 «

3. Avena sativa L. — « « I « «

Gazdaságilag kár
l 1 û> q

£anbroirtfá)aftl. ©d)aben j
• ^- •

C. 1 drh (©t.) — Frankó (Coni: Vas). — 18!>7. V. Ú.

\ Hordeum vulgare L. — termés (grd^te) .. 1 33 drb (St.)

I « <( (I — termés-törmelék (j^rudjt^'Jraiimente) kevés (roenige).

2. Vicia sativa L. — mag (©amen) 118 drb (St.)

3. Avena sativa L. — termés (grüdjte) 4 « «

4. Kavics (©teiná)en) kevés (iiieige).

Gazdaságilag kár
i 1 o) o

Sanbimrtfdjaftl. Sd)aben I

D. 1 drh (©t.l — Borsmoiio.sfor (C'unr. Sopron). — ISÍXi. V. 36.

1. Quercus (sp.) — termés-törmelék (^rud)t=gragmente)
{ ^ifp^Íí

2. Kavics (Steind}en) sok (üieíe).

E. 1 drh (©t.) - M. Szecsíld (Com. Vas).

1. Hordeum vulgare L. — termés ((^rüd)tc)

2. Triticum vulgare Vill. — « «

3. Zea Mays L. — « «

4. Secale cereale L. — « <i

5. Ervum hirsutum L. — mag (©amen)

G. Vicia (sepium L. ?) — « «

7. Trifolium (repens L. ?) — levél (iölättev)

Gazdaságilag haszon 1

Sanbroirtíd)aftí. ïïîu^en J

Gazdaságilag kár
| 1 2 3 4

Sanbroirtfi^aftl. Sd)aben J

S(') 1

77

IS
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F. 1 drh (St.) — Borsuionostor (Com. So/,roi, ). — lSf)7. TX. 4.

1. Polygonum Fagopyrum — termés ((Çriici)te) I its dil) (©t.)

Í Avena sativa L. — termes (^Jriid^te) :'.s « n

"]
« (I « — termés-törmelék (jivruci)t=Ai'niyneiite) sok (uicie).

3. Sctaria glauca L. — termés (grü(í)te) ] i';{ drh (©t).

4. Polygonum Convolvulus L. — termés (Jyviidit' I « ((

5. Gyökérgumó, megbatározhatlan (SBiiräelfnoUcn, imtioftiiiunbari 1 » «

fi. Növényi törmelék (pfíaiiaíicíie ^^ragiiiente) kevés inienicje).

7. Kavics (©teinc^en) _ « k

Gazdaságilag haszon
\ „ .

Saitbiüírtfc^aftr. 9íu^eii 1

Gazdaságilag kár
|

í'auiiunvtíd^nftí. Scí)aben 1

13. Gorvus cornix L.

A. 1 drh (©t.) — lúlszcg (Coin.. Vas). — 1S!)7. I. 01.

I

Triticum vulgare Vill. — termés (grüí^te) .-
| a tái>iáii''k vXmu-.

I „ „ „ _ pelyva (©peíjen) í í-"»iV""t»flt ber Jiaijnms.

_j
( Avena sativa L. — termés ((Cruciate) « «

"
I <i <i « — pelyva (©peíacii) ' «

., í Hordeum vulgare L. — termés ((^rüc^te) « «

''
I <i (I « — pelyva (©pclseii) « d

4. Disznószr (©(^lueineborften) kevés (uicuicic).

5. Kavics és tégladarabok (©teiiidjeii imb 3it'9e'ftiirfi"l)^'>" " «

Gazdaságilag kár
l 1 01 o

i;niibròtrtid;aftl. ©d;abeii J

li. 1 drb (et.) $ — Cs. SoiiHirjii. (Com. l'oz.soiijj ). — 1,S!J7. IV. 3.

1. Hordeum vulgare L. — termés-törmelék (5vriid)t=ívmiiiiicntc) sok (uicíe).

2. Csigahéj (®c^ne(fení;aued)en) ;{ dri. (3t.)

Gazdaságilag kár I

Sanbroirtfc^aftl. (Sd;nben J

€. 1 drh (®t.) — Cs. Sojiiorja (Covi: Pozsony). — ISUT. IV. íí.

I . Rovar Onfecten) „ ^ ... ._ sok (utctc).

Gazdaságilag haszon

ßanbiöirtfdiaftl. 3}u^eii J

J). 1 drh (St.) — Sopron (Cm.. Hopron,). — 18í)7. IV. 2(j.

1. Hordeum \Tilgare L. — termés-törmelék (gnidjt^S^racjmeiitc) ,_ .- kevés (toeiflc).

ä. ßovar (3n)ecten) ._ .. ._ _,„.__ .... ... _ ... „. sok (inele).

Gazdaságilag haszon |

Sanbnnrtfdjafti. 3îu(jen 1

Gazdaságilag kár
|

£anbw)irtíd)aftt. ©d)abcu j
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11. Corvus frugilegus L.

A. 100 drh (St.) — IfP?,^- — Közép-Hantos (Coin. Fck

I
Hordeiini vulgare L. — termés-törmelék (^riicf)t=(5rncjmentc)

I « (1 « — pelyva (Spetäeu) - a taplnlük zöme.
.Çiauptiiiciigc ber îialjvuiiji.

^j
I Avc'ua saliva L. — termés-törmelék (jyntd)t=3^raaiitcute)

"
1 « <i « — pelyva (©peísen) -

I

3. Cauuabis sativa ~ termés (^riiájte) iM drl) (©t.)

4. Setaria glauca L. — « « "1 « «

5. Zea Mays L. — termés-törmelék (gruií}t=i5ra9iuoiito) kevés (luenige).

G. Gyökérgumó, meghatározhatlan (aBiiraelfuoïïen, uubeítimmbar) J drb (©t.)

7. Csont (SÍnoc^en) -^ .... -. _ ^ kevés (loeniöe).

S. Tégladarabok (3iegelftüácf;en) -. <' «

9. Kszénpernye (©d^íaáe) « (roeiiig).

10. Homok (©anb) " (roeuige).

11. Csigahéj (©á)iiocícu()diiocI)eii) . « «

1:2. Eovartöniu'lrk (Jiiü'ctt'u (^fragmente) suk (inclc).

Gazdaságilag haszon
I «

^ g
Sanbœirtfi^aftl. 9îuÇeu I

Gazdaságilag kár 1
u) q -

í'Qnbunrtídjaftí. ©djabiMi 1

lì. 1 drh (©t.) — Ilegijkö (Cum,. Sopron.). — 1807. IX. '£5.

I
Tri tifum vulgare YiLL. - korpa (Aíeic) 1 h táplálók zumo.

•|
« « <' - csupasz szem ICntblÖfíte .ÍÍOrna-) (

.^m.ptmnigo ba-Jialjnnu,.

'Ì. Graminea — levél (SBÍatter) - kevés (luciitgo).

3. Eovartörmelék (Siifecten^'J-ragiiiciite) » «

4. Kavics (©tcindjon) « «

Gazdaságilag haszon
|

Sanbroirtíd)aftl. 3hit3eii í

Gazdaságilag kár
|

Saubiuivtídiaftl. ©diabcíi I
"

15. Coturnix coturnix.

1 drh (©t.) J — Fogaras (Coin. Fogitras). — 1S(J7. V. 30.

1. Rubus ciosius L. — termés fjriid^te) - 33 drb (©t.)

±. Növényi törmelék (pftaiíjíid^' fragmente) kevés (uienige)

3. Kavics (©teiná)cii), « «

Gazdaságilag haszon 1

Saiibroirtíd)aftí. Síu^eix )

Ki. Emberiza citrinella L.

A. o drh (©t.) — Fi-cubkú (Com. Sopron). — 1S!)7. I. 17.

J
Setaria glauca L. — termés (grüá)te)- . _ - 2<S drl) (©t.)

I Cl « « — termés-törmelék (giiidjt-jCragmeute) sok (t)ieíe).

í Setaria viridis L. — termés (j^^üájte) í2() drh (©t.)

"'
l (I (I <i — termés-törmelék (gnid^t^f^raginenle) sok (uieíe).



:}. Paiìieuui Cius-galli L. — termés (gradate) 2 drh (St.)

4. Polygonum aviculare L. - temiés ({Crüájte) '2 «

5. Digitaria liumifusa Eich. — termés (grüd^te)„, _.. _. ._ - 9 «

6. Myosotis (arvensis L. ?)— termés-törmelék (gri4t=í?ra!liiiente) kevés (roenige).

7. Kavics (©teiná^eii) - <' «

Gazdaságilag haszon
l i ^i o 4 - (

2anbmixt\á)a\Ú. Chilien 1

J{. 1 drh (@t.) — Cs. Somorja (Com. Poziiimy). 18!>ü. III. I4.

1. Setaria viridis L. — termés (grüá)te)„, _.
{ Iml^ltntngc bn'"iûi)vung.

± Centaurea Cyanns L. — termés (gruc^t) 1 drb (©t.)

3. Kavics (Oteind^eii) _ - - -
kevés (roenige).

Gazdaságilag haszon
) ^

Sanbrotrtídjoftl. Síu^eii í

17. Emberiza schceniclus L.

3 drh (©t.) d, 1 >lrh (©t.) ? — Cs. Somorja (Com. Pozsonij ). — 1807. V. 8.

1. líovartörinelóklSníecten^^ragmente)
{ ÍÍJÍÍÍ'ÍíÍS^'

Gazdaságilag lias/.oii 1

£oiibroivtic[;aft[. 3iu6en J

18. Fringilla cœlebs L.

drh (©t.) cf — Frankó (Cum. Sopron J. - 18;>7. II. 10.

I

Setaria glauca L. — termés (grü(^te) - 84 drb (©t.)

|
(( (( (I — termés-törmelék (gnid)t='Àvagiiioiitc) sok (oiele).

