
Aquila Tom. Viti. (1901.) Tab. IH.

FALCO HIEROFALCO.

6.

4. Tnnesia. .5. Niln.s.

0. h'teiHfichmtdt del.

0. Africa meriilionali

3» ìajel II. III. rie .«opúeidjniiiig coticnitriert íiíl| iinb ifji- Siitciijioitätäcemnim viictt nom Jjintevtopf (gig. 1.) afdiiä^lid) auf

ben äjctbeifovj (Jig. (1. ), je roeiiei imd) aübeii bie jsoim n)o[;nt. tìiiedjeiilanb l)at mit ttiibafiica lebfjafte, buiifle gäibung gemein.
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Pótlék.

A Hierofalco értekezéshez. «Aquila», Vili,

1901. p. 1.

Falco Hierofalco loreuzi és altaicus.

A Falco Hierofaleoról írt munkám nyomatá-

sának ideje közben* a «Bulletin of the Bri-

tish Ornithologists' Club» -ban (LXXIV. 1900 ok-

tóberében) ehhez az alakkörhöz (jobban mondva

alakg3'ürühöz) tartozó új alak leírása jelent meg,

a melynek tartózkodási helye Közép-Sibiria

(Tomsk és télen Jeniseisk) :

Falco Hierofalco lorenzi (Menzbier fide

Suschkin).

Ez a madár (mely három példányban isme-

retes) felfogásomnak legszebb bizonyítékát szol-

gáltatja, minthogy összekapcsolja a világos kere-

cseiiynek jellegeit a nagy északi vadász-sólymok

kékesszürke színezetével és szalagos rajzaival.

A csííd csak közepéig tollas.

Más kérdés az, vájjon a F. H. lorenzi nem

szürke fázisa-e egy különben barnább madár-

nak, hasonlólag a Magyar Nemzeti Múzeumban

lév nevezetes gurneyi-tollazathoz, továbbá mi-

ben különbözik a F. H. lorenzi az altaicustól.

A Falco Hierofalco altaicusnak (Mknzbier

l!S92 Orn. d. Turkestan) csdje SuscHKiN-nak a

fönt idézett helyen való közlése szerint több

mint felényire tollatlan s a SnARPE-tól ábrázolt

yarkandi madár tényleg ehhez a formához tar-

tozik.

További tanulmányok még inkább bezárják

majd a gyrt s jobban kitöltik az alakok közötti

hézagokat, azaz ily értelemben vett átmeneteket

derítenek fel : de más gyrhöz, a Falco Peregri-

nushoz való átmeneteket soha.

Kleinschmidt 0.

* Jc-gyzet. A F. H. Feldeugi autorát és közzététe-

lének elátumát illet nehéz kérdés ügyében utalok

Brehm C. L. SuSEMiHL-t illet levélbeli megjegyzésére

HoMEYER E. F. «Ornithologisehe Briefe» 81-ik lapján.

Ugy látszik ezek után, hogy Schlegel megrendelte

az ábrát, de utóbb egyenetlenség támadt közte és

Suscmihl közt.

K. O.

Nachtrag.

Zur Abhandlung über Hierofalco. «Aquila»,

Vili, 1901, pag. 1.

Falco Hierofalco lorenzi und altaicus.

Während meine Arbeit über Falco Hierofalco

sich im Druck befand,* erschien im «Bulletin

of the British Ornithologists' Club LXXIV (Octo-

ber, 1900) die Beschreibung einer neuen Form
dieses Formenkreises (oder besser gesagt: For-

menrings) von Central-Sibirien (Tomsk, und
Jeniseisk im Winter) :

Falco Hierofalco lorenzi (Menzbier fide

Suschkin).

Dieser Vogel (es sind drei Stücke bekannt)

liefe) t den schönsten Beweis für meine Auffas-

sung, denn er verbindet die Charaktere eines

hellen Würgfalken mit den blaugrauen Farben

und der gebänderten Zeichnung der grossen

nordischen Jagdfalken. Die Tarsen sind nur bis

zur Hälfte befiedert.

Eine andere Frage ist die, ob F. H. lorenzi

nicht ähnlich dem berühmten Gurneyi-Kleid im

Ungarischen Nationalmuseum die graue Phase

eines für gewöhnlich brauneren Vogels ist und

wie sich F. H. loreuzi und altaicus unter-

scheiden.

Falco Hierofalco altaicus (Menzbier, 1893,

Orn. d. Turkestan) hat nach den Mitteilungen

Suschkin's (an oben citierter Stelle) mehr als

die Hälfte des Tarsus unbefiedert und der von

Sharpé abgebildete Vogel von Yarkand gehört

wirklich zu dieser Form.

Weitere Studien werden den Piing noch mehr

schliessen, und die Lücken zwischen den For-

men mehr ausfüllen, d. h. Übergänge in diesem

Sinn entdecken, aber Übergänge zu einem ande-

ren Ring, zu Falco Peregrinus niemals !

0. Kleinschmidt.

* Anmerkung. Zu der misslichen Frage nach dem
Autor und dem Publicationsdatum von F. H.Fbldeggi

vergleiche man die briefliche Bemerkung über Süse-

MiHL von C. L. Beehm in R. F. von Homeyer's Orni-

thologischeu Briefen, Seite 81. Es scheint danach,

dass Schlegel die Abbildung angeordnet hat, dass

aber nachher ein Zerwürfniss zwischen ihm und SusE-

MiHL eintrat. 0. K.

Aquila. \1U.
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A madárvormlás Magyarországon az 1899. év tavaszán.

A Magyar Oriiiiliologiiii Központ VI. évi jclciilése.

Feldolgozta Schenk Jakab

11 M. 0. K. els assistense.

^er ^ogcljug in ltit()nni int ^-níljjalirc IS!M>.

VI. 3a^re5berid)t bci Uiuv Dvn. (íonívalc.

Gearbeitet uon 3akob $d|tiil:.

(Svftev Slffiíteiit bev U. D. (Î.

Örömmel konstatáljuk, hugy az idei jelentés

is méltóan sorakozhatik a korábbiak mellé. A

megfigyelk száma, részben önként jelentkezk,

részben felhívásunk alapján hozzánk csatlako-

zottak által jelentékenj'en szaporodott. Ennek

megfelelen gyarapodott a vonulási anyag. A
füsti fecskérl 1899. tavaszán is párját ritkító

anyagot kaptunk, több mint 4000 adatot, melyet

fként hazánk néptanítói gyjtöttek. Ennek a

nagy anyagnak a feldolgozását ismét Gy. Gaál

Gaston úr végzi, a beküldött anyag második

részének feldolgozását a Magy. Ornith. Köz-

pont mélyen tisztelt fnöke reám szíveskedett

bízni.

Rendes megfigyelink lankadatlan buzgalom-

mal küldik évrl-évre terjedelmes jelentéseiket,

az erdészeti állomá.sok pedig a két kötelez

fajon — t. i. füsti fecske és fehér gólya — kívül

még számos fajról küldenek jelentéseket, mi

lehetvé tette mind több és több faj felvonulá-

sának behatóbb tárgyalását. Természetesen csak

annyira, a mennyire ezt egy év adatain alapuló

feldolgozásban, melynek f czélja az anyag kri-

tikai rendezése, lehetséges. Ezen ffaladat mel-

lett azonban kiváló gondot kellett fordítanunk

módszereink bírálására és megvizsgálására.

Különösen abból a szempontból indulva számí-

tottuk ki az idén számos faj felvonulásának a

culminátióját, hogy megtudjuk mennyire állandó

és jellemz ez valamely fajra és mily befolyások

és okok változtatják ezt meg. Tjáthattuk hogy

egyes esetekben igen jól használható, s ennél-

ÍRtt ^reubcu föniien luir coiiftaticroii, bufi fid)

cali) ber heurige -Serici)! íeii üorancieganeneu unir:

big anrei£)t. ®te 3afjt ber 58eot)ad)ter íjat íiá) theite

bura) fid) fveimillig 3luíd)tie6enöe, theilô unferem

álufrufe í^-olgenbe bebeutenb uevmeljrí. roiu ent=

fpred)enb oermetirte fid) aud) bao eingegangene

,3iigèninteriale. SBom ^na,e ber 3iand)fd)H)a(í)e er:

I)ietten lüir and) í)euer ein l'ìaterialo, luekheè feineê

fâleid)en índ)t, mel)r nlè 40i)() ^ugôbaten, roeldje

íjauptfac^íid) won ben SSotfêfdjuIleijrern gefammelt

ii'urben. 'î^ie Bearbeitung biefes großen 'Díateriales

lüirb lüieber non ^)errn & a ft o n u. (*i a d 1 ju 0i)ula

auegefüíjrt ; bie Bearbeitung Der anberen âtrten

iinirbe burd) bie ®üte beê t)od)iierebrten Gbefê ber

Ungariíd)en Crnitbologifdien (Centrale mir anuer:

traut. Vlnferc ftänbigen Beobadjter fenben une

jal;rauê jahrein mit unermüblid)cr âtuêbauer ií)re

utnfangreidien 33erid)te, bie ^orftäniter beridjten

außer ben giuei 3lrten, i^u meld)en fie aintttd) «er:

pflid)tet fini, nninlid) 3iandjfd)roalbe nnb löeifjer

Stord), nod) über nu'bvere Strien, fo òai, es une

ntbglidj mar, ben ,3i'g üoii immer mcl^r unb ineijr

9lrten eingebenber ju unterfudien. 'Katürlidj nur fo

eingeijenb, unb nur fo lueil, ata eê eine foldje, auf

einjcibriger í8eobad)tung bafierenbe Bearbeitung,

bereu .'òaupt-iuiea oao fritifdK Orbnen unb 3"-

fammenftellen beè Sliaterialeâ ift, geftattet. hieben

biefer ,'òauptanfgabe mufìten mir aber and) grofees

(i3etDid)t auf bie (Erprobung unb Ueberprüfung un:

ferer íMíett^oben legen. Befonberè aus biefem

®runbe bered)neten mir ^ener bie 3"Öeci'f'"'i"i=

tionen nu4)rerer 3lrten, um jn erfahren, inroiefern

biefe confiant u)ib für gemiffe 3trten cbarafteriftifd)

finb, unb 0011 meldten (Sinfiüffen unb Urfad)en bie:

felben neränbert mevben. ^^n einigen fällen ^leigte

fid) biefe Beredjnung ber 3ugöculmination für oor:
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fogva tanulmányoznunk kell tulajdonságait.