2. « viridis « — termés (gruá)!) ,- - I drl) (St.)

J
Polygonum aviculare L. — termés (jvr:üá)te) i^^ ii "

I
« « « — termés-törmelék (gruá;t=i^i-ac3iiieiite) sok (uiele).

4. « Convolvulus L. — termés @ruá)t) .- 1 drb (©t.)

5. " lapathifolium L. — « « 1 « «

6. Crucifera (sp. ?) — mag (©amen) - - 45 « c

7. Myosotis (arvensis L. ?) ^- termés (;^rüá)te) _. .- - .- « «

8. Lichnis (sp.) — mag (©amen) ,-. - .- - - "1 « "

íj. Amarantüus (retroflexus L. ?) — mag (©amen) _ - 1 « «

10. Chenopodium (sp. ?)
— termés (^ruá)t).- .-. 1 " «

11. Egyéb magtörmelék (©onftige ©omen=(5ragmente) kevés (mcnige).

12. Piovartörmelék (Snfecten^i^ragmente) _ _. -. _ « "

13. Kavics (©teinc^en)- ..- ..- .~ -- .~ - - - - - - ~ « «

GazdaságUag haszon 1

^ ^,_ ,^ ^_ g_ ^^ ^ g_ ^ ^^ ^^ j2_
i'anöuiii-tíd;aftl. 9íut5en )

11). Fuligula nyroca (íüld.

1 drh (©t.) ? — Cs. Somorja (Com. Fos.-iony ). — 1806. IX. 20.

1. Cuscuta (lupuliformis Keock.?) — mag (Samen) _ 88 drb (©t.)

± Polygonum lapatbitolium L. — termés ({yrüd)te) _ _. _ _ 9 « «
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3. Scirpus (í3p. ?) — termés (f5rii($te). r, ,hh (St.)

4. Chcuopodiiuii (album L. ?) — termés (^nidjt) I « «

5. Amaranthus retroflexus — mag (©amen) \ « ,<

6. Gomba-selerotium (^i(a=(Scíerottum) .... I « <'

[ Mag és növényi részszel kevert iszap -
| , i. ,

f\

í 3)íit ©nmen iitib pflanjíiáieii (Fragmenten gemifd^ter ©(^lannii J
' "

8. Kovartdrmili'k i,"sníecten=(Vra9mcnte) __ - ._ .. .-. ~ _ kevés (roenige).

9. Kavii-s :3tciiul)cin . .^ ,..„__ _ ._. .... .-. sok (»ieíe).

Gazdasagiliig haszon I

^ ^
Sanbn)irtí($aftl. "Jínfjen I

"iSS. Garrulus glandarius L.

/ ärh (St.) — Frankó (Com. Sn/,r,iin. - l.S.'X;. II. 21.

1. Növényi kéreg és gnmótörmelék (fragni, «on Sìinben n. ilnollen)
{ |aSmmÍ ba sîaijnmçi.

2. Eovartörmelék (3niecten=(5ïagmente) _ ___.._ _ kevés (roenige).

3. Madárcsont (5ßogelfnoc[;en) _. - ... - _ _ __ « «

4. Kavics (©teind^en) ___„„_. sok (oiete).

-lì. Nucifraga caryocatactes L.

1 flrh (t.) — Pi-ankú (Com. Sopron). — 1896. XI. 1.

1. Coryhis Avellana L. - termés-törmelék (gruc^t=gragmente) __
{ |4S™,nmg.

'1. Eovartörmelék (3níecten=gragmente) .... _ .... .- ... _ -. kevés (menige).

Gazdaságilag haszon 1
^^

Sanbiinrtfc^nftl. íínljon 1

"lì. Ortygometra porzana L.

1 (Irh (©t.) cT — Cs. Somorja (Com.. Pozsony). — iSDíi. IV. oO.

1. Scirpns (sji. ?) — termés (^rüd)te). __ ._ 5 drb (@t.)

± Eovartörmelék (3níectcn=gragmente) ^ ._. i|aíSS ^"aijnmg.

3. Kavics (©teind)en) kevés (menige).

I.i. Otis tarda L.

1 drb ist.) cT (id. — Cs. Som.orjo (Com.. Poz.wnij). — ISDG. IV. -ÍO.

1. Polygonum (sp.?) — szár (©tenget) kevés (luenige).

2. Graminea (sp. •?) — levelek (Síiitter) .. « «

3. Eovarok (Sufecten) ._. _ - _ .-
{ líj^CcS baTiai^vuns.

Gazdaságilag haszon I „

ßanbiüirtic^aftl. 9ln^en J



24. Otocorys alpestris.

o (Irh i©t.) — us. Sonwrja (Covi, l'ozsoiiij ). — 1807. XL 27.

\ Sctiiria viridis L. — tonnés ((Crüá;te) O.j drb (©t.)

I (( (( n — termés-törmelék (^^rudjt^f^i^íiíjmeiite) sok (oieíe).

á. « glauca « — termés @rü(í)te) '11 drl) (©t.)

3. Ajiiga Chamœpitys L. — termés ({^rüá^te) 5 " »

4. Rovartörmclék (^nfectenígragmente) kevés (rociiige).

5. Kavics (©tein(í^en) ._ - « «

Gazdaságilag haszon
\ \ a o h

2anbiüirtíd)aft[. ííii^eii j
• • •

2Ô. Parus cœruleus Ij.

;.? r77-& (@t.) c? es (unb) ? — C's. Htmiorja (Codi. Pozsony). — 18'J7. I. 10.

Növényi törmelék (pftanälidjc fragmente) ... kevés (luenige).

Eovartörmelék(3n)ecteit=gra9mente) " "

Gazdaságilag haszon
1 ^.^

Sanbroirtíá;aftL ííu^en j

"'

26. Passer domesticus L.

A. 1 drh (St.) — Cíi. Soinorja (Com,. Pozsoii.ij ). — 180(1. I. 13.

1 . Hordeum vulgare L. — termés-törmelék (yrucl)t=íyvaginentc) l

± Tritieum vulgare Vill. — « « « «

[

3. Avena sativa L. — n « « " J

4. Kavics (Steináien) .... ._ - kevés ouenige).

Gazdaságilag kár 1
^^

.,

Sanbiüirtfi^aftt. ©á)aben J
•
"•

7i. i drh (St.) d" — Fogaras (Com. Fagaras). — 1807. IV. lU.

1. Setaria Italica L. — termés-törmelék (AVuájt^Aragmcnte) - igen kevés tjeljrroemçiic).

2. Kavics (©teiiK^en) - " " « "

Gazdaságilag kár
|

Sanbroirtfc^aftt. ©áiabeii I

C. 1 (irh m.) d" — Szt.-GotJtard (Com.. Bzoljiok-JJohoka). — 1807. V. 16.

1. Graminea (sp. ?) — termés-törmelék (5rud)t:55vagmentc) kevés (uienige).

2. Rovar (Snfecten) .- _ - « i'

3. Kavics (©teinc^en) -- ... ____._..._ « «

Gazdaságilag haszon
| ^^

Sanbiutvtfájaftl. 3íiil^en I
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IK 3 flrh (®t.)
kintt fiatal _ j^,-; . fC,„n. FVi.sJ. — 18D7. VII. Ki.

J
Tritieum vulgare ViLL. — termés (griidjte) 2 drb (©t.)

| « « « ~ termés-törmelék (gnid;t=5ïiiomeiite).- kevés (roeuige).

2. (Moms nigi-a L. ?) — bogyó-törmelék (33eeren=Ai'nöi»e»t^) " "

3. Kavics (©teind}en) _ _ - - —
Gazdaságilag kár I .

Sanbiüirtídjaftí. ©($aben

E. 3 (Ivi) (©t.i '^i"^"«f'^'. _ Kösxcq ((hm,. Va.s j. - IS!)}'. VII. 25.

) Triticum vulgare ViLL. — termés (jjrüdlte) 3c]rb(®t.)

I I' « « — termés-törmelék (^nu'ht^Avaöincnte),... kevés (loeniae).

2. Kavics (Steinigen) .... .„. __ « "

Gazdaságilag kár
|

SnnbroirtídjaftI. ®d;abeii I

F 1 ärh (©t., "^^^^^ - Kszeg (Com. Vas). - 1807. Vili. 10.

1. Triticum vulgare Vill. — termés-törmelék (grild)t=?^vagmente) kevés (lueiiige).

2. Kavics {<Steind)en) - - « "

Gazdaságilag kár
|

Sanbnnrtí($aft[. ©d)aben í

27. Passer montanus L.

^ ^Irb (®t.l !:SÄ.„g. - Köszea (Com. T>,.;. _ I8f>7. VII. 37.

1

.

Veronica (sp. ?) — mag (©amen) 2 drb (St.)

2. Setaria viridis L. — termés (^ntdit) ,1 " "

3. Mercurialis annua L. — mag rSaiiu'iii - 1

4. Eovartörmelék (Suiecten^gragmente) - {

5. Kavics (©teinc^en) - - kevés (roeuige),

Gazdaságilag haszon

a táplálék zöme.
^aiiptmciigc bev Jio^rmig.

Sttnbunrt)d)aft[. 9tu(5en 1

28. Perdix perdix L.

A. 3 drb m.) S^aAíe«. - ^«-''^ ^^^"«- ^'"'^- - ^^'^'- ^"^^ ''

I
Avena sativa L. — termés (gradate) .-. . . -^^ - _ 7 drb (©t.)

"I « (1 (I — termés-törmelék (^riid)t=íVmgmoiite) - sok (uielc).

2. Eovartörmelék (Siifecten^fyragmente) ^ " «

3. Kavics (©teitií^en) « "

Gazdaságilag haszon
|

Sanbroirtfc^aftl. Sínben I

Gazdaságilag kár
|

Öaiibroirtfc^aftí. @d;abeii /

Aquila. VI.
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It. 1 (írh (et.i i — Köszcd. fCni,,. C

1. Avena sativa L. — termos (jyriid)tc)

2. Seeale cereale L.— « «

3. Hordeum vulgare L. « «

4. Triticum vulgare Vill. — termés (^riid)tc)

5. Pisum ai-vense L. — mag ((Samen)

6. Sctaria glauca L. — termos (j^rucl;t)

„JA felsorolt gabonafélék törmeléke

I Íkiiá;ftüiíe ber aufgejäliiten ©ctreibearteu

s. Phaseolus (sp. ?) — virág (îMliiiU'ii)

9. Kavics (©teiiK^eii) ,

Gazdaságilag haszon 1

2anbroirtfá;aft[. 9íu|5Cii I

Gazdaságilag kár
| ^^ ., , . ,

i'anbunrtfájaftl. ©djaben I
^- ''•

•
'

IS, Il-

ls ,.

r soli (melci.

kevés (U'euicje).

C. 1 drh (©t.i
í kintt
auagemac^ícn.

Köszeq (Com. fas). — 1897. VITI. 7.

1 . Hordeum vulgare L. — termés (jCrüíí^tc)

í2. Triticium vulgare Vill. — termés (^riidjte)

3. Avena sativa L. — termés @rü(^te)

4. Secale cereale L.— « «

. í Az elsorolt gabonafélék törmeléke
'

I 33nid;ftü(íe ber genannten ®etreibc=^nid)te

6. Cerastium (sp.?) — virág (Sínnicn)

7. Eovartörmelék (^nfectenígrotjnicute)

8. Kavics (©tein($cn)

Gazdaságilag haszon

Sanbiüirtfá^aftl. 9ínt5en

Gazdaságilag kár
|

£anbroiïtid)aftl. ©djaben I

n. 7.

1. :>. W. 4. 5.

40 drl (St.)

í sok (uicle).

kevi's (UK'nigc),

D. 1 drh {et.) jav. — Miszeg (Covi. V(i.si. — 1807. VIII. 8.

1. Hordeum vulgare L. — termés-törmelék ((^ruditÀvaiiuicntc)

2. Zea Mays L. — termés-törmelék (grnd^t^^rugincntci

3. Lolium temulentinn L. — termés (^rud)t)

4. Polygonum Convolvulus L. — termés (^rnd^t)

5. Eovartörmelék (^siiiecten^Avngincntci

(). Kavics (©tetnc^en)

Gazdaságilag haszon
|

£anbnnrtíd)aft[. 3hièen 1

Gazdaságilag kár

2anbunrtfd)aftr. Sdiaben

3. 4. 5.

! 1. ±

í a táplálék zöme.
( .^auptmeiigc ber íía^nmg.

kevés (toeníg).

1 drb (®t.)

sok (otc(e).

E. 1 drh (St.) ? ad. — Kszeg (Com. Vas). — 1807. VIII. 0.

I

( Avena sativa L. — termés (;5rüc^te) lGdrb(St.)
'

' « « « — termés-törmelék (önidit^A-vagineiito) sok (uiele).

Ì. Eovartörmelék (^níecten^Avaginente) kevés (loenige).

3. Kavics (Steind)en) _. sok (oiele).



Gazdaságilag haszon 1

^^

Sanbroirtfdjaftl. 9íu^eii 1

Gazdaságilag kár 1

2aiibunvtíd)aftí. ©djabcn 1

F. 1 drb iSt.) d ltd. — Kétlu'lij (Covi. Sopron.). - 1S!)7. XI. 10.

1. Pauifiim Crus-galli L. — termes (gïiic^te) I.jO drh (St.)

'Ì. Polj'gonum Fagopyrum L. — termes ((^rikbte) 7!) « "

3. Secale cereale L. — termés (^rüálte) (1 « «

4. Polygonum aviculare L. — termés (^riicl;tc^ 2 « «

5. Euphorbia helioscopia L. — mag (©amen) I « "

6. Setaria glauca L. — termés (('fruc^t) I « «

7. Anagallis arvensis L. — mag (©amen) I « «

8. Növényi törmelék (pftanjUc^e fragmente) kevés (luenige).

9. Kavics (3teincí)en)- .- - .. « «

Gaz(l;is;if;iIa,L; haszon
1 < í r r -

Saubiüii-tfdjaftl. 3tu^eii 1

Gazdaságilag kár 1
,^

Sanbiüirtfc^aftt. Sd^abeii (

"' '

•

«• ^ '^^^ (®t-) !^Sl^;!rU - ^^'^'^ ^«""- ^'^^- - ^^"''- ^'^''- ^'^-^^-

\. Loliuni temuleutum L. — termés ((^riidjtc) 109 drh (©t.)

^^
í Avena sativa L. — termés (^^^rüdjte) 1 1 « «

"'l « « n — termés-törmelék (gnid)t=(5raçimeutc) lu'vés (mciiiç(e).

3. Rovar (Sníecten) „- _ « «

4. Kavics (©teiiidjen) « «

Gazdaságilag haszon |

Saiibunrtfdiaftí. ^hi^eii 1 ' "

Gazdusá-ila.t; kár
| ^,

íL'aiibiuivtídjaftí. ©djüben I

kintt fiíital

ttu§gcroad)ícii jung.
H. 1 drh (©t.) ^-:"„^;:^;''

.

- Kszeg (Con,. Vas). - 1807. Vili. 11.

Avena sativa L. -- termés (grüc^te) - 42 drb (©t.)

« << « - - termés-törmelék (gnidjt^^ragincnte) sok (üiele).

Lolium teraulentum L. — termés (5rüd)to) 78 ebb (©t.)

Hordeum vulgare L. — « « 23 « «

« <i « — termés-törmelék ({Çrudjt--(5va(jiuente) kevés (lueiúije).

Loliuni x^erenne L. — termés ((^riid^te) SS drb (©t.)

Secale cereale L. — « (§rud)t) 1 « «

Plantage lanceolata L. — mag (©amen) 1 « «

Növényi törmelék (pfían3Íid)e (fragmente) kevés (luoniíje).

Eovar (^nfecten) » «

Kavics (©teind)en) .. ... « «

Gazdaságilag haszon | g /> o

Sanbunrtí($aftl. ílu^en \
^-

• •

Gazdaságilag kár
l i

-j r

Sanbtüirtfdjaftl. ©c^aben 1



15"2

Vili. u.
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M. 2 (ìrh (St. I
— Knszog (Co r„.s).

1. Lolium temulentnin L. — termos (^riid^te)

^ Í Avena sati\ii L. — termés ((Cruente)

"
I II II II — termés-törmelék ((^niditiAViic^iiioiili'

3. Növényi törmelék (pfíaiialií^tí (yragmeiitc)

4. líovar C^níectcn)

."). Kavics (©teincfjcii)

Gazdaságilag haszon
|

Sanbiüirtfd^aftl. Síu^eii I

Gazdaságilag kár
| ^^

Sttnbiinrtíd)aftí. ©d^aíieii I

112 drh (3t.)

37 II II

sok (uidc).

kevés (iDcuigc).

sok (üiele).

"'• " " ' '®'-'
auägeiond)im jimg.

Köszaj (Coiu: Tas). - 18fJ7. VITI. 1.

1. Lolium temulentum L. — termés (;Crüd)tci

Triticum vulgare L. — termés @rü($tc)

Avena sativa L. — termés ((^rd)te)

(I (I « — termés-törmelék (^nid)t45i"n(ViH"iitiM

Itovar (Snícctcii

Kavii-s (3tciiidicu)

(iazdas.-igilag liaszon |

Saiiíiiuirtídjaftl. 9iii(5eii )

Gazdaságilag kár

Sanbroirtfdjaftt. ©d^aben

1. 4.

! Í2. 3.

i^27 drb (St.)

Gl II «

sok (oiele).

kevi's (lucuiiíc).

O. 1 drh Koszai ( a
lUtâgcraacliicii jung.

1

.

Avena sativa L. — termés (j5rá)te)

2. Lolium temulentum L. — termés (^nid)t)

3. Graminea — levél (Sfotter)

4. Növényi törmelék (pfíanjííd^c -ivvngim'nte)

5. Rovar (gnfecteii)

6. Kavics (Steind^en)

Gazdaságilag haszon
| ^, ^

l'auPuúrtídiaftí. Jíiiljcn I

Gazdaságilag kár
| ^

ßanbuiirtld^aftl. ©d)abcu I

riii. 14.

2 drh (ót.)

)k (uielc).

P. 2 drh (©t.
kintt liatal

aitägeroadjjeti juiig.
Köszrß (C, Va,). ISÍK

Lolium temulentum L. — termés (5rüá)te)

í Avena sativa L. — termés (grüáite)

1 (I (I <i — pelyva (©peläen)

J
Triticum vulgare Vill. — termés (j^rüdjte)

I (I II II — pelyva ((SpeÍ5Cii)

Euphorbia helioscopia L. — mag (Samen)

Setaria glauca L. — termés ((^rüd^te)

Növényi részek (pf[anättc|e gragmeute)

Bovar (Sufecteii)

Kavics (Steindjen) -

. TT//. 14.

l'.)5drli(òt.)

Ùì II II

sok (oicle).

12 drh (3t.)

kevés (luentge).

2 drh (3t.)

kevés (lüciiige).



vni.
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2. Loliiun temulentum L. — termés (i^rüdjte) 25 drb (Zt.)

3. Centaurea Cyanus L. — termés i5yrücí)te) "ò « "

4. Növényi törmelék (pfían3Íicí)e graçjinoiite) sok (vkk).

5. Eovar (Snfecten) , kevés (uieniçiO.

('). Kavics (©teiuci^en) ,-. - « "

Gazdaságilag haszon j 5, ,-, ^

Saubioirtícbaftl. gíulíou I

Ga/.dasaj^ilají kár
\

^

.i'aiibiuivtídjaftl. '3cí;aöcn 1

ir. 3 drb ,St.)
ÍÍS;l^;iÍ;V,9.