Eddigi — igen kevés - tapasztalataink szerint

jelzi az elterjedés gyors vagy lassú lefolyását

és a vonulás megszakítását.

Legjobb hasznát vettük most is a Herman
Ottó által elször alkalmazott t(;rületi közép-

számoknak. Ezek adják a vonulás lefolyásának

legjellegzetesebb vonásait, s úgyszólván csak

ezek alapján tudjuk a különböz vonulási typu-

sokat határozottan felismerni.

Ezekrl a vonulási typusokról most még be-

hatóbban nem beszélhetünk. Látható úgy az

idei. mint a korábbi feldolgozásokból, hogy igen

nagy részük rendkívül állandó, úgy hogy nem
változik még utótelek behatása által sem, mint

a hogy p. o. az idén a gólya vonulási typusa,

daczára a márcz. 21). körül beállott utótéluek,

nem változott. Jelentségük annyiban igen nagy,

a mennyiben már tisztán az a tény, hogy létez-

nek, amellett szól, hogy a meteorológiai ténye-

zk mellett más befolyások is idézik el a vo-

nulást. Erre a kérdésre nézve is gyjtjük a

tapasztalatokat, a beható méltatás csak ezután

következhetik.

A középszámok meghatározásában azonban

az idén már más módszert alkalmaztunk. Ed-

digelé tudvalevleg csak a két széls — legko-

rábbi és legkésbbi — adat által meghatározott

ingadozást feleztük és így számítottuk ki a

középs napot. Az 1899. szept. 25

—

29-ig Sara-

jevóban tartott ornithologiai gylés által a ma-

dárvonulás megfigyelésében és feldolgozásában

követend egységes módszerek megállapítása

czéljából kiküldött specziális bizottság — mely-

ben a Magyar Ornithologiai Központ is képvi-

selve volt úgy határozott, hogy a középszá-

mok ezentúl az összes adatok felhasználásával

számíttassanak, még pedig ügy, hogy az összes

adatok összege elosztandó az adatok számával.

Sokat lehetne arról írni, hogy mennyiben van

jogosultsága a régebbi és ujabbi módszernek

addig, a meddig iiagj/obb területek középszámá-

ról van szó, a vége azonban úgy is oda conclu-

dál, hogy ha már középszámot használunk, akkor

az arithmetikai közép inkább közelíti meg a

valódi középszámot, tehát helyesebb eredmé-

tíjeitljaft, uiiP luar tiieíollu' ein fehr braud;bare5

.'gülfsmittel, mir miiiien Datier bie ©iqeiifcijafteii

bériéiben ju erforfdjen írnd)ten. 3íad) iinferen biè=

fierigen, íe(;r ijeriiigen erfafjruiujen giebt bie 6ul=

miimtion ben Söemeié einer raíd)en,reíp. Inniifomen

í^erbreituncj, nnb ,^etflt bie euentneen ^'^ugêunter:

bredjungen an.

9Im brand^burften erioiefen fid) uiiebev bie non

Dtto .^erman äuerft in ííniuenbuncj cjebrndjteu

ílíittel ber nier ijeograpljifdjen ©ebiete. í)icíe jeigen

uné bie djarofteríftifc^en 3ü9e beê ^ugâoerlaufeê,

unb nur mit .'piífe biefer fonnten loir bie oerfáiie;

benen ^ugâttjpen beftiniuit erfennen.

Ueber biefe ^iiöstnpen tonnen mir una jc^t nod)

niá)t etngefienber auofpredien. 3iuê ben feurigen,

fomie anè ben früberen ^öearbcitungen ift su er=

ief}en, òa\ì ber größte îljeit berfelben \á)x confiant

ift, unb ntd)t einmal bnrc^ ftarfe 3iad;minter oer;

änbert roirb, mie bieê j. S. fieuer bei bem ©tord):

juge t)erüorgel;t, befjen d)arafterit"tiid)er2:i)puô trol5

beê am 20. 'Dîara eingetretenen '3iad)miitterê un=

oeränbert blieb. ®ie Sebeutung biefer 3ii9êti)peii

ift infofern fef)r grof?, aie fd)on bie einfadje 2;i;at=

fadje, i)ü^ foídje egiftieren, bacon ii\\.o,ì, òa^ ber

3ug neben meteorologifdjen ?Çactoren and) no(^ con

anberen ©iiifinffen "ab[)tingig, refp. bebingt ift.

3(nd) über biefe ^rage fammein mir bie fid) geben;

ben Se£)ren, bie eingebenbe (Srörternng faun natüt^

lic^ erft fpäter folgen.

Sei ber 33eftimmung ber ?DfitteI luanbten mir

i;euei' eine anbcve ^Ketbobe an. iöiefjer ergab fid)

baê 3)ïittel ans ber Halbierung ber burd) bie sroei

©rtremc — frül)efte unb fpäteftc litnfunft ht-

ftimmten öd)TOanfnng. î)aè üon ber oom 25 —29.

Sept. 1899. in Sarajeoo abgel)altenen ornitl)oto:

gifc^en 3Seriammlung jnr ^ycflftellung beè in 336=

obad)tung unb Bearbeitung bee 3?oge[,yigeß anju;

toenbeuben einbeitlid)en 'i'erfabrene entfanbte

Speciakomite in meld)em aud) bie Ungarifc^e

Drnit[)o(ogiid)e (Centrale oertreten mar — fprad)

fid) baljin aus, isa^ bie3)iittel fünftigl)in mit .s^iuäu-

nal)me iämmt[id)er 3i'Ôôbateu bered)net merben,

nnb jroar fo, bafe bie ©umme fämmtlid)er Bi'9ê=

baten mit ber Stnjabi berfclben biuibiert roerbe.

ÍDÍan fönnte oiet barüber id)reiben, meld)e oon bei;

ben 3Jlet^oben 33ered)tignng l)abe, fotange eê ftc^

um bie 5)iitte[ g r ö f3 e r er @ c b

i

e t e banb elt, aber

bas (Snbe unferer Erörterungen mürbe bod) bat)in

conclubieren, ha^ roeun luir 3Jiittei bered^nen, eè

jmerfmäfeiger ift, bie arttbmetifd)en3){ittel3n faered):

nen, inbem biefetben bem maí)ren "íbatbeftanbe

bod) näbcr fomiueu unb fo befferò 3íefultate erge;

/*
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nyéket is ári. Kisebb ingadozásnál a kett kö-

zött alig van különbség, de ha oly nagy inga-

dozások lépnek fel mint p. o. az idén a gólya

vonulásánál, akkor már tetemes eltérések me-

rülnek fel.

Még egy változtatást kell felemlítenünk, t. i.

a régibb nomenclatura helyett bevezettük a

«Nomenclator Avium llegni HuugariaB» nomen-

claturáját. Az átmenet megkönnyítése végett

mindegyik fajnál zárjelben odatettük a régi

nevet is.

Az anyag legnagyobb részét rendes és privát

megfigyelink, továbbá a m. k. erdhatóságok

szolgáltatták be. Felhasználtuk még e mellett a

II Vadászlap» közleményeit az erdei szalonkáról,

és a néptanítók által küldött fecskelapokat, a

hol a füsti fecske mellett különösen a fehér

gólyáról kaptunk még jelentéseket.

Fogadják mindnyájan köszönetünket, hogy

ügyünket ennyi buzgósággal és kitartással tá-

mogatták.

Az 1899. évi megfigyelk névsora :

Bajai Béla — priv. megf. — Isaazeg.

Balla Balázs - priv. megf. - Eötvösfalu.

Bikkessy Guido — rend. megf. — Miklósfalu.

Boroskay János — lev. tag. — Zólyom.

Bozsolik Ferencz — priv. megf. — Decs.

Buda Ádám — lev. tag. — Réa.

Cerva Frigyes priv. megf. — Sziget-Csép.

Chernél István — lev. tag. — Kszeg.

Craus Géza A. — priv. megf.— Nagy-Sink.

Csató János — tiszt. tag. — Nagy-Enyed.

Csikesz Sándor — priv. megf. — Szaporcza.

Dely Imre — priv. megf. — Puszta-Peres.

Dörner István --- priv. megf. — Bocsár.

Dusza Károly — rend. megf. — Horka.

Erdelyán Péter -- priv. megf. — Homolicz.

Erdöliatóságok, magy. kii". — sok száz állomás.

Erti Gusztáv — lev. tag. — Liptó-Ujvár.

Fászl István — lev. tag. — Sopron.

Földes János — lev. tag. — Lippa.

Forgách Károly gróf tiszt. tag. — Ghymes.

Friedrich István priv. megf. — Sinatelep.

deit. i^ei fleringerer Sáiroaiifuiui evçjicbt fiel) fniiin

ein Uiiteríí^ieb aroifd^en kiben 9J{ett)oben, roenn bie

©djioanfinui aber fo çi,to§ ift, mie i. S3, heuer in

bem ©tordjäuge, fönnen fid) jeljr bebentenbc 3lb:

loeid^ungen bemerfbar maáien.

ílod) einer 3lbänberunii müíien mir ermübnen :

an Steile ber frütjeren Jionicnclatur fubrton luir

biejenige con n Nomenclator Avium Regni Hun-

gáriáé« ein. Um ben Uebergang ju etleiá)terii,

TOurbe bei jeber 3irt bie früljere S^enennung in

^arantljcfe beigefügt.

3)er größte í^íieit bea 3)íaterialeö lonrbe uon un;

feren ftiinbigeu unb priiiaten 33eobad)teru unb non

ben f. uug. g^orfiämtern eingefanbt. hieben biefeu

Derioenbeten luir nocb bie 33eriá)te ber «Vadászlap »

(^agb^eitung) über bie 3Balbîd)uepfe, unb bie con

ben 'l?olföfd)ubIiebrern eingefanbten Sdimalben^

! iarten, lueldie neben ber 9ìaud)fd)roa(be audi bie

unb ba Seridite uom Storáie entbielten.

Empfangen fie alle unferen !ìanf für ben CJifer

unb bie 3tnsbauer, mit meldjer fie unferer ©aci)e

biêi;er beigeftanben £;aben.

!JÌ«iniciiel»cvjei(^ni^ ber sBcobadjtcv im !^íiI)i-c

1899.

lixfíü Î5él!x — prit). SBeob. in — Sî^f^'g.