- J^ös^eg (Con,.. Vas). - 18D7. VIII. 17.

I

líordeum vulgare L. — termés (grillate) ._ 19 drb (3t.)

'1 « « « — termés- törmelék (grud^t^^^^ragmcntel kevés (iiieniç^e).

I
Avena saliva L. — termés (Jrüáite) !» drb (2t.)

"'
I « « 11 — termés-törmelék ((^rud^t^í^ragmeitte) kevés (roetge).

I
Setaria glanca L. — termés (grü(í)te) -, -,. 13 drb (St.)

' '
I « « <i — termés-törmelék ((5nid)t=?5ragmente) kevés (roenige).

4. Lolium perenne L. — termés (jÇriid^te) I2drb(3t.ì

5. Scleranthus (sp. ?) — termés ((^rüí^te) 10 « «

G. Loliiim temulentum L. — termés (^rud^t) 1 « «

7. Növényi törmelék (pflanaíic^e j^wgmente) kevés micniçiet-

8. Eovar (^níecteu) -,, ... -. ...

!). Kavics (©teind^eu) .- .... sok (uieíe).

Gazdaságilag haszon
1 o c f o

Sanbroirtíd)aftí. Síiiljen í
'

'

Gazdaságilag kár I

^
SanbTOÍrtí($aftI. ©d;aben 1

^ 1 '^'-^ '.St-.' SíaSi;lrW - Köszcf, (Con,. Vasj. - 1897. VIII. 20.

í Triticum vulgare VtLL. — termés (j^rüc^te) .. .... 85 (kb (5t.)

I « « « — pelj-va (Spetäen). - . . kevés (roenige).

2. Setaria glauca L. — termés (gtüd^te).. .- 38 drb (8t.)

1 Sonchus asper L. — « « 130 « «

'"l « « « — virágzat (ÍBIüt^cnftanbc) 2 « «

4. Panicum Crus-galli L. — termés (griid^to) 2 « x

5. Cerastium — virág (Silumen) .. - ._ 14 « «

G. Növényi tönnelék (pfíattatid^e {fragmente) kevés (roenige).

7. Eovar (^nfecten) ._ ^ a

8. Kavics (©teindjen) „ .
i' i'

Gazdaságilag haszon
I ,^ o ^ r -

Sanbroivtfdjaftt. 3îuèen í

"

Gazdaságilag kár I

Saiibroivtfdiaftí. Sdjabcu í

A', ö drh (St.i — Miiuilyi (Com.. So],rn„ ). — 1897. TX. 4.

1. Setaria glauca L. — termés (grüd)tc) .- - 1 12G drb (3t.)

2. Panicum miliaceum L. — termés (j^rüdite) 270 « «

3. Polygonum Convolvulus L. — termés ((yrüc^te) 58 « «

4. Panicum Crus-galli L. — termés (^riid)tei 22 « «



5. Cannabis sativa L. — termés (^üí^te)

6. Polygonum lapathifolium L. — termes (grüßte)

7. Setaria viridis L. — termes (j^rüd^te) _ _

8. Ervum hirsutum L. — mag (Samen) ... - ...

9. Elibus (caesius L. ?) — termes (gtüc()te)

10. Digitarla humlfusa Eich. — termés (grüíí^te) ...

1 1. Silène v. Lychnis (sp. ?) — mag (©amen) .

12. Poa pratensis- L. — termés (griic^te) -,

13. Linaria (vulgaris Mill. ?) — mag (Samen)

14. A felsoroltak törmeléke (33iuá;ftücíe ber älnfflcsäiiltcni

15. Eovartörmelék (^nfecten^gragmentc)

16. Kavics (©leinenen)

Gazdaságilag haszon 1

Sanbroirtfc^aftl. Sinken I

Gazdaságilag kár

Sanbiüirtíáiaftl. ©d)aben

1.3. 4. G. 7.8. í». 10. 11. 13. 15.

2. 5.

10drh(2ü

(oteíe).

'a (wenige).

r. 10 flrh (©t.i — Kszeg (Cknu. Vas.) — 1S!)7. LY. 8. rs lunbi 10.

j Setaria glanca L. — termés (^rii^te)

I
(I « V — termés-törmelék (gruá)t=gra9mcnte)

f
Polygonum Fagopyrum L. — termés ((^rüá)te) _ ...

I « « <i — termés-törmelék ((^rud;t:;5ragmente)

J
Avena sativa L. — termés (grüá;te)

I « « <i
— termés-törmelék (gnic^t^í^ragmente)

j Setaria viridis L. — termés (^rüc^te).- - .-.

I « (I « — termés-törmelék (grud)t^;5ragmcnte)

í Polygonum Convolvulus L. — termés ((^rüáite)

1 V « « — termés-törmelék (j5rná}t=3ragmente)

« Persicaria L. — termés (f^rüc^te)

) Oxalis comiculcita L. — mag (©amen) _ .-. - .- -

I n « (I — mag-törmelék (©amen=5vragmente)

Polygonum aviculare L. — termés (grüdjte)

Chenopodium (album L. ?) — « ((^rud)!)

Kavics (©teindien)

Gazdaságilag haszon I a "
f 7 ^ '»

SanbTOtrtfd^afti. Ììu^en )
•

'^- ^

Gazdaságilag kár
|

Sanbiöirtiáiaítl. ©áiaben j
" '

•

2G(J.J drb (©t.)

igen sok (.fe^r uiele).

327 drb (St.)

kevés (roenige).

47 drb (St.)

sok (üíele).

93 drb (St.)

kevés (roenige).

38 drb (St.)

kevés (roenige).

28 drb (St.)

42 drb (©t.)

kevés (roenige).

4 drb (St.)

1 ,, ,.

Z. 1 (Irh (St.) rf — Kszeg (Coin. Vas). 1897 .XI. 27.

1. Polygonum Convolvulus L. — termés-törmelék (5-rncf)t:(5ra9i"ente) igen kevés (feíir roenige).

2. Növényi törmelék (pfíanaíi(|e (fragmente) ._ « « « n

3. Kavics (©teindjen) igen sok y\á)x üieíe).

Gazdaságilag haszon
|

yanbroirtidjaftl. 9hi(5en I



2!). Phasianus colchicus L.

A. 1 <1rh (®t.) — Kin-iiuntd (Cm,,. ]),si. — 1807. V. 7.

, Í Gul)aeskópzrlménv, valószínük's; töJgviöl I

I ©aílendiíbiiiigen, ron^rfd^ciitíií^ »on einer (ìid)o I

^^ '

2. liovar (^nfecten) kevés luieniiv'i.

Gazdaságilag haszon I ,

Sanbunrtfdjaftl. "íhigcii I

Jì. 1 ßrh (et., cf S^aíi^SÍÍ*«.
- ^"'^'^0 (Com. Vas). - 1897. VITI. IG.

1. Carex (muricata L.?) — termes (^rüd^te)- .S0(lrb(3t.)

2. Galium (sp.?) — termes ®vüá)te) 7 o «

3. Rubus (sp.?) — « « .^_ ... _ 4 <i (I

4. Plantago lanceolata L. — mag (©amen) 2 « «

5. Seeale cereale L. — termés ((^rud;!) , 1 « «

G. Növényi törmelék (pf(an3Íid;e {fragmente) sok (uieíe).

7. Kavics (©teind^en) , , <>

Gazdaságilag haszon
1 ^ o ^

£anbunrtfd)aft[. Ta\%t\\ ]
—

Saníiiinrííd)aft[. Sdjaben I
'

'

('. 1 (Irh i©t.) d ail- — Guór (Com. Vas). — 1897. XI. o.

{ Zea Mays L. — termés (j^riíc^te) 9 drli (2t.)
'

I « (I (I — termés-törmelék (ji^rudji^^^ragnicnte) sok (ineíe).

2. Kavics (Steinc^en) « c,

Gazdaságilag kár 1

Sanbroirtfc^aftl. ©djaben I

r>. 1 drb iSt.) (f ad. _ Senmje (Com. Vas). — 1897. LX. 30.

1 . Eosa (sp. ?) — mag (©amen) , - .^ ,. __ _. „ 50 drb (St.)

í Zea Mays L. — termés ((^rüc^te) _. .„ ._ 32 « «

"'
I « « « — termés-töi-melék (grnc^t=5ri9mente) sok (üiele).

3. Cai-pinus Betulus L. — termés (f^rüi^te) . _ 2 drb (St).

4. Kavics (©teind;en) - - kevés (roenige).

Gazdaságilag kár
| ^

Sanbiuirtfc^afti. ©c^aben í

E. 1 drb (©t.) cf — Hcriykü iCniii. So/,r<,i, ). — 1897. XII. 2.

1. Hordenm vulgare L. — termés (^rüd)tc) 215 drb (3t.)

2. Zea Mays L. — termés (j5rü($te) 102 « «

3. Növényi törmelék (pflanaíidje ^-rai^mentei igen kevés (feí)r roenige).

4. Föld (Érbe) _ sok (oieí).

5. Kavics (©teinc^en) « (Die(c).

Gazdaságilag kár I

^

Sanbroirtfdiaftí. ©diaben J
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F. 1 (Ivb (©t.) — Heqykö (Con,. Snprm, ) — 1SÍ)7. .VIL 4.

1. Hordeum vulgare L. — termés @riid)te) l'.iiiii ilrii (it.)

2. Zea Mays L. — termés (grüc^te) 1 4 « «

3. Secale cereale L. — termés (^^viicíjt) le«
4. Kavics (©teind^en) .„. kevés iiueii\e).

Gazdaságilag kár 1

^^

8aiibiotrtf($aftí. ©d)atieu J

G. 1 drh (St.i d — Pozsünij (Com. Por.mnij ). - J<S!)G. XÍI. ,Í0.

1. Cornus sanguinea L. — termés @rüd)to) l-l drii (St.)

2. Carpinus Betulus L. — « « .")
,< «

3. Robinia Pseudoacacia L. — mag (©amen) Ü) " «

ì. Convallaria majális L. — « « S n «

5. liauuuculus Ficaria L. — g_yökérgumók (SBuräel-.tuoUcii) 21 n «

(J. Az elsoroltak törmeléke (SBnid^ftiiáe ber aiufijesätjtten) sok (uieíe).