ïlalla IBlixstus priu. '^eob. in — eötöböfaln.

lîihlicasn (guibo üon orb. 33eob. in "JJÌiflóé;

falu.

Porosliau îlobannuon— corr. 3)?tgb. in ^ólnom.

ÎJrîsolilî Jraitj prio. 33eob. in — 3)ec5.

§uiia <^i)am non corr. 3)Ugb. in — 'Siivi..

ffierba Jfrieiiridj -- prit). $8eob. in ©5iget=(£êe'p.

(Êlja-nd .^tcpban non - corr. 9)îtgb. in ^ijfeeg.

(Kraus ®. %. — prin. 58eob. in — 9'iagt):Sinf.

ffaató loljann pou ÊÎ)ren:ÎOitgb. in 9îagt)=

(Sni)eb.

ffiaihcsj Aleianirer — prio. i^eob. in ©s«POï*^aû-

§cly (Bma-idj non - prit). iBeob. in — 'i-Uifeta:

^îereo.

Corner .^teplian - prit). 33cob. in — 33ocâar.

ÎBnsja Iftarl — orb. 'Seob. in §orfa.

(frùclnan fctrr — prio. SBeob. in — .'0omolic,v

flfrtl (ßustab corr. ÏÏÎtgb. in 2iptó=Uji)(ír.

JFásjl .^trpban bodiiu. - corr. ïlîtgb. in Sopron.

3FÖ1ÍICS 3loljann corr. 3)ftgb. in Sippa.

jForçiarlj Ilari t)on, ©raf — Œ-£)ren=llîtgb. in

Wbpnieci.

jforstbeljarùEn, liönígl. ung. — mebrere bunbert

Stationen.

Jricbrxrlj ftrpban prit), tx'ob. in Sinatelep.
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Gyulai öaál Gaston — lev. tag. — Rév-Fülöp.

Gesztes Lajos priv. megf. — Felsö-Tárkány.

Greisiger Mihály dr. — lev. tag. — Szepes-

Béla.

Gretzmacher Gyula — lev. tag. — Selmecz-

bánya.

Hauer Béla — lev. tag. — Kis-Harta.

Havlicek József— rend. megf. — Kupinovo.

Honéczy Ödön — priv. megf. — Ujvásár.

Horváth Jeromos dr. - - priv. megf. — Baja.

Hosszufalussy Andor priv. megf. — Nyék.

Juhász Béla-— priv. megf. — Khid-Gyarmat.
Kalmár Lajos - priv. megf. — Csany.

Kemptner Ern — priv. megf. Simontornya.

Kiss Lajos — ren 1. megf. — Debreezen.

Kocyán Antal — lev. tag. — Zuberecz.

Komoróczy Sándor — priv. megf. Eör.

Kostka Ágost — priv. megf. — Déva.

Kostka László — rend. megf. — Izsák.

Kostyák János — priv. megf. — Frigi. Szt.-Iván.

Kunszt Károly — lev. tag. — Cs.-Somorja.

Lahocynski Adolf— priv. megf. — F.-Tárkány.

Láng Frigyes dr. — priv. megf. - Zomba.

Lészai Ferencz - priv. megf. — Magyar-Gorbó.

Linder Károly dr. -

Majláth József gróf -

rend. megf. — Kolozsvár.

- rend. megf. — Perbenyik.

Medreozky István — lev. tag. — tTngvár.

Menestorfer Gusztáv — rend. megf. — Temes-

Kubin.

Mohács István priv. megf. — Czibakháza.

Nagy Pál priv. megf. — Nagy-Hantos.

Neupauer István - priv. megf. — Viszoka.

Pfennigberger József— lev. tag. — Béllye.

Róza Lajos priv. megf. — Nagy-Jeszenicz.

Sárkány János - priv. megf. — Szarvas.

Schenk Henrik — priv. megf. — Ó-Verbász.

Schenk Jakab — rend. megf. — Budapest.

Schönitzky Gyula — priv. megf. Kaproncza.

Stettner Marko — rend. megf. — Felsö-Löv.

Szabó György — priv. megf. — .Jánosháza.

Szalay Lajos Elemér — rend. megf. — Fonyód.

Sziklay Ede — rend. megf. Jáuok.

(Saál (Bastott uon, ^u ®t)u[a corr. ajfta,b. in

9íéo:^-ülöp.

(Sesjtcs liuötoíg uoii - prii». iíeob. in %el\'ó-

Xátíánx).

(Sreisígcr iílidjatl. ^ï. — corr. "^IJÍtgö. in —
©acpeê=58éfa.

(Breíjmatber Julius — corr. 3)Ugb. in — ©eítnecj-

hánya.

^axtcr ^éía. üon — corr. Slítgb. in - Ëiê:.ôartn.

^ablifck JlosEpIr ovb. 23cob. in — .Vl'iipinooo.

^onéczv (Biímunb — \mv. 58eob. in — Ujoafar.

: Horbátlj ^ücronimus, T)r. — prin. ''Seob. in

33aia.

iltossjufalussj ^nùreas oon — prio. Seob. in —
S8.=9Í9éf.

Ilubásj gÉla — prit). i8eob. in .töt)ib=®i)armot.

Ifialmár Ijuíitnig •— prio. $8eofa. in Géant).

itîcmptnEr (Ernst - prit). 33eo£). in— ©intontornt)a.

Btss liuòtuig »on •— orb. 33eob. in Tiebrecjen.

liorgán ^nton non — corr. îlîtgb. in — ^I'l'^recj.

ïiomoroijg ^U-îanùer t)on— prit). Seob. in— ©r.
ißostka August oon — prit). 33eob. in — S5ét)a.

ÜDjtka ICaírislaus t)on — orb. 33eob. in — Sajáf.

liostgáU 3ffl;ann — prit). 33eob. in — '^írigí. ®ät.=

3üán.

"Jftunsjt l&arl — corr. ÍOitgb. ín — 6ê.=©oinoria.

Ifaljotgnakí ^öolf - prit). Seob. in — %eí[ó'

Xáxfánx).

^án0 jFráörídj, S)r. — prit). SSeob. in — 3onií"i.

^rsjai JFraítj oon — prit). Seob. in — 9Jíagtjar-

©orbo'.

fíinittr l&arl ÍDr. — orb. SBeob. in — Sïoioaêoar.

iHajláílj Joseph oon, @raf — orb. S3eob. in —
^U'rbenpif.

Ittíítrccjky ^tcpljan oon corr. îOîtgb. in —
Ungoár.

illcntstorfer (iustab — orb. Seob. in — '^.-

Aubin.

illoljárs ^tcpljau prio. Söeob. in - Éjibafíjá^o.

ílagn ^mú — prio. 33eob. in — 9iagt):.^antoê.

íieupaucr ^tcpljan — prio. 33eob. in — Siifeofa.

^3fcnnigbcrgcr Inscplj — corr. 9)ítgb. in Sedile.

Ílója liuíiÍDig — prio. 33eob. in — ííagv^SeBenicj.

.^árhánn Soljann — prio. 33eob. ín - ©jaroaê.

.^djcnk Heinridr — prio. 33eob. in — Ó:a3erbá^.

ÄcÖEttk llakob — orb. 33cob. in — Stibapeft.

i^rljöttifjkj Julius — prio. Seob. in .^npronc^a.

.^tcttncr iïlarcus — orb. íöeob. in — Aetíö--Söoö.

ß'yßba Oitorg — priü. 58eob. in — íjánoeliája

Äjalag |fuÍriDíg Slcme'r oon — orb. 'Seob. in —
?5oni)ób.

^jiklan (Pìruarù oon — orb. "^eob. in — ií^ánof.



54

Szilvássy László rend. megf. — Meleghegy.

Szlávi Kornél rend. megf. Újvidék.

Szüts Béla — lev. tag. — Tavarna.

Tarján Géza priv. megf. Békés-Csaba.

Tarján Tibor — rend. megf. Kolozsvár.

Teleky Jen gróf - rend. megf. — Pribékfalva.

Teleky Pál gróf — rend. megf. — Pribékfalva.

Tilsch Károly — rend. megf. - Nádasd.

Tóth Ede priv. megf. — Balatonfökajár.

Tóth Mihály dr. — rend. megf. •— Nagyvárad.

Vadas Jen — lev. tag. - Selmeczbánya.

Vadászlap 1899. évf. sok állomás.

Varga Gusztáv — priv. megf. Petrozsény.

Varga Lajos — priv. megf. — Sárköz-Ujlak.

Wachsmauu János — priv. megf. — Pápa.

Wokrzál Tódor — priv. megf. — Palota-Ilva.

^>ilbáasg ïtaùialaits uoii — orb. 'öeob. in —
l'ic(eçilf)eçii).

%lábi (Tnrncl orb. söeob. iii — Ujuiíef.

%üts löcia non — oröentí. 33c'oli. in i;auarna.

STarfán (Stja — priü. 33eob. in — 33éfcô:Êiaba.

(Tarián ffibor — orö. Seob. in — ."doíojeüdr.

(Tclehu (Pugtn non, ©raf — orb. iV^ob. in —
ípribéffatüa.

öíulEhg \3a\ú von, (Brnf — ori). iÔeob. in ^^ri:

béffaíua.

ttlsdj liarl — orb. 33eob. in — îîdbaêb.

ÍIdíIj (fùitarù oon prio. Seob. in - 33alatoufö=

íajár.

fótb iHídjatl. X'X. üon — orb. 33eob. in — ))laa,i)-

váxab.

ITaùas tPunrn ron — corv. ílítc^b. in — ©eímeca:

báni)a.

llabáajlap '^aí)xa,. 1899 — oieíe Stationen,

íínrga ®ustab - - prio. 'Seob. in ^^etroaícni).

Uarga ìt'uùtois prín. ^i^eob. in SórfiJ^vUJlaf-

Marbsmann Jlobann — prit). Seob. in "^iiípa.

cffilokrjal (îbcoùor— prio. '-öeob. in— ^;palotQ=Slf«•

Új megfigyelési állomások az 1899. év tavaszán.

''}íeiie 58eoíind)tiingeítationcn im g-rübial)re b. % 189[).

Mitrovicza - —

Szerb-Pozsezsena

XLIVa. zóna. — XLIY«. Qom.

44°30'—45°.