7. Bovartörmelék (Sníecteníf^ragmente) . ,. kevés (luentge).

8. Kavics (©tetnc^en) .„, « «

9. Homok (©ûub) ,_ -^

Gazdaságilag haszon 1 ^

Sanbiuirtfd^aftí. Tm^m 1

^'

30. Pica pica L.

1 drh (©t.) — Frankó (Com.. Sopron). — 1897. I. 17.

1. Triticum vulgare Vill. — termés és pel_>'\'a (^rüd)te iinb ©petjcn)
|

2. Hordeum vulgare L. — « .< «
| ,, táplálék zöme.

3. Secale cereale L. — « « « ^

íiauptmcnge bcv ìiaCmiiig.

4. Avena sativa L. — n « « « « « I

5. Galium tricorne Witt. — termés @nid)t) I drb (©t.)

G. Rovartörmelék Oiifecten^^Çrogiiiente) kevés (luenige).

Gazdaságilag haszon

£anbroirtíd;aftí. Sínben J

Gazdaságilag kár

8anbn)irtíd;aftí. ©d;aben

5. G.

1 1. 2. 3. 4.

31. Pyrrhula pyrrhula L.

A. 3 drh (©t.) — Borsimmostor (Com. Sopron). — 1S97. I. 17.

1. Ligustrum vulgare L. — mag (©amen) ._ sok (oiete).

2. Achillea millefolium L. — termés (grüdjtc) kevés (luenige).

3. Urtica dioica L. — termés (f^rud^te) « «

4. Rumex (sp. >) — termés-törmelék (^viid)t=(Çvagmente) « «

.5. A felsoroltak törmeléke (58rud))"tü(íc ber anfgeàa()lten ©amen) , , sok (oiete).

G. Kavics (©teind)cn) ,. .,. « «



B. 1 drh (©t.) ? — Cs. Homorja (Com. Pozsonij >.

1. Ligustruin vulgare L. — magbél (Aern=3nnereê) _

[ Termes csonthéj, megbatározhatlan .„ __ „. ._

"
I Sdjaleii einer ©teinfriicl)t, imk'ftimmbar „ _.

1897. I. in.

kevi's (lueiiit^i.

(lueniöe).

kevés (roenige).

C. 2 ürí) (@t.) d" és (unb) 4 drh (@t.) ? — Frankó (Coiih. Sopron). — 1S!)7. I. 29.

1. Ligustrum vulgare L. — mag (©amen) sok (uiele).

2. Dijjsacus Silvester Huds. — termés és törmelék (grüá)te n. fragni.) « «

3. Composita (iäp. ?) — sziklevelek (6oti;íebonen) « «

4. « (I — termés-törmelék ((Vruáit^jjrogniente) , , « «

o. Calomiutba Aeinos Clkv. — termés (jCrüá)te)

G. Tanacetum vulgare L. —• termés (^^^rüí^te) -

7. Hypericum perforatum L. — mag (Samen) _
8. Cichorium Intybus L. — termés-törmelék (^rnd)t:^ragmente)

9. Eumex (sp. ?) — termés (Jrüdite) ,

10. Chenopodium (sp. ?) — termés (j^rüc^te)

11. Achillea millefolium L. — termés ((^rüc()to)

1 2. Piubus Idseus L. — termés (f^rüc^te)

13. Centaurea (sp.?) — termés-törmelék ((^nidjt^jyragmente)

14. A felsoroltak törmeléke (33rud)ftü(fe ber 3iufgeää()iten)

15. Kavics (Steinc^en)

Gazdaságilag haszon

Sanbtöirtfi^aftl. Sinken

J
a táplálék zöme.

\ |)auptiiienge bcv íial)nmg.

sok (titele).

9. 10. 12.

32. Serinus serinus L.

4 drh (©t.) — Cs. Sornorja (Com. Pozsony ). — 1S9G. IV. 19.

1. Chenopodium (sp.?) — termés (grüd)te)

2. Sinapis arvensis L. — magbél (ÍÍern=3iiiieveö;

3. Eovartörmelék (3níecten=(5ragmeiitei

4. Kavics (©tein($en)

Gazdaságilag haszon I

^^

Sanbroírtfd^aftt. 9Iu|en I

sok (inele).

" (uiel).

J a táplált'k zóme.

I
§au))hiifii9c ber -Jinljiung.

kevés (roenige).

33. Spatula clypeata L.

1 drh (St.) d" — JVezsider (Com,. Sopron).

1. Scirpus maritimus L. — termés (^rüd)te)

2. Phragmites communis Trin. — termés (Jvrüdjte)

3. Iszap (©d)íamm)

4. Kavics (©teind^on)

189G. .17.

(3t.)140 dl

30 « «

kevés (luciiig).

sok (üic(e).

A. 1 drb (@t.) d"

34. Tetrao tetrix L.

- Pörgölin (Com. Vas). 1896. V. 22.

1. .Juniperus (communis L.?) — mag (©amen)

2. Szár- és levél-törmelék (©tenge(= unb 3ilatt=í5ragmente)

sok (oiele).

J
a táplálék zöme.

\ ijauptmengc bcv Jïaljiimg.

ál*
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3. Pvovartörmelck ßniecten^^rnipiientc) soli (uieíei.

4. Kavics (©teincfien) kivés luienii^).

Gazdaságilag haszon | .,

£aiibn)irtíd)aft[. 3hi^eii I

li. 1 (ìrh (©t.) c^ ad. (Con/. Sn/,r<,/i i. - ISUC. W 23.

1. Fagus silvatic:i L. virágrügy (Síütí)Ciifiiotpciu
{ »"elw ba'Tia^^^^^

2. Rovartörmelék i^níccten^gvagnieiite) kevés (looiiige).

Gazdaságilag haszon 1

^^

Saiibtoirtfc^afti. i)ìu6en J

35. Tetrao urogallus L.

A. 1 drh {<Zt.\ d — F. Iciiz (Com. Vas). - ISDC. V. 22.

1. Fagus silvatica L. - virágrügy («[ütíieiifnotpcu)
{
'^^ ^^^.

2. Kavics (i^teiná^en) sok (titele).

B. 1 drh let.) ? ad. - Lukácshasa (C,>ii,. Vas). — l^.'/d. ,\7. IS.

1. Juniperns communis L. — bogj'ó (33eeren) sok (uiele).

leveles gallyacskák (Slattäiueicie) « «

virágyrügy (33Iattfnofpe) kevés (loenige).

3. Prunus Cbamaecerasus Jacq. — termés ((5vüd)te) sok (üieíe).

4. Eanunculus acer L. — termés (j^rüá^te) kevés (roenige).

5. Composita, Umbellifera, Labiata — levelek (SBÍütter) <i «

('). Kavics (Stetndieiil igen sok (íeí)r üiele).

30. Turdus merula L.

A. 1 drh i©t.) — Cs. Smnorja (Covi. l'<izs,niy ). — ISIXJ. I. 7.

1. Ligustrum vulgare L. — mag és törmelék (Samen ii. ^vagincnte) kevés (uienigc).

B. 1 drh (St.i $ - Frankó (Cnn. Si>pi;,n). - 1S97. I. l.

1. Ligustrum vulgare L. — mag és törmelék (3aiiieii u. fragmente) sok (oiele).

2. Eosa(sp.?) — termés (grüájte) " «

C. 1 drh i©t.) cf — Cs. Soiiioi-ja (Coni: T'ozsomj ì. — ISÍXi. I. 25.

1. Ligustrum vulgare L. — mag és törmelék (Samen u. g^ragmente) sok (oíeíe).

D. 1 drh (©t.) - Frankó (Com. Sopron). — 1897. II. Ki.

1 T,io-ii«trnm vnlanrp T, i
™'-^"' '''** liogyi'>t"i'iueU.k 1 a tájilálók zomc.

1. ijlgUSTlum \UJgare U
^j g„,„j„^ „ iseerciugiagmciitc f .fiaiiptinoiige ber ííntjnmg.

2. Eovarok (^níecten) . kevés (roenige).

Gazdaságilag haszon 1

iíanbiuirtfdjaftl. íin^en J
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;17. Turdus pilaris L.

1 drh (St.) — Frank;', iCniu. Sn/,n,ii ). — 1S!)7. JJ. J lì.

1. Juniperus communis L. — bogyó (Scercn) sok (inde).

2. Rosa (sp. ?) — termés (grüdjte) « «

3. Rovartörmelék (3nfecten:(5ragmeiitL') kevés (iüeiiici,c).

Gazdaságilag haszon 1

Snntiiinrtíd}aftl. 5hiÇen I

38. Turtur turtur L.

A. 1 (Irb (©t.) — Siiprou (Cmii. Sopraii). — 18!)7. IV. 24.

1. Stellaria media L. — mag (Sniiieii) 53 drli (St.)

2. Polygonum lapathifolium L. — termés (ívtüd)te) 4 « «

3. Setaria (viridis L. ?) — termés ((^rücElte) -1 " '<

4. Növényi törmelék (pflanä[id;e fragmente) kevés ( m en ige i.

5. Rovarpete (Siifecten^Gier) " "

0. Kavics (Steind;cii) " "

Gazdaságilag haszon
I i ,^ • > -

2anbtoírtíd)aftí. 9hi|eii í

J{. 1 (ivi) iSt.) — BoTíiiinninshn- (Quit. Hnpron ). — IS.'MJ. T. 3.