44°58'

:^7°16

44°46'20"

E. sz. (N. B.) ,, „ ,

'"' '^- :^7°16'30" K. h. ,ö. L.)
^°"^- ^''''''

79 m.
59° 14'-

Krassó-Szörénv.

Glina ,.

Piros

Gilád

Malomvíz

Kimpulujnyág

XLV. zóna. — XLV. ^om.

45° 45°30\

Ilii—220 m.

85 m.

83 m.

490— 1249 m.

792—1440 m.

45°20'35" E. sz. (N. B.)

33°45'30" K. h. (Ö. L.)

45°17'40"

37°24'35"
"

45°28'—

38°48'—

45°29'5n"

40°31'30"
"

45° 18' 15"
II II

4U-42".í(l
'

Com. Zágráb.

II Bács-Bodrog.

II Temes.

II Hunyad.
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Merisor
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Juta

Gyékényes

Cflurgó ,,

Alsók

Üiaros-Berény

Csic80„

Felsü-Segesd

Babócsa _

Péterhida

Böhönye

Rinya-üjlak

Mesztegnye ._

Görgeteg

Visonta

Csokonya

Kutas

Jákó.„ _ „ _ „

Homok- Sz t.- György

Szenna

Töröcske

Vaszar

Hgyész

Bonyhád

Baja

XLVI. zóna.

46°-

159 m.

124 m.

147 m.

140 m.

192 m.

15ß m.

. 187 m.

123 m.

115 m.

162 m.

. 135 m.

140 m.

145 m.

143 m.

140 m.

157 m.

167 m.

149 m.

160 m.

150—260 m.

153—290 m.

167—220 m.

125 m.

99 m.

XLVI. Bone.

-46°30'.

46°24'20" É. sz. (N. B.)

34' 24' 5" K. h. (0. L.)

46"14'15"

34°40'30"

46° 16'—

34°45'35"

46°14'25"
(I II

34°46'35"

46° 21 '50"

34°46'50"

46°18'55"
« Il

34°47'55"

46°21'—

35° 0'40"
"

46° 2'25"

35° 0'50"

46° 0'40"

35° l'25"
"

46°24'20"

35° 3'30"

46° 5'10"

35° 5'- "

46°29'55"

35° 5'15"
"

46° 8'35"

35° 6' 5" '

46° 5'40"

35° 6'30"

46° 4'20"

35° 6'35"
"

46°20'—

35° 7'- "

46°20'—
Il II

35° 13'—

46° 7'—

35°14'10"
"

46°18'30"

35°23'55"
"

46°18'10"

35-27'- "

"

46°14'30"

35°53' 5" "

46°29'50"

36= 5' 10" "

46°18'-

36° 11 '45" "
"

46°10'45"

36°37'—

Com. Somogy.

Baranya.

Tolna.

(I

Bács-Bodrog.
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Vaskút

Jankovácz

Sámson

Sinatelep

Battonya

Lalasincz

Kisindia

Borossebes

Giiravoj

Aesuva

Nagy-Halmágy

Lupsa

Alsó-SzolcBva

Magyar-Bagó

Buzás-Bocsár

Csiifud

Kányád

Darócz

Homoród-Almás

Kezdi-Martonos

105 m.

140 m.

'Jl m.

100 m.

104 m.

143—365 m.

^18 m.

148—370 m.

293—531' m.

226—369 m.

244—500 m.

515—1060 m.

462—1069 m.

293- 457 m.

250—407 m.

257' 374 m.

54S—777 m.

450—601 m.

550—802 m.

567—858 m.

46° 6' 10"

36°39'15"
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Misefa

Balaton-Fenék

Vörs

Balaton-Szt.-György

Hollád

Balaton-Keresztur

Marczali

Bize

Nagy-Györgyszállás

Szabadszállás

Csany

Magyar-Gorbó

Apahida

Fels-Répa

Maros-Kövesd

Görgény-Libánfalva

Göi-gény-vegcsür

I ö7—24S m.

109 m.

1 ] 3 m.

iir. m.

134-338 m.

120 m.

129—210 m.

1 33 m.

159 m.

90 m.

S7 m.

414—690 m.

299-401 m.

647-892 m.

435—808 m.

487—724 m.

544—1284 m.

37°47'—

46°50'—

41° 1'15"

46°48'30"

41°25'30"

46°58'—

42°26'--

46°56'20"

42°30'50"

46° 46' 20"

42°36'—

46°50'—

42°36'—

Somogy.

46^'48'20" É. sz. (N. B.i ,, ,, ,

34°39'10"K.h. ,ö. L.Ì
^""^- ^"'"

46°40'40"
(I (( (( II

34°54'30"

46°40'—

34°56'—

46°41'10"
II II

34°58'—

46°38'30"

34°58'80"

46°41'55"
II (I

35° 2' 5"

46°34'50"
(I II

35° 4'45"

46°32'30"
(1 (I

35° 5'—

46°52'—
II II

36°24'20"

46°o2'30"

36°53'30"

46°36'-

Fejér.

Pest-P.-S.-K.-Kún.

Csongrád.

Kolozs.

II

MaroB-Torda.

Bükkösd ... „

Rdön

Öri-Szt.-Márton

Sóshegy

Drumoly

Grodnó

XLVn. zóna. — XLVII. Bonc.

47o_47°30'.

350—435 m.

377-456 m.

316 m.

405 m.

396 m.

444 607 ra.

47°19'10"É.sz.(N.B.)
^^^_

33°46' 5" K. h. (0. L.)

47°20'5n"
,, (I II « II

33°48'10"

47°18'—
II II II II

33°54'20"

47°20'30"
II II II II

33°55'—

47°18'45"
II II <l

33°55'10"

47°22'30"
II II II II

33°55'45"
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47°J6'0" É. sz. (N. B.) ,, • ,.

Oláh-Gzikli ;i3,s-3sOm. „„o-<íma" v v. rn T, ^
^°"^- ^'^«•

Goborfalva 385—089 m.

Kéthely ^^19 m.

Salamonfalva 537 m.

Barátmajor 338—641 m.

Pinka-Miske - 3(55-377 m.

Sirokány 338—391 m.

Pörgölin 368—443 m.

Pöszöny 273—376 m.

Ó-Hodász 439—709 m.

Sámfáivá 273 m.

Óvár 277—415 m.

Fels-Csatár 231—415 m.

Horvát-L í237 m.

Fels-Beled 229 m.

Velem 352—883 m.

Rt 293—665 m.

Czák 293—534 m.

Szerdahely 303—426 m.

Jaák _ 219x11.

Herény ._ ._ .... ... 223 m.

Sorok 202 m.

Köveskut 221 m.

33°56'45" K. h. (O. L.)

47°21'50"

33°57'—

47°18'—

33^58'—

47^25'-

33=58'—

47°19'25"

33°58'25"

47° 11 '40"

33"58'45"

47° 19'—

33°58'55"

47°26'30"

34° 1' 5"

47° 11 '40"

34= 2 '20"

47° 19'—

34° 2'30"

47°13'50"

34° 2'50"

47°12'45"

34° 4' 15"

47°12'50"

34° 6'35"

47°10'50"

34° 7'40"

47° 7'45"

34° 8' 5"

47°20'45"

34° 9'40"

47°24'30"

34° 10'—

47°21'10"

34'10'50"

47°20'30"

34°10'55"

47° 8'25"

34°15'—

47°15'55"

34° 16'—

47°11'10"

34°17' 5"

47°17'50"

34° 21 '35"

47°18'55"
Hnszárokel 253—405 m. ..cou^iígo"

" " " Veszprém.

47°10'15"
Zichyfalva ... 104 m. ,._,, « « « Fejér.

Szabad-Battyán 1 1 2 m.

35°58 '55"

47" 7'15"

36° 2'20"

8*
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Varsány puszta

Szt.-Mártonkáta

Zsáka

Mez-Sass

17 17'15" E. sz. (N. B.) ,. x, , u ^ k u
101 '^^ 36°42'- K. h. (Ö. L.)

^''"'- l'eHt-P.-b.-K.-Kun.

Bihar.

lit m.
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Liitilhi

Kunosvágás

Kaproncza

Jánosrét

Felsö-Tóti

Bartos

Also-ïurcsek

Kékell

Dallos

Fels-Besseny

Kovácsfalva

Bukócz

Lopér

Kis-Eöeze

Vikartócz

Kuhach

Igló

Alsó-Meczenzéf

Kazsu

Darócz .

.

Petrócz

Gerény ...

Nagy-Láz

Tidia

XLVIIl«. zóna. - XLYIIl«. .»^onc.

48-^30' 49°.

48°37' 5" É. sz. (N. B.;
, 294—501 m.

79.5—938 m.

(iOO—749 m.

."iö.^—777 m.

500—746 m.

350— 7U0 m.

6C)0— 1004 m.

872—1062 m.

550—827 m.

500—624 m.

289-416 m.

538—1566 m.

479—945 m.

381 - 1058 m.

75(1-1092 m.

674—1071 m.

458 m.

313—949 m.

110 m.

120 m.

345 399 m.

174—253 m.

135—255 m.

592—972 m.

36°30'35" K. h. (O. L.)

48° 44'- -

36° 32 '20" "

48°41'10"

36°32'30"
"

48°41'50"

36°33'50"
"

48°40'35"

36°34'50"

48 ^3 9'20"

36°35' -

48°45'50"

36°35'45"

48°43'30"

36^36'40"

48°39'15"

36°37']5"

48°35'25"

36°40' 5"

48°36' 5"

36°46'25"
"

48".50'20"

37° 3'- "

48°49'15"
<( «

37^" 9'50"

48°42'40"
K II

37°48'—

48°59'40"

37°49'10"

48°59'40"

37°54'4()"

48°56'45"
(( II

38°14' 5"

48°42' -

38°33'45"
"

48°34'—

39°23'30"

48°35'20"

39°59'30"

48°42'30"

39°59'30"

48 '36 '30"

40° 0'20"

48°34'—
i( II

40° 3'10"

48°.55'3(r'

40°29'—

Com. Bars

Turócz.

Bars.

Zólyom.

Crömór.

Szepes.

Abauj-Torua.

Zemplén.

Ung.
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lízeok

Kelecsény

-,., ,,,.
48'^59'20" E. sz. (N. B.) ,, .,

526 827 m.
48 = 38'-

41° 3'
Mármaros.

JasszeniczH

Námesztó

Kliii

líabcsíi

Lucsivna

Üj-Sztuzsicza

XLIX. zóna. — XIjIX. .;]üiic.

49°—49°30'.