1. Hordeum vulgare L. — termés (^vüd)te) 3:Í0 drb (3t.i

2. ïriticum vulgare Till. — « « 2 « «

3. Vicia sativa L. — mag (3nmeu) 10 « "

4. Polygonum Convulvulus L. — termés ({Çnid^t) 1 « "

5. Il aviculare L. — " ((írüd)te) 2 « n

6. Il Persicaria L. - « (§nid)t) I " «

7. Ervum liirsutum L. — mag (3aiiieu) 1 » d

8. Centaurea (Cyanus L. ?) — termés ({^riid)ti 1 » «

9. Setaria glauca L. — termés (j^^'K^lte) ..
")•">'••

" "

10. Kavics (2tciiid)cn) - kevés (.lucniijei.

(lazihi-iiu'ila- haszon
1 ,, - ,> 7 o n

. . -
, ,, 1 Í. o. u. /. 8. y.

i'auDunvtidiaiti. yui^eii I

Gazdaságilag kár
' 1 -) 3

Sanbiuirtîd)aftl. 3d;abeii I

('. 2 dih (@t.) — Fninkó (Cnni. S, 1.11,11). — 1S07. V. 6.

1. Poa (sp. ?) — termés (grüc^te) :Í0 drh (3í.)

2. Phleum (sp. ?) — termés ((5rud)t) 1 » •'

3. Polj'gonum Persicaria L. — termés (j^vtìd)to) 1 - " «

4. Setaria glauca L. — termés (^^rüdjte) '•• « n

5. II (viridis) L. — « « - « "

('). Polygonum aviculare L. — termés t^-nidjt) 1 «

7. Növényi törmelék (pflaiíjíiée ^vagmentc) kevés (uicnige).

8. Kavics (3teind}eii) « n

Gazdaságilag ha; zon
\ ., ^ .

l'aubmirtídjaftl. Íiul3cn J

'"



if;2

I). J (Irh (@t.) — Cu. Soiiiorja (Codi. Pnzsiiinj ). — JS.'X!. J'. .').

I
Setariii Italica L. — termés (grü(í)te) l;V.) drh (St.)

I
II II II — termés-törmelék (Àvucl)t Ai'döinotUei sok (cielt.

^. Panicum miliaceum L. -2 drl) (3t.)

3. Eovartörmelék (Sníecteníj^raivnciitc) kevés (roeiiige).

Gazdaságilag haszon
| .,

Sanbroirtíá)aftl. 9iiitien í

'''

Gazdaságilag kár 1

^

Vnnímiirttdiaftí. ©d)aíien I

E. 2 drh (St.) — Franko (Com. Sopron.). - 1897. V. !).

I
Zea Mays L. — termés (grüd;tc) 4 drh (2t.)

'
I

II II II — termés-törmelék @ruá)t:{5^ragiiiciitci sok (oíele).

± Triticnra vulgare Vill. — termés (j^i'ud;!) 1 drb (ot.)

3. Setaria glauca L. — termés (j^rüd;te) 3 n «

4. <i (viridis L. ?) — « ((Vtu^t) 1 n «

.5. Kavics (©teinc^en) sok (üielo).

Gazdaságilag haszon 1

Sanbrairtíáiaftl. 3íueen J

GazdaságUag kár 1
^.^

Sanbnnrtfdfiaftí. Sií^aben í

I\ 1 (Jrb (et.) ? — Cs. Soniorja (Coiih. Poz.sony ). — 1S!>7. V. 1!>.

1. Növényi törmelék (pflnnälid)e ^-ragiiicitte) kevés (mi-niii,c).

2. Kavics (©teind;en) . « »

G. 2 drh (©t.) — C.'i. Soni.orja (Com. JVn.soin/j. — 1S!)7. V. 29.

a táplálék

Çiauptmenjîc ber íía^vuiig.

2. Viola (sp.?) — termés és mag (f^rikíjte uiib Samen) sok (niclei.

3. Rovarrészek (^nfecteiUf^ragmeiite) kevés (uu'iiigc).

4. Kavics (Steinájen) « «

Gazdaságilag haszon 1

Sanbroirtfd^aftl. Sínben J

M. 1 drh (©t.) - Franki) (Cour. Sopron). — 1890. VI. 2.

1. Cannabis sativa L. — termés (;^rüd)te) 3C>.j drb (3t.)*

2. Zea Mays L. — termés (§rüd)te) 3 « «

* IS9()-ben a II. nemzetközi ornith. koûgressiLS elkészítésére rendezett tavaszi megfigyelések alkalmával,

Herman Ottó Tót-Szt.-Pálon, a Somogyban, figyelt s lejegyezte, bogy keudervetéskor, mi ott nagy területen

történik, az egész környékrl, st a Balaton túlsó — zalai — partvidékérl is a gerlék és vadgalambok —
Col. oenas — ezerszámra íelgyültek, bogy a kendermagot fölszedjék ; tartott pedig ez a gyülekezés 4—.5

napon át. Ez okozta helyenként a kender ritka kelését. .V. O. A.'.

lm Jahre 1890, zur Zeit der für den II. intern, ornith. Congress veranstalteten Frühjahrsbeobaehtung,

verzeichnete Otto Herman, dass bei Tót-Szt.-Pál in der Somogy, wo die Beobachtung stattfand, zur Zeit

der Aussaat des Hanfes, welche hier noch auf grossen Flächen geschieht, die Turteltauben und Hohltauben —
C. oenas — der ganzen Umgebung, ja selbst von jenseits des Plattensees — aus Zala — in nach Tausenden
zählenden Scharen herbeikamen, um den Hanfsamen aufzulesen; die Invasion dauerte 4—5 Tage hindurch

und war Ursache, dass der Hanf stellenweise spärlich aufschoss. U. 0. C.
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.)/. / (Irli (it.) — C'.v. SüDiorj'd (Com. I'ozsnnij ).

1. Eupliorbiu salicifolia PIost. — mag (3aiiu'ii)

2. Panicum miliaceum L. — tenncs @rüci;ti.M

3. Setaria viridis L. — termés (grüd;te)

4. Cirsium lanceolatnm Scop. — termés iÀriid)ti

5. Csigahéj (Sc^nedeníiauaáieu)

Gazdaságilag haszon
|

Sanbiüirtídjaftí. 3hit5eii I

(iazdaságihig kár
|

£anbiuivtíd)attl. 3d)nbcii )

I . :). 4.

17/. Jl.

JV\ 2i drb (©t.) d" és íunb) ? — Gwtur (Cm

1

.

Adonis flammea Jacq. — termés (;Crü($te)

2. <i sestivalis L.— termés (^rüáite)

3. Mereurialis annua L. — mag (Somen)

4. Centaurea Cyamis L. — termés (^rüd)te)

5. Lithosi^ei-miim arvense L. — termés (^-rüd^te)

6. Polygonum Convolvulus L. — « ®ru($t)

7. Cirsium arvense — termes (gruc^t)

8. Euphorbia exigua L. — mag (Samen)

9. Triticum vulgare VttL. — temiés (^riidjte)

10. Pvovartörmelék (^nfecteu^^yragmente)

11. Kavics (Steind)en)

Gazdaságilag haszon

Sanbroirtfdjaftt. Sinken

Gazdaságilag kár
|

Sanbroirtfd^aftl. ©djaben í

l'oisnmj).

1. 2. 3. 4. 5. <;. 7. S. 10.

ISUC. VII. 23.

SS drb (St.)

(1 (( «

2S « «

29 .. «

7 (I ((

1 „ .,

1 ,, «

279 « «

kevés (roenige).

igen kevés (fcl)r luenígc).

O. 1 drb í©t.) — Ro.szef/ (Cum. l

1. Fumaria ofüciuahs L. — termés (Arüdjte)

2. Mereurialis annua L. — mag (Samen i

3. Euphorbia helioscopia L. — mag (Samen)

4. Lamium purpureum L. — termés (Jvritd)te)

5. Valeriana (officinalis L. ?) — « iJvrndjt)

6. Kavics (Steinc^en)

7. Föld (Èrbe)

Gazdaságilag haszon |

Sanbroirtíáiaftí. 3inl3en í

ISfxi. MII.

1. 2. 3. 4.

."Í20

170

(inenige).

(tuenig).

P. 1 drb let.l - T. a;, bin. (Com.

1. Setaria Italica L. — termés (gi'üdjte) --

2. Panicum miliaceum L. — termés (yrüd)tet

3. Setaria glauca L. — mag (Samen)

4. Eeseda lutea L. — mag (Samen)

•5. (Hibiscus Frionun L. ?) — mag (Samen)

6. Amaranthus (retroflexus L.?)

7. Kavics (Stein(í)en)

Gazdaságilag haszon

Sanbroirtfc^aftl. íhi^en

Gazdaságilag kár
\

l^nnbroirtíd^aftí. Schaben í

Tei

3. 4. .5. G.

1.

VI/J. .il.

I .-.ss dr

igen kevés (feíjv luenige)
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A vizsgáló eltt lev fel;ul:iti)k közül az elem-

zés végrehajtása neliezehh, abliól a következte-

tések levonása a fontosabb. Ez utóbbi feladatot

a következ elvek szerint oldottam meg :

A begytartaloiiiban talált nazaitsíh/i iniréniicl:

iiKKjrdil l.áriKik számítottam, a g(iz(l((!<(í(/i iiö-

véinifl, cllfiisájcil (rovarok, gyommagvak) pedi (/

haszo,n,ak.

Ei'd- és kertgazdasági szempontból nem bí-

ráltam el a madarakat, mert e szempontok he-

lyes elbírálásához els sorban a helyszíni meg-

figyelés szükséges ; tisztán begytartalom alapján

való bíi-álat félrevezeti a vizsgálót.

Az erdei madarak pl. igen sok erdei cserje

(Ligiistrum, Juniperus, Viburnum stb.) termésé-

vel táplálkoznak, de azért ezt még sem vagyok

hajlandó erdészeti kárnak betudni, még azt sem

minden esetben, ha hasznos erdei fák magjával

táplálkoznak. A fajdok egyebek közt farügyeket

és fiatal hajtásokat csipkednek le, de hogy ez a

kár lehet-e tetemes vagy nem, azt csak helyszíni

megfigyelések alapján szabad eldönteni, az ide

vonatkozó begytartalom-elemzések pedig az

elbbi liton szerzett tapasztalatok kiegészítéséül

fognak szolgálni.

A harkályok által okozott kár és haszon szin-

tén olyan természet, a mely csak a helyszíni

megfigyelések és begytartalom-elemzések ered-

ményeinek összevetése után l)irálható el he-

Ivesen.

A gyümölcsösökben a madarak által okozott

kárt szintén az elbbi módon kell elbírálni, mert

nem minden madár kártékony kertgazdasági

szempontból, a melynek begyében néha gyü-

mölcsöt is találunk. Másrészt határozottan kárt

tesznek idlegesen a gyümölcsösökben és sz-

lkben a rigók, seregélyek stb. Itt természetesen

számbaveend, hogy ezek a madarak éven át

rovarirtók s így a haszon és kár egymással viszo-

nyítva bírálandó el, a mit azonban csak hosszas

és közvetlen megfigyelés nyújthat.

A vetésközti gyommag-táplálékot kétségkívül

liaszonnak kell feltüntetni, de annak mérve is

Aquila. VI.

Das Schwierigere in diesen Untersuchungen

war die Durchführung der Analysen, das Wich-

tigere das Ziehen von Schlüssen. Letzterem,

denke ich, wie folgt, entsprochen zu haben :

Die im Kröpfe und Magen gefundenen S«híl'í/

iiiid Körner von Wirt>irlinflf;(icn'äcliiie)i habe

irli als Sehadeii, jene von den Feinden der

Wirtseliaflsfiewarliiie lierrührenden da<iei/en

(wie Insekten, Samen von Unkräutei-n etc.) als

Nutze)! angesehen und aufgefasst.

Vonwald-und gartenwirtschaftlichem Stand-

punkte aus sind hier die Vögel nicht beurteilt

worden, da es bei einer genauen Beurteilung

von Standpunkten vor Allem einer localen Be-

obachtung bedarf, durch bloss auf Magen- und

Kropfinhalt basierte Beurteilung svird der For-

scher leicht in-egeleitet.

So ernähren sich z. B. sehr viele Waldvögel

mit Früchten von Waldsträuchern (Ligustrum,

Junipems, Viburnum etc.), und dennoch sehe

ich darin keine Schädigung der Waldwirt-

schaft, selbst dann nicht immer, wenn sie

Früchte von nützlichen Waldbäumen fressen.

Die Waldhühner beissen unter anderen auch

junges Eeis und Knospen ab, es kann jedoch

nur auf Grund der localen Beobachtungen ent-

schieden werden, ob dieser Schaden ein be-

trächtlicher oder nur ein geringfügiger ist ; die

diesbezüglichen Analysen mögen dann zur Er-

gänzung der zukünftigen Beobachtungen bei-

tragen.

Auch der von den Spechten verursachte

Nutzen und Schaden ist solcher Natur, welcher

sich nur nach den an Ort und Stelle vorgenom-

menen Untersuchungen und deren Vergleichung

richtig lieurteilen lässt.

In derselben Weise ist auch der in den Obst-

gäi-ten durch Vögel verursachte Schaden aufzu-

fassen, da vom Standpunkte der Gartenwh't-

schaft nicht alle Vögel, in deren Magen ab und

zu auch Ueberreste von Obst gefunden werden,

unbedingt schädlich sein müssen. Anderenteils

sind Amseln und Stare etc. in den Obst- und

W^eingärten zeitweise entschieden schädlich.

Hierbei ist jedoch zu benicksichtigen, dass diese

Vögel sonst das Jahr hindurch Insektenfresser

sind, somit Nutzen und Schaden im Verhältnis

gegen einander abgewogen werden müssen, was

jedoch nur durch lange und unmittelbare Be-

obachtung ein positives Eesultat ergeben kann.

Die Nahrung von den in der Saat vorkom-

menden Unkräutern ist zweifelsohne als Nutzen
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nagyon latba vetend, mert ezen hasznot sokkal

kevesebbre vagj'ok hajlandó becsülni, mint azt

mások, pl. ScHLEH (1. e.) teszi.

Ismerve a vetésközti gyomnövények rendkívül

nagy termékenységét s tudva azt, hogy a termett

évi gyommag mennyiségébl mily kevés jut a

madarak gyomrába, azt kell hinnem, hogy az e

czímen betudott haszon nagyon minimális lesz,

ha majd pontos számítások alapján fogjuk e

haszon valódi értékét megbecsülni. A számitási

alap pedig az, hogy a madarak által kedvelt

gyomok termékenységét, illetleg évi termését

kell meghatározni s ezen számadatokat kell

összevetni azon magmennyiséggel, a melyet a

madarak elfogj^asztanak. Az els adat megszer-

zése nem ütközik nagyobb nehézségbe s elég

pontos is lehet, az utóbbi azonban már nehe-

zebb s csakis etetési kísérletekkel lesz megálla-

pítható. Ily módon legalább is megközelítleg

meg fogjuk határozhatni a madarak g^'ommag-

fogyasztásának értékét.*

A gazdasági magvak fogyasztása által okozott

kár értékét szintén némi körültekintéssel kell

meghatározni. Meg kell ugyanis figyelni, hogy

a madarak hol és mi módon szedik ezeket össze.

Mert a tarlókon elhullott mag\'ak felszedegeté-

sével éppen semmi kárt sem tesznek, úgyszintén

akkor sem, ha a földeken, utakon és ganajdom-

bokon, a háziállatoknak kulturnövényrészeket

tartalmazó hulladékaival éldegélnek. Ellenben,

ha az elvetett magvakat szedik ki, az érett gabona

kalászát csépehk vagj' kereszteken és asztago-

kon lakmároznak, már tetemesebb károkat tehet-

nek, és pedig nem csak az által, a mit tényleg

megesznek, hanem sokszor még többre tehet

az a mennyiség, a melyet evés közben csreik-

kel és lábaikkal szétszórnak, elpocsékolnak.

A szérskertekben az asztagok és kazalokban

* A kölcsönhatás szempontjából itt megjegyzend,

hogy sok magev madár télen át részben óriási sere-

gekbe verdik, st commensalis, vagyis különböz

fajokból alakuló tömegek is képzdnek, mint verebek,

zsezsék, sármányok stb., melyek a határrészeket rend-

szeresen bejárva még nagy havak idején és a hóból

kiálló gyomok magvait szedik, így hasznos növények

javára mködnek.
M. 0. K.

zu betrachten, wobei jedoch das Mass des

Nutzens verschieden sein kann, und ich schätze

ihn auch bei weitem nicht so hoch, wie andere

z. B. Schleh (s. v.).

Die ausserordentliche Fruchtbarkeit der Un-

kräuter, wie auch den Umstand berücksichti-

gend, wie wenig davon in den Magen von Vö-

geln gelangt, muss ich der Meinung sein, dass

die hiedurch geleisteten Dienste, sobald man
ihren wahren Wert auf Grund genauer Berech-

nungen ermisst, sehr unbedeutend erscheinen

dürften. Der Grund der Berechnungen ist das

jährlich erzeugte Quantum der den Vögeln

beliebtesten Früchte im Vergleiche zu dem
Quantum, das sie thatsächlich verzehren. Das

erstere wäre leichter, vielleicht auch genau zu

ermitteln, letzteres dagegen schon schwer, imd

nur vermittelst Fütterungsversuchen. Auf diese

Weise wird man den Wert der von Vögeln

verzehrten Unkrautfrüchte wenigstens an-

nähernd berechnen können.*

Auch bei Beurteilung des diu-ch Verzehren

der Körner wirtschaftUcher Pflanzen verur-

sachten Schadens muss mit grosser Umsieht

vorgegangen werden. Man muss nämlich I)e-

achten, wo und auf welche Weise dieselben von

den Vögeln verzehrt werden? Wenn dies auf

den Stoppeln geschieht und nur den ohnehin

schon ausgefallenen Körnern gilt, so handelt es

sich naturgemäss um gar keinen Schaden. Das-

selbe gilt auch von der Nahrung, welche auf

Feldern, Wegen, Düngerhaufen etc. gesucht

wird und von Losungen der Haustiere her-

rührt. Die Vögel können aber auch beträcht-

lichen Schaden anrichten, sobald ihre Nahning

von den schon ausgesäten Körnern herrühi-t

oder aus Eispen und Aehren des reifen Getrei-

des genommen wird ; oder wenn sie aiif Schobern

und Ti-isten sehmausen. Der grössere Schaden

besteht hiebei weniger in dem verzchi-ten Quan-

tum, wie daiin, was sie dabei mit ihren Füssen

und Schnäbeln zerstreuen.

Die Ki-äheu pflegen auch auf den Dresch-

* Es soll hier vom Standpunkte der Gegenseitig-

keit aus erwähnt werden, dass viele Körnerfresser sich

den Winter über zu riesigen Scharen vereinigen, ja

sogar, dass sich auch commensale Massen bilden,

wie Spatzen, Leinfinken, Ammern etc., welche die

Gemarkungen regelmässig aufsuchend, sogar bei

hohem Schnee die Körner der herausragenden Un-

kräuter sammeln, somit den nützlichen Gewächsen

von Nutzen sind. U. O. C.
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pl. a varjak lyukakat vájnak, s íf;y utat nyitván

az es jiusztitó hatásának, szinten tetemes kárt

okozhatnak. De itt is azokra a vizsgálatokra kell

majdan támaszkodni, a melyek az egész éven át

való táplálkozásból fognak a döntésre alkalmas

bizonyságot szolgáltatni.