(IIC) 1U."j1 III.

614 925 m.

646 926 m.

654 922 m.

767 1243 m.

430 1214 m.

49°23'25" E. hz. (N. B.) ,,

37° 6'20" K. h. (Ö. L.)
^°'^- '^''''-

49°24'"^(»"

37° 9'

49°26'20"
(I " <' H

37" 9'25"

49°28'30"

37° 9'30"

49° 3' 5"

37°48'5()"
" "

49° 2'—

40°15'-
"

Szepes.

Ung.

I .
*-&* Accentor modularis, iIj.)

(Accentor moduláris, Jj.l

XLIV«. - Apr. M. — (in) Teme^-Kubin.

XLV«. — Febr. 23. - « Béllye.

XLVI. — Apr. I

.

(. Nag.y-Enyed.

XLVI«. - Mart. 30. « B.-Csaba.

(I — Apr. 5. — « Kolozsvár. —
(Linder.)

« Velencze.

« Nádasd.

« Cs.-Somorja.

Il Zólyom.

<i Ungvár.

II Liptíi-Ujvár

xLvn. — « 1.

XLVIl«. Febr. 15.

Xl^VIII. Mart. II.

XLVIIIa. — Apr. 10.

— Mart, 28.

XLIX. . -Apr. 17.

IhujvároH telelt. Ternes-Kuhin túlkés.

ÍUiernniiterte iii lliuu'iív. Tciiioo .svubiii

Acrocephalus arundinaceus, (L.

(Acrocephalus turdoides, Mky.i

XLV.

XLV«.
(I

XLVI.

«

XLVI«.

— Apr. 30. —
— « 14. —
— Mart. ?-/. —
— Apr. 16.—
__ „ ±± -_

— « 14.—
— Mart. 27. -

Apr.

XLVIl.

,1" IV"i-

L. (F.)
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dátum márczius 26-ika volt. Igen korai még

Czihakháza és Kaproncza. Rendkívüli tarka a

sorozat minden törvényszerség nélkül, úgy

látszik, hogy e faj felvonulását kiválóan localis

behatások határozzák meg.

3(iiffallenb íjrofec ©cljmanfuiic) cl)arafterifiei-t ben

3iuj biefer 3trt, une biêijer in jebeni '^ai)ïe. ípíáu=

na'è ©atom ift 511 \\)ät, 1)éva ju frül); iia§>

friiíiefte Satiini max (nâtjer ber "H't. ^iiär^. Se^r

fruì) fiiib nod) Ejibafbaja unb Eaproncja. Sie

3'îeif)e ift ungemein bunt, o£)ne irgenbiuetd^- áiegel^

niaf5igfeit. T^erBiiö tiefer 31rt fc^eint bal)er größten:

tljeiis (ocalen (Sinflüiieu iintcnuorfen ju fein.

L. (F.) — Mart. 27. ~ (in) Czihakháza.

(XLVia.) —
Lk. (Sp.) — Mai 7. — <i Zólyom.

J. (Seh.) — 42 nap (Sage). (XLVilla.)

K. (M.) — Apr. 16.

3. <—> Acrocephalus palustris, (Rechst.)

1 Acrocephahis palustris, Bechst. i

XLIV«. — Mai 4. -— (in) Mitrovicza.

XLVIö. —Mai 11.— « Kolozsvár.—

(Linder.)

XLVin. — Apr. 22. — .. Cs.-Somorja.

XLVilla. — Mai 7. — « Zólyom.

L. (F.) — Apr. 22. — (in) Cs.-Somorja. —
(XLVIII.)

Lk. (Sp.) — Mai 1 J . — (I Kolozsvár. —
J. (Seh.) — 20 nap (STageì. (XLVI«.)

K. (M.) — Mai 4.

4. <

—

> Acrocephalus streperus, iVusill.)

L. (F.) .
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XLYlll.

XLVIIl«. —

XLIX.

Febr.
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idn'ii pen lo 14-. Min. fiel. Tao l'aiiPi'C'iuittel ift

Ijeiiev eiiuao \patn, ì>k \\v\aá)e ift etiierfeitö öie

natimjemäfie Sdimanhiiu^ beè elften 3(nfmift5=

taacö, máá)cx in beiDen 3al)ven auf Januar fallt,

anberfeitê bie fefir fpciten î'aten auè ber 9ieti)eäat=

©egenb laJfeiifor, 9îe'a), meld)e fid) tjcgenfeitig

becfenb, nid)t eliminiert meren fnneii. ì^on biefen

unb einigen anbereu augenfdjeinlicl) ju fpäteii Tia-

ten aligefelicn, giebt bie fieurige 9ieil)e ein flareê

58ilb 00 n bem 3»9P-

Sie frnbeften 3)aten giebt bie iiefebene, luo bie

iierd;e an mehreren fünften jaljlreid) überwinterte;

biefer folgt Mi ^ügellanb jenfeitô ber '3)onau, mo

bie Verd)e ebenfalls überiointcrte: biefeê ©cbiet

ieigt faum etmaè fpätere 3)oten als bie î^iefebene-

3n ber 9ieil)e ber 3.lîittel folgt bann bie nbrblid)e

(Sriiebung, umo uorjüglid) burd) bie frütien Taten

ber 3]orgcbirgc uerurfadjt mirb: befonbers bie meft:

lidjen Tbeile jeigen beftänbig frübe Taten. Tao
DcrhältniBmäf^ig felir fpäte Witlel ber iiftlid)eii tSr=

tjebuiig loirb jum íljeilo burd) bie fvaten Taten

ber ìlietpesótgegenb oeriirfaá)t, anberfeitê jeigt une

aber bie í)ieilje, ba^ bie öftlid)en fôegenbcn im 3111=

gemeinen immer fpätere Taten aufiueifen ale bie

meftlid)en. Ter >]ugèii)puê uon Alauda arvensis

gleidjt baber bem non Motacilla alba, bei meldjer

nämlid) bie meftlidien Oiegeuben uiu)orl)ältniBmäf5ig

frübere Taten aufiueifen als bie bftlidjen. Tiefeô

9îefultat faun freilid^ nod^ einigermaßen angeíiüei=

felt merbcn, inbem mir auè bem ôiigellanbe jen=

feitê ber Tonau nur 3 Taten befilj;en, menu man
aber eriuíigt, ba^ bie nörblid)e Êrbebung entfpre;

d)enb frübe, bie ftlidje aber entfpred)enb fpät ift,

faun baâfelbe bod) angenomnu'u merben.

Ter burd) bas biologifd)e ÍJÍoment uerftärf'te

t;ijPÍometriíd)e (Sinfíuf; ift and) in ber heurigen

íHeilje unuerfenntlid) nadjroeiâbar.

Országos közép :

l'anbeêmittel :

L. (F.) Jan. 29. (in) Mocsár. —
(XLVIII«.)

Lk. (Sp.) — Mart. 23. — « Merisor. (XLV.)
•T. (Sch.) — 72 nap (3:age).

K. (M.) — Febr. 22.

7. V Alauda sibirica. Gii.

(Melaiiocoriiíha leucoptera, Pall.i

XLIX. Febr. 2tì. - (in) Liptó- Újvár.

S. J Ampelis garrula, iL.)

lAiupelis ifurnila. I,.l

XLVn«. — Febr. 23—24. (in) Nàdasd.

XLVIII«. Febr. Ü. — Mart. 1. « Tavama.

« — Mart. 6. — « Ungvár.

XLIX. Febr. -i6. — Apr. 8. « Zuberecz.

« - - Febr. ()— 10. « Liptó-Ujvár.

y. -œ^ Anas boschas, L.

(
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11. 1^^ Anas penelope, L.

(Mareca ])Cii(ili)|H', l-ì

XLV«. Mart. d. — Apr. 3. (in) Ü-Verbász.

« - - Mart. 22. — « Eéa.

« — Febr. 1.5. » B.-Csaba.

(I — <i 17. — II Kolozsvár. —
(Linder.)

L. ^F.) — Febr. 1-5. — (in) B.-Csaba.

(XLVI«.)

Lk. (Sp.) — Mart. '2± - « Eéa. (XLV«.)

.T. (Sch.) — M nap (STaç^e).

K. (M.) — Febr. 26.

12. ^—> Anas querquedula, L.

(Querquedula cirt'ia, L.

i

XLIV«. — Mart. 18. (in) TemesKubin.

XLV. — <' 1. - Plávna.

(1 — Febr. 14. — « Cséb.

XLV«. — Mart. 5. — « Ó-Verbász.

« - - (I 22. — <i Eéa.

XLVI«. « 9. - « Izsák.

XLVIII. — (. 22. — « Cs.-Somorja.

XLVIII«. — .Ipr. ö. — « Osszada.

Osszada túlkés.

îiaè ®atum ooii Offeaöa su ivat.

L. (F.) — Febr. 14. - (in) Cséb. (XLV.)

Lk. (Sp.) — Mart. 22. — « Eéa. (XLVa.) —
Cs -Somorja.

(XLV III.)

J. (Sch.) 37 nap (í^atje).

K. (M.) Mart. 9.

1 3. <—» Anser ansei-, (L.)

(Anser ciuereus, Mey.I

XLVI«. -
{ftí,'^:lanic!

í"i) K's-Í^artü.

>' — Mart. 4. — « Izsák.

(. Febr. II.

—

n B.-Csaba.

XLVII«. - (, 11. — « Nádasd.

« « 28. (I Budapest.

XLVIII. — Mart. 1.").

—

<i Kabolapolyána.

XLVIII«. Míirt. 4-. — Apr. (i. (i Ungvár.

XLIX. « IS. (I Liptó-Ujvár.

Sok adatot, mely csak «vadli'id» név alatt

érkezett be, nem használtunk lel,

'iUelo T'ateii, loelcí^e miv unter ícm Jfanu'u

<i9Bitbganè» eingefanbt rourben, biteben meg.

L. (F.) — Febr. 1 1. - (in) B.-Csaba. -

(XLVI«.), Nádasd,

(XLVII«.)

Lk. (Sp.) — Mart. 18. — « Ijiptó-Ujvár. —
(XLIX.)

J. (Sch.) - 36 nap (S^age).

K. (M.) Mart. 1.

14 -<-^=-> Anser fabalis, Lath.

(Anser segetuiii, Gm.)