Legnagyobb haszon, a mi a madarak táplál-

kozása révén az emberre közvetlenül hárul, a

rovarfogyasztás. Eökig «Untersuchungen über

den Nahrungsverbrauch der insektenfressenden

Vögeil) czimü IS97-heu megjelent müvében

pontos számítások alapján kimutatja, hogy (v///

kis rovarci'ó' nuKÍrír iiitpnnta Icxlsúh/diiak l,ö-

liilbelül crjijharinadávdl fcléiv szdniz Ifíj)-

anyagot vesz igénybe. Egy 10 g síihiíi l.ls

madár evolte Í6,540 (irò lisztférgrl l.qii's el-

fogyasztani í Egy madárra mily szörny nagy

szám esik, pedig milyen sok ilyen kis madár
vesz részt e hasznos munkában. Ha most a fenti

nagy számot a rovarpusztító madarak létszámá-

val megsokszorozzuk, továbbá számításba vesz-

szük azt a tetemes kárt, a mit a rovarok a kul-

túrnövényekben tesznek, csak akkor nyerünk

fogalmat annak a haszonnak a mérvérl, a me-

lyet a madaraknak köszönhetünk. De még itt is

számba kell venni a hasznos rovarokat, mint-

hogy ilyenek vannak, nevezetesen azokat, a

melyek a növényekre közömbösek ; ellenben

nagy jelentségek a növényekre nézve káros

rovarok irtása által.

Igen fontos azon madarak rovarfogyasztásá-

nak tanulmányozása, a melyek egyes kiválóan

kártékony rovart olyan tömegben fogyasztanak,

hogy a kártétel csökkentése^ vagy éppen meg-

sznte tapasztalható. Pl. a kakuk jelentékeny

hasznot hajt a rendkívül kártékony apácza pille

(Psilura monacha L.) hernyójának pusztítása

A bemutatott elemzések 37 fajnak összesen

185 drb begytartalmára és 100 drb varjú kö-

petre vonatkoznak. Egy-egy fajból tehát oly ke-

vés számú begj-et volt alkalmam megelemezni,

hogy azok alapján nem lehet bírálatot mondani

az egész fajra nézve. Ez majd csak akkor lesz

lehetséges, ha egv'-egy fajból igen nagy számú

az év különböz szakaiban ltt és különböz

platzen in Tristen und Scholier Löc-her zu gra-

ben, wodurch der schildlichen Einwirkung des

Regenwassers ein Weg geöffnet wii-d. Aber auch

hier müssen in erster Linie jene Untersuchun-

gen berücksichtigt werden, welche laut der die

übrige Zeit hindurch gepflogenen Ernährung

den zur richtigen Beurteilung geeigneten Beweis

zu liefern vermögen.

Der grösste Nutzen, der dem Menschen durch

die Vogelnahrung unmittelbar erwächst, ist die

Vertilgung der Insekten. Eörig weist in seinem

(I Untersuchungen über den Nahrungsverbrauch

der insektenfressenden Vögel» betitelten, im

Jahre 1897 erschienenen Werke auf Grund ge-

nauer Berechnungen nach, dass e Ein kleiner

insektenfressender Vogel braucht täglich ca. ^/'a

seines Körpergewichtes an Trockensubstanz ! »

Ein lüg schwerer kleiner Vogel ist im stände

jährlich 16,549 Larven des Mehlkäfers zu vertil-

gen. Es muss hierbei auf einen kleinen Vogel na-

türlich eine Unzahl von Insekten fallen, und wie

viele leisten uns denselben nützlichen Dienst.

Wird nun obige Zahl mit der der Insektenfres-

senden Vögel multipliciert, ferner auch jener

grosse Schaden, welchen die Insekten den

Culturpflanzen zufügen, in Betracht gezogen,

dann vermögen wir uns erst eine richtige Vor-

stellung über den Wert jenes Nutzens zu

machen, den man diesen Vögeln zu verdanken

hat. Doch muss auch hier wieder den nütz-

lichen Insekten — da es auch solche gibt —
das heisst jenen, die für die Pflanzenwelt in-

different, jedoch eben durch ihre Nahrung,

welche aus den Pflanzen schädlichen Insek-

ten besteht, nützlich sind, Piechnung getra-

gen werden.

Ein sehr interessantes Studium bietet auch

der Insektenverbrauch jener Vögel, die gewisse,

besonders schädliche Insektenarten in solchen

Mengen verzehren, dass man eine Abnahme, ja

sogar ein völliges Schwinden des Schadens be-

obachtet. So ist uns der Kukuk durch das Tilgen

der ungemein schädlichen Eaupe der Nonne

(Psilura monacha L.) ein sehr nützlicher Vogel.

Die angeführten Analysen beziehen sich auf

185 Kropfinhalte von 37 Species und auf

100 Gewölle von Krähen. Es standen also per

Species nur wenig Kropfinhalte zur Verfügung,

so dass ich darauf hin die Art unmöglich end-

giltig beurteilen konnte. Das kann nur durch-

geführt werden, wenn wir einst bei den einzel-

nen "\'ogelarten über bedeutende, nach Jahres-
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életkorú madárbegy elemzés adata fog rendel-

kezésre állani az ország minden részébl.

Hangsúlyoznom kell azonban ismételten,

hogy az elemzéseknek kapcsolatosaknak kell

lenni a természetben való megfigyelésekkel,

mert csak akkor fogjuk megbírálhatni, hogy

melyik madár érdemli meg pártfogásunkat s

melyiket kell kártételei miatt pusztítanunk. Azt

hiszem ez utóbbiak száma, az elbbiekhez ké-

pest igen-igen csekély lesz.

zeit, Alto- unii Oit verschiedene Sammlungen

der Magen- und Kropfiuhalte verfügen werden.

Ich muss aber wiederholt betonen, dass Ana-

lysen und Beobachtung im Freien mit einander

verknüpft sein müssen ; erst dann wird man in

der Lage sein, sicher feststellen zu können,

welche Vögel zu schonen,und welche zu verfol-

gen seien. Wie es mir aber scheint, dürfte die

Zahl der Letzteren im Vergleiche zu den nütz

liehen Vogelarten eine sehr geringe werden.

A madárvonulás Magyarországban az 1898. év tavaszán.

A Magyar Ornitilologlai Központ V. evi jelentse.

Feldolgozta Schenk Jakab.

Tcv ^ogcljitf) tit ttttgarit tuöf)rcttb bcé ^rii()jn()rcê 18t>8.

V. 3«t)i'tóbevid)t ber \\n%. Drn. t'entrale.

Btatbtittt non Jakob Bú)tnk.

Az idei vonulási anyag feldolgozását két

részre kellett osztani. A füsti fecske felvonulásá-

ról ugyanis ötödfélezer állomásról mintegy

6000 adat érkezett be ; ezek feldolgozása tehát

magában is jóval több munkát ad, mint többi

fajoké összesen. A feldolgozásnak ezt a nehe-

zebb részét Gy. Gaál Gaston úr vállalta ma-

gára, a másik részével a Magy. Ornith. Központ

mélyen tisztelt fnöke engem szíveskedett meg-

bízni.

A feldolgozásban a Gaál Gaston úr által kö-

vetett és helyesnek bizonyult módszert alkal-

maztam. Egyetlen egy lij, a meteorológiában

sokszorosan alkalmazott módszert használtam,

a jobban megfigyelt fajoknál a középszámon

kívül kiszámítottam az érkezési adatok culmi-

nátióját is. A mód igen egyszer, az egész in-

gadozást felosztjuk pentadokra, s megszámlál-

juk, hogy minden pentadha hány érkezés esik.

Sikerrel használható, de egy nehezen tel-

jesíthet követelést tartalmaz, tudniülik az

állomásoknak legalább megközelíten egyen-

letes eloszlását tételezi fel, mert különben nem
ad megbízható eredményt.

3)ie Öearbeitiing beò f^curicjcii 3"S}ôinatenaIê

milite in äwei Xljeik i;ietl)eilt loerbcii. Über ben

3119 ber 9iaiicI)fd}iüaIIie fcinieii näinlid) non fünft=

ein[;alb ÍTaufenb (Stationen nni;e (JOOO 3^aten ein ;

bie Searbcitung biefer allein beanfprnc^t ba(;er

bebeutenb me(;r Strbeit, als bie ber anberen ine:

gefantmt. Sieben, ben fájioereren 'Xí)úl ber 58ear=

beitung nat)m §err ©a ft on 0. &aáí jn ®i)u[a

auf fid), ber anbere linirbe burc^ bie ©üte bea i)0(^=

üereí)rten (Ebefa ber Ung. Orniti;. Gentraie mir

anoertrant.

®ie 23earbeitiing unirbe nad) ber bièberigen, fid)

ale fel^r oortljeiifjaft ermiefenen ÜJÍetf)obe beè §errn

©afton Ü. ©adi üoUfütjrt. 3înr eine neue, in ber

3)îeteoro[ogie «ielfadj angeioanbte 9)icti)obe ift barin

üorljonben; bei ben beffer beqbad)teten Sirten bc-

redjnen roir auf3er ben 3}íitteín and) bie Gu(niina=

tton ber 3lnfunftêbaten. T'te 3Irt ber Sered^nntig ift

fei)r einfad}, bie ganje Sájiirnnfung mirb in^entaben

getljcilt, bann luirb nad)ge,vif)lt, une uiet Slnfiniftô^

baten auf jebe ^^n-ntabe entfallen. Tiefe i'ietbobe

fann mit ©rfolg angeiuenbet roevben, entbält aber

eine jiemlid; fd^iner erfüllbare ^s-orberung, bie luenig:

ftenS annä[;ernb g[eid)mäeige a3ertí)eilung ber

33eobad)tungêftattonen , ba im entgegengcfe^ten

galle fein genügenb ^uüerläffigee 9ïefultat geiuonnen

mevben fann.