XLVI«. -
{ ^f^^í,::'^,;;^, }

(in) Kis-Harta.

« — Mart. 19. - (in) Izsák. Utolsó. -

Üe^íe.

„ / Egész télon át
l ,;„-) Ti .Hoahn

II — Mart. 15. - (in) Cs.-Somorja. Még
van. — 5Í0CÍ) í\m.

15. <—> Anthus campestris, (L.)

lAnthus caiu])estris, L.)

XLVI«. •— Apr. 7. — (in) Izsák.

XLVIII. — II 15. — II Cs.-Somorja.

Anthus pratensis, iL.)

(Anthus pratensis, L.)

XLIV«.
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1 7. -<—> Anthus triviális, L.

(Antluis triviális, L.)

XLV«.

XLVI.

XLVI«.

XLVIIr/.

XLYIII.

XLVili«.

Apr. 5.

« 13.

« 13.

Mail. 10.

Apr. 9.

« 20.

17.

<' J 5.

(iu) 0-\'erL)ász.

Il Nagy-Enyed.

« Kolozsvár. —
(Linder.)

" Nádasd.

« Cs.-Somorja.

« Zólyom.

« Tavarna.

« Ungvár.

Ndddííd túlkorai és ellentmond az összes idei

adatoknak, minélfogva egyelre figj'elmen kívül

hagyjuk a középnap megállapításánál.

3)a5 íatuiii uoii OíáDaoD ift ^u frül) iiiiö mi^

beríprid^t alien lieurigen ^ateii, roeêroegen tuir baè-

felbe eiiiftroeiteii bet ber :öeftimiiuiiu3 ^er mittleren

ÍQie nuBer 3((í)t (aifen.

L. (F.)
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2á. <—> Ardea garzetta, L.

(Ardoa garzetta, L.)

XLIV«.
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:î(). -f-«-> Cannabina linaria, (L.)

(Aciinthis I'lmnahiiia, L.)

XLVIII«. — Febr. (J. — (in) Tavarna. Utolsók.

2)te îeÇteu.

31. <—^>- Caprimulgus europaeus, L.

iCiipriimilKii!^ fiii'opLruK, L.)

XLV«. Apr. 2o. (in) Béllye.

XLVII. - II 12.— 11 Velencze.

XLVIIa. — Apr.-20. - n Nádasd.

II — II 27. — II Debreczen.

XLVIII. — .1 24. — II Cs.-Somorja.

II — Marl. i?4. " Ihtsh/aiidza.

L. (F.) — Apr. 12. — (in) Velencze.

(XLVII.)

Lk. (Sp.) - II 27. — (I Debreczen.

(XLVII«.)

J. (,8ch.) 16 nap (S^age).

K. (M.) Apr. 21.

32. <-&* Cerchneis tinnunculus, (L.)

(Cercilmeis tinnmicula, L.I

XLV«. — (I II 0- Verbdsz.

XLVI«. — Api'. 4. - II Kis-Harla.

-{übmuinm-te} « I^^ák.

(I
—

II II B.-Csaba.

II — Mart. 2!). — « Magyar-Gorbó.

— {libSnte} " Kolozsvár.

XLVII. —Mart. 27. - « Fels-Löv.
—

ittbmmntevte} " KOi,zeg.

<• -- Apr. 5. — II Jánosháza.

XLVII«. —Mart. 21.— « Mácsa.

II — II Hi. — II Valkó.

XLVIII. — Apr. 7. — II Cs.-Somorja.

I' — II 4-. — II Meleghegy.

XLVIII«. — Febr. 13. — « Zólyom.

XLIX. — Apr. 8. — II Znberecz.

Kis-Harta adata Izsák mellett nem állhat

meg.

!î)aô Tiatum tion .Ri s^.'oartn fnnn neben gsíáf

nid)t in "-yctradit gebogen lucrbcn.

L. (F.) — Febr. 13. — (in) Zólyom. —
(XLVIII«.)

Lk. (Sp.) — Apr. 8. — n Zuberecz.(XLIX.)

T. (Sch.) — 55 nap (2:age).

K. (M.) — Mart. 25.

33. i—y Cerchneis vespertinus, (L.)

(Cerchneis vespertina, L.)

XLIV«. — Apr. 17. (in) Kupinovo.

II — Febr. 15. « Ternes-Knbin.

12 drb. ->D.
12 St. -^S.

I' Apr. 20. II Temes-Kubin.

XLV«. II 17.— II Ó-Verbász.

XLVI. Mai 5. .1 Lippa.

II — Apr. 19. — Il Nagy-Enyed.

XLVI«. — (I 15. — (I Kis-Harta.

II - II 29. II Izsák.

XLVIII. — .1 24. — II Cs.-Somorja.

Megmagyarázhatatlan Temcs-Kubiti február

15-i adata: mint túlkorai elesik.

©nnj iincrfiärlid) ift baá S)ntiim uon X c m e i,--

Ë It (i i n, rocldjeò nie alliiifni[;eê uiifeer 3ld)t ge^

íafíen loirb.

L. (F.) - Apr. 15. — (in) Kis-Harta. —
(XLVI«.)

Lk. (Sp.) — Mai 5. — n Lippa. (XLVI.i.

J. (Sch.) — 21 nap (STuge).

K. (M.) — Apr. 22.

34. ^>
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Lk. (Sp.) ^ Apr. 21. (in) Liptó-Ujvár.

(XWX.)

•J. (Sch.) — ;5() nap i'Ia(\e).

K. (M.) — Apr. 6.

35. f—> Charadrius hiaticola, L.

(Aegialites liiaticiilii, l,.i

XLVIIa. — Mart. 2,s. — (in) Pribéli falva.

36. •<-«* Charadrius pluvialis, L.

(Charailrius :i|irieaj-iiiN. L.i

XLIV«. — Mart. 18. — (in) Temes-Kubin.

XLVII«. — II 15. — « Sopron.

37. -<

—

> Chelidonaria

(Clieliilon urbic,

XLIV«. Mart. 30.

— (. 30.

» — « 22. -

XLV. — Mai 13. -

» — Mart. 26. -

«I Apr. 9. -

XLV«.

XLVL

XLM«.

XLVII.

« 6.

3.

'J.

« 22.

.. 16.

« 24.

« 19.

« 16.

3.

« '21.

« 17.

< 14.

« 14.

Mart. 31.

Apr. 15.

6. —
4.

2.

7.

14.

13

21

5

12

urbica, (L.)

!l, L.I

- (in) Kupinovo. •

" Temes-Kiibin.

" Ogradina.

II Fnzsiiif.

- II Kimpuhijnyág.

- I' Vulkán.

II Ivanovoselo.

-
II 0-Verbász.

-
II Déva.

- Il Algyógy.

- Il Sárkány.

-
(I Alsó-Venicze.

- Il Ujsinka.

- Il Kovászna.

- Il Bonyhád.
-

(I Sinatelep.

Il Nagy-Enyed.

Il Buzás-Bocsárd.

- Il Homoród-Almás.

- (I Kévftìlop.

- Il Simontornya.

Kis-Harta.

- Il Csany.

- Il Csaba.

Il Magyal- Gorbó.

I' Kolozsvár. —
(Linder.)

Il Kolozsvár.

(Tarján.)

Il Apahida.

- Il G.-Szt. Imre.

Il Felsö-Lövö.

- (I Borostyánk.

Il Kéthely.

- Il Csém.

XLVIT. Apr. !^. (in) Rohoncz.

(1 — Il 10. — Il Bozsok.

Il II 16. Il Kszeg.
Il II 13. — Il Jaák.

Il " 14. — Il Heri'iiy.

(1 — Il !S.
•— Il Szombathely.

« — Il 11. Il -Tánosháza.

XLVII«. — Il 14. — I. Nádasd.

Il — Il 16. — Il Budapest.

Il - Il 5. — Il Fels -Tárkány.

Il — Il 6. - Il Debreczen.

Il — Il 14. — Il . Pels-Fernezely.

11 II 13. — Il Felsö-Vissó.

XLVIJI. Il 18.— Il Cs.-Somorja.

Il — Il 22. — Il Selmeczbánya.

Il — (I 15. — Il Melegliegy.

Il — Il 15. — Il Nagy-Tárkány.

Il ti 7. — Il Krösmez.
11 — Il 8. — Il Krösmez.

XLVIll«. Il 18. — Il Kis-Garam.

Il II 16. — Il Ujvásár.

Il — Il 5. — Il Horka.

Il — Il 17. — (I Alsó-Meezenzéf.

(I — Il 17. — Il Tifvarna.

(I — Il 1. — Il Viszoka.

Il — Il 11. — Il Ungvár.

Il — Il 21. — Il Petrócz.

Il — Il 14. — 11 0-Kemencze.

11 — Il 9. — (I Dubrinics.

11 — Il 10. — Il Kosztrina.

Il — 11 11. — Il Sztavna.

XLIX. — Il 12. I' Nagy-Jeszeuicz.

Il — Il 13.— (I T.-Szt.-Márton.

Il — Il 30. Il Zuberecz.

11 Mai 2. — Il Liptó- Újvár.

Il Apr. 11. - Il Szepes-Béla.

Il 11 15. — 11 Kaproncza.

A négy földrajzi terület középszámai :

®ie îlîittel ber nier geogropíiiíc^en ©etnetc :

Alföld. - Sicfibiiic.

L. (F.) — Mart. 22. — (in) Ogradina.

Lk. (Sp.) - Aju-. 18. — Il Cs.-Somorja.

J. (Sch.) 28 nap (Stage).

K. (M.) Apr. 5.

Dnnántúli douilivìdék. — .i(>ii()elliiiiA jciif. ïcv ^niinii,

L. (F.) Mart. 31. - (in) Révfülöp.

Lk. (Sp.) —Apr. 16. — « Bozsok, Kszeg.

J. (Sch.) 1 7 nap (Xaç^i).

A'. (M.) Apr. 10.
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Keleti hegyvidék. Ccfllirt)c (Srlieltmirt.

Ij. (F.) - Mart. iati. (in) Kimpiilujnyág.

Lk. (Sp.) — Apr. 24. — « Alsó-Venicze.

J. (Sch.) - - 30 nap (STage).

I\.(M.) Apr. 14.

Északi hegyvidék. — <jii>viilidic (.frhetiinin.

L. (F.) — Apr. 5. — (in) Horka.

Lk. (Sp.) — Mai ± — .. Liptó-Ujvár.

J. (Sch.) — 28 nap (íage).

K. (M.) Apr. 15.

A ciilminátió. — Í)ie ßulminntion.

III.
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Mart. 16. — (in) Temes-Kiibin. - 82.

Apr. 11. « hehéìiemplom. — 97— 141.

Mart. 20. — " Szerh-l'ozsezsena, - 79 in.

(( 7. — II Berzászka. - 81.

« 1 9. — <' Dalboseez. - 2.54.

.( 21.— « Ogradina. — 58—249.

Fehértemplom adata mint túlkés figyelmen

kívül marad.

3)aê Satum lum gel) ér tempio m ift 511 ípdt,

blei6t íia{)er roeg.

L. (F.) — Mart. 7. — (in) Berzászka.

Lk. (Sp.) — « 24.— « ürbanja.

J. (Seb.) — 18 uap (S^age).

A'. (M.) — Mari. 17.

XLV. zóna. — XLV. 3o"e.

45°—45 Î30'.

Tengerparti iridék. — $)üftriiiniii>.

Mart. If). — (iu) Fuzsine. — 732—88.5.

Apr. .5. — « Vojnic. — 146—209.

Horvát dombvidék. (»"rpoJifi^c? .<Öiigi-llaiiA.

Mart. S. — (in) tílina. — 112 220.

Apr. 2. — " Lipovljani. — 143.

Alföld. — íicfcUcHC.

Mart. "IX. — (in) Jasenovac. 94.

Apr.
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Jan. 30. — lini Kiszetó. — 1 IO. Harmmluapra

visszavonult. ;]oç\ fief) iiad) brei

í^agen äuriirf.

Mart. "J"J. — « Kiszetó. •— Iljbííl megjelent.

(íríc[)itMi 511111 aiueíteiuualc.

„ 2ü. — (I Bálincz. 125.

<i IS. — (1 Liigos. - \iä.

Keleti hegyvidék. Cflliilif t^vlK-lmim.

Mait. 2S. — (in) Kövesd. 152 ÍIV.).

Mart. 30. 14 clrb. —^É.

« 30. 14 ®t. —>N.

« Labasincz. - 163 291. 30

(Irb. —>É. 30 ©t. ->N.

« Labasincz.— 7 clrb. —>E. 7 ót.

« Petirs. 200 30:i.

(I Klicsova. •— 142.

« Facset. — 21'i.

u Valyemare. 152—278.

« Ohába-Bisztra. 271.

« Déva. — 184.

.' Réa. 36(t.

" Szeráta. — 405 525

(I Streza-Kercisora.

drt. —^Ny. 40 St. —

>

« Alsó-Ucsa. — 428.

« 27.

« 30.

« 23.

(I 2>s.

« 18.

. 10.

« 31.

. 22.

« 3( I.

Apr. 17.

Mart. 20.

<( 29.

Apr. IS.

Mart. 25.

« 17.

Mart. 21.

Apr. 8.

.Tan. 28.

Mart. 21.

« 23.

« 18.

« 27.

—>Ny.

491. 40

30.

(( Fels-1k-st(. 497.

« Alsó-Vist. — 420.

(I Nagy- Sink. — 476.

" Fogaviií. — 430.

(I Sárkány. — 470.

« Ujsinkn. - 531—1221.

(I Valea pojana. 088— 1100.

<i Holbák. 788.

« Barcza-Ujfalu. — 542.

(I Nagy-Borosnyó. — 564.

(I Kovászna. — 500. Kisebb csa-

patok —>ÉNy. Sííeiiiert' ^iiifle

—>NW.
« Kovászna. Nagyobb csapatok.

—vÉNy. (Bröfeere ?cíüge -*NW.

Azonnal szembeötlenek a korai januáriusi és

februáriusi adatok, melyek a kiválóan enyhe

tél és korai tavasznak következményei. Minthogy

ily korai érkezések több helyrl is jeleztettek,

ezek nem eliminálbatók, hanem a középszám

képzésénél igen is figyelembe veendk.

Már ebben a zónában mutatkozik az a jelen-

Aquila. VUI.

ség, hogy a keleti hegyvidéken az t'gyöntetü

márcziusi adatok sorozatába itt-ott áprilisi ada-

tok is lépnek, melyek rendesen két és több heti

különbséget mutatnak fel a márcziusi adatokhoz

képest. .Jellemz ezekre Alsó és Fels- Uesa—
két közvetlenül egymás mellett fekv hely

adatai, melyek között két heti különbség van.

.Szer* (írtnak még ennél is késbbi adatát szintén

elimináljuk. Hasonlólag eliminálható Uj-Sinica

és Fogaras adata, melyek a múlt évhez képest

egy hónapi késést mutatnak. Az alföldi adatok

között &Oíite áprilisi adatát nem eliiuinálhatjuk

a mennyiben majdnem az összes délbáeskai

adatok márczius vége felé conveigálnak, ellen-

ben Tisza-Szt.-Miklós adata túlkésnek látszik

a szomszédos Bocsár mellett.

91(q %oíú,c beé fclir iiülDiMi ^.JiMiitevê iiiiD bee jeíir

früf) eiiujetveteiien (^rüliliuoio evícíiieii ber Stord;

í)éun fdjon nii metireren otntioiieti int Jänner unb

(^efier : iiibem biefe früíieii ^^eriditc doh moíivoven

Seiten beftätigt univbeii, iniíen biefelbeu bei ber

33eftimiminii beö mittleren Tcn^eô in 'i8etrad)t a,e--

jogen merben.

@d)on in bicjer 3oih' iiindit fid) bie (í-rfdieinniu]

bemerfbar, i)a^ in ber öftlidien l£"vl}ebiuui in^vuifdjeii

ber einl;eitlid)en 9îeit)e con frül)eii äOiarjbiUeii f)ie

iinb ba einige 9(prilbateii auftreten, meUte geuiölni;

lid) jipei iiiiCi nief)r 'Jl>od)en llnterfd)ieí) jeigen ije:

genüber ben îlînrjbaten. )^m foíd)e Tnten finb bie=

jenígen lum 91 í f ó = unb g e 1 f ö - U c n — juiei

unniittetbar mben einanber liegenbe Stationen —
diarafteriftifá), inbein jroifdjen benfelbeii eincS)iffe:

reiij üon äiret 3Bod>'n bcfteí)t. 2)nô nod) bebeiitenb

filatere 55aiuini)on ©cerata lutrb baber anáj (ÌU

ininiert. Gbenfo diejenigen non U j f
iuta iiiib % 0-

g a r a â, meldie beat uorigen 3ai)re gegenüber um
beinahe einen ÍOioiuit uerfpoten. Unter ben 3)aten

beò iîieflanbeô fönnen mir baëjeiiige uoa 3 3 n t a

nic^t gilt eliminieren, inbeni fämmtUdie Säten ber

füblid^en ScTcèfa auf ©nbe 9)îarj fallen ; òaè 'Sa-

turn von 2; i fi a -- S Í e 11 1 : 90i i 1

1

è aber erf d}eiiit

neben bem benadjbavten 33oceár 311 fvät, befonberê

roenn man in Setrad)t jieljt, òa^ì ì3aè ©ebiét jeu:

feits ber îbeifi nerbaltniêmofiig fviilier ift, alô bie

anderen îbeile beô ^^ieflanbeè.

L. iF.) Jan. 28. ~ (in) Valea pojana.

Lk. (Sp.) — Apr. 5. -— « Szonta.

J. (Sch.) — 07 uap (îtage).

K. (M.) ^ Mart. W.

Kl
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XLVl. zólla. XLVl. 3^'^'.

Dniiautúli dombvidék. — .t>iigrllniiA jnif. »rv 'Íuiinii.

Apr. 3. — (in) Belezna. — 20").

Mart. 29. —
Apr. 3. —
Mart. 29. —
Apr. 3. —
Mart. 29. -

« 29. —
« 30. -

« 18. —

Apr. 1. —

Mart. 14. -

<( 28. -

(. 28. -

Apr. 3. -
2. -

Mart. 23.

(( 18. -

« 30.

« 2(1. -

« 18. -

« 28. -

« Gyékényes. — 124.

« Alsók. — 140.

« Csicsó. — l.'id.

« Tarany. — 134.

« Háromfa. -115— 126.

« Görgeteg. 145.

<( Szakáll-Högyész. — 1 67—220.

« Zomba. - 130.

Alföld. — Íicfcliciic.

(in) Szegzilrd. — I lü.

« Decs. — 93.

(I Baracska. — 94.

« Baja. — 99.

« Vaskút. - 105.

i( Jankóvácz. — 140.

" Királybalom. 102.

« Szeged. 84.

" Sámson. '••!.

(1 Szemlak. 107.

.. Sinatelep. — 100.

« Pécska. — 102.

Mart.

Keleti hegyvidék.

29. (in) Lippa

$4. -
23.—

Apr.

Mart.

Mart.

Apr.

Mart.

208.

Sólymos. — 206.

Sólymos. — 206.

31.— « Sistarovecz. — 245. 100 drb.

—>É. 100 ©t. -^N.

9. — II Si.'^tarovecz — 50 drb. —> É.

.50 ®t. ->N.

Mészdorgos. — 1 4S.

Dorgos. — 245.

Zabálcz. — 217—26G.

Lalasincz. 143—365.

Kisindia. — 218.

Borossebes. — 148—370.

Tótvárad. - 189- 270. 20 drb.

—>É. 20 St. —>N.
Tótvárad. — 200 drb. -^ É.

200 St. ->N.
Guravoj. 293 -532.

8. — <i Acsuva. - 226 3(i9. 26 drb.

-^ÉNy. 26 3t. — NW.
24. II Nagy-Halmágy. 244—500.

->É. (N.)

0. I' Msó-\'i(lri(. (141—9s7.

28. -

28. —
18.-

19.

22. —
2. —

23. —

/.

-;

Apr. 14. ~ (iii)Tup(iiil'alva.- 540 '.»00.

« t>7. — II Abrudfaiva. - fiOO.

Mai 10. ' « Umpoly völgy (Í^^al). —
652—1123.*

"

Mart. 26. - « Lupsa. — 515—1060.

Apr. 8. — II Zalatna. 440—630.

II 5. — « Galacz. — 460.

Mart. 2.— « Alsó-Szolcsva. — 462— 1069.

Apr. 6. — (I Krakkó. — 275—500.

Mart. 26. — « Nagy-Enyed. — 270. -

Apr. 4. — 50 drb. 2lpr. 4. —
50 St. — Mai 20. — Két nagy

csapat. 3)íai 20. jioei grofee (^füge.

II 19. — (I Kányád. — 548-777.
II 23. — II Székely- Udvarhely. 508 625.

(I 26.— (I Darócz. — 450—601.

« 27. — Gyepes. — 700- 804.

II 21. - II Tizenhétfaln. - 800.

II 22. — <i Szt.-Egyházas-ülábfalu. -

861—1003.
I' 23.t— (1 Yargyas. — 652.

Apr. 4. « Baróth. -541. —vÉNy. (NW.)

Mart. 26. — « Taplocza. — 673.

II 19. - II Lemhény. — 583—823.

II 21. - <i Ojtoz. — 624—968.

Apr. 4. — II Soósmezö. 462— 1034. —> Ny.

->W.

Az adatok eloszlása nagyjában véve ugyan-

olyan mint a múlt évben. A dunántúli dombvi-

dék áprilisi és kés márcziusi adatokat mutat,

az alföld korábbi, de csak nagyon kevéssel. Átlag

legkorábbi a keleti hegyvidék keleti része, mig

a nyugati ismét vegyes, kcztük kés májusi

adatokat mutat fel. Az a magyarázat, melyet errl

a jelenségrl t. i. a ketts bevonulásról, a múlt

évben adtunk, az idén is megállhat, és semmi

ellentmondásba se ütközik. .Jellemzk a felvo-

nulásnak eme sajátságára Sistarovecz, Zabálcz és

Ompoly völgy adatai : az els két állomás tavaly

túlkés adatot szolgáltatott, az idén pedig nor-

málisát, Ompoly völgy pedig az idénre túlkés,

holott tavaly normális volt. Ezek alapján a kés
adatokat ismét eliminálhatjuk. E hosszú átvo-

nulás okára kiterjeszkednünk természetesen

most sem lehet, csak azt konstatálhatjuk, hogy

az adatok karakteristikus eloszlása ugyanaz

mint a múlt és az elbbi években, s hogy ezen

az idei meglehetsen megkésett vonulás se vál-

toztatott.

Í)ie í^ertöeiíung ber î)aten ift im firo^cn un?

©aiiäen MefcIlH', mie im Doriijcn ^n'jff- -i^ô ÍQn-
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lU'lluiií ieiiieitê ber 1)oiiaii ,ìeii\t iHpvil uiib ivate

Itiävjbaten, bie S^iefebeiie ift ctumo niil)er, n&ev

luiv um )dn menili. 5?urd)idìiiittlid) am fviiljefteu

iftberöttlidifteiheil ber oftlidien 6rl)elniniv UHil)reiib

ber roeftlidìe 2:t;eil berfelben mieber .^iemlid) bunte,

barunter unite fliaibaten aufmeiit. 25ie (Srfiäruuiv

uield}e mir in ber uoriäljriijen iìearbeitunii (\abm,

niimlid) bie lange S)urd)äU9abauer, finbet and) in

ber heurigen ílíeiöe feinen 'JlMberiprud). 6[)arafte=

riftifd) für biel'e ©igenjeit beo ®tord)äugeö finb bie

®ateu uou ©iftarooeä, ^aínílej nnb Cmpoín^ííiial;

bie beiben erften gaben im oorigen '•^ai)xi: ^n jpäte

íDaten, [jener aber normale : Cmpotn^î'lml ift liener

fetjr ipät, mar aber im norigeu "-^alm normal. iìBir

fbnuen bal)er bie aUjuÎpaten ®aten aud) i)euer mit

gutem Ànige eliminieren. 3tuf bie Urfadie bieiev

langen 3)nrd)ängebauer fönnen mir bie niiter)ud)ung

uatiirlid) and) jefct nod) nid)t erftrerfen, nur fo uiei

fönneu mir fonftatieren, baß bie d)arafteriftiid)e 'Bex-

ti)eilung ber 5^aten bicfelbe ift, mie im uorigen unb

in ben früljeren :^al)ren, unb baf; ber l)eurigeòiem:

íid^ oerfpätete 3ii9 barane teine 3luêna£)me macf)t.

«



Apr.



7-7

Jan.
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Apr. 3.

(1
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késleltet hatásának nem tulajdoníthatók, ha-

nem csakis a gólyának sajátságos felvonulási

viszonyainak. Az április végére és május elejére

es adatokat ennek alapján elhagytuk, mig pl.

Lopér rendkívül korai adatát figyelembe vesz-

szük. Az a jelenség, a mit a multévi feldolgozás-

ban említettünk, hogy t. i. minél nyugatibb

valamely állomás annál késbbi és minél kele-

tibb fekvés annál korábbi, az idén nem nyer

oly határozott kifejezést mint a múlt évben, de

ettl eltekintve, az adatok eloszlása teljesen

azonos a multévivel.

íEie Ijeiirige Sateiiveiljo íiejer B^no jáat bieíe[=

ben Êigenfd)afteii une die oorjäljvioie. í?ie nörbli($e

©rfiebiing ift in if>rev ganzen 'Breite lutnt, ungemein

friilie iJiär^öaten loedifeln mit \el)x fpäten Slpril-

unb iUiaibateii. iCie ©urdi^ugèbaner ift idjt taug,

wie bieê befonbera burc^ bie 33eobad)tungen cinjei:

ner Stationen i3íti)om:"J^ve,vióbáni)rt, í^annma,

9îagi)=58ereana) beruovgebt. ^ie ^n fpäten íDaíen

fönnen babér lueber bura) ben bi)pfometrifd)en, noc^

Durd) ben geograpbifdien (Sinfluf; iierurfad)t mer:

ben, fonbern nur burd) ben eigentbünilid)en 3i'9

beê Stord)eê. Saber mnvben bie alljnfpnten 9ípri[:

unb Üiaibaten eliminiert, roäbvenb oaîi ungemein

frü(;e î>atum non Sop ér beibebniten mürbe. î)ie:

jenige (£rfd)einniig, uiekte mir in ber uorjäbvigen

Bearbeitung erioäbnten, iia^ nätnlid) eine Station

nmfo fpätere íDateu jeigt, je roeftiid)er fie (legt, unb

nmfo früijere, je öftiidier ilire Sage, fann bencrjumr

nid;t mit berfelben 33eftimmtt)eit nad;gemiefen roer^

ben, boc^ ift bie Bertl^eifuugber Daten, í)ieDon ab-

gelesen, gan;; biefelbe mie im vorigen ,"sobre.

L. (F.) — Mart. 4. — (in) Lopér.

Lk. (Sp.) - Apr. IS. — (1 Madarasalja.

J. (Seh.) — 46 nap (STage).

K. (M.) — Apr. g.

XLIX. zóna. — XLIX. 3one.

49°—49°30'.

Északi hegyvidék. — 9iäcMirl)o CTrhcbuiig.

Apr. 4. ~ (in) lUava. — 250.

Mart. 3. — « Nagy-Jeszenicz. 341—641.

40 drb. —vÉ. 40 @t. —>N.

Apr. 3. — « Turócz-Szt.-Márton. — 390.

Mart. 3.- « Alsó-Kubin. - 4fi8 700.

Cl â9.~Apr. lis. lìózsahegy. - 496— 900.

Apr. 16. - « Veszele. — 731 .S7G.

Apr.
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Már az egyes zónák tárg.yalásánál iy mind-

untalan rámutathattunk arra, hogy az adatok

jellemz eloszlása a korábbi évekhez képest nem

változott. A zónák eulminátiói ugyan nem adják

azt a szabályos sorozatot mint a múlt évben, a

földrajzi területek culminátióinak egymáshoz-

való viszonya szintén megváltozott némileg, t. i-

az északi hegyvidék az idén a dunántullal együtt

culminai, míg a múlt évben alföld, keleti és

északi hegyvidék culminait együtt, de azért az

eltérések általában csekélyek. A négy terület

közé23számának helyzete egymáshoz képest nem

változott, ismét legkorábbi az alföld, ezt követi

a keleti hegyvidék, ezt az északi hegyvidék, leg-

késbbi a dunántúli dombvidék. Tehát n vonulás

lefolyása léiiyegében nem változott, cs ugyanazt

a vonulási typust mufaf/ja. A csekély számban

elforduló változások a márczius 20-a körül be-

köszöntött utótél következményei. Valószín-

leg ez az oka annak, hogy néhány zóna két-

szer, st háromszor is culminai. A culminá-

tió tudniillik nem fejldhetett ki teljesen, a mi

által szabálytalanságok állottak el. Az enyhe,

tél következtében egyesek már január és február

hóban kezdtek jelentkezni. A tömegesebb meg-

jelenés a szokott idben, márczius elején kezd-

dött, és haladt szép fokozatosan körülbelül

márcz. 30-ig, akkor egyszerre megszakadt, a mit

Inzonyit az a körülmény, hogy a márcz. 17—21.

pentádba esik 3() érkezés, az utána következ

22

—

26-ba pedig még mindig csak 37. Az egész

felvonulás culminátiója sem jut oly szépen ki-

fejezésre mint a múlt évben, a mennyiben a cul-

minalo pentádban csak 68 adat foglaltatik, az

utána következben pedig még mindig 62. A
márcz. 20. körül beállott utótél hatása nyilvá-

nul ebben, még pedig úgy, hogy a vonulást

megkésleltette. De fontos és kiemelend az,

hogy bár a vonulás idejét megváltoztatta,

késbbé tette, különösen az északabbra fekv

vidékekét, a felvonulás sajátságain, az adatok

jellegzetes eloszlásán nem változtatott. A mete-

orologiai tényezk közvetlen behatása a vonu-

lásra csak kései, esetleg korai érkezésben és a

már megindult vonulás megakasztásában nyil-

vánul, de magát a felvonulás jellegét nem ha-

tározza meg, arra tehát hatással nincsen.

A meteorológiai tényezk közvetett nyilvánu-

lásai mint geographikus és hypsometrikus be-

folyás, melyek kisebb-nagyobb mértékben vala-

mennyi faj felvonulásának jellegére befolynak,

hatásukban a korábbi évekhez képest változatla-

Aquilii. VUX.

nok maradtak. A földrajzi befolyás okozta késés

miként eddig minden évben, úgy most is kimu-

tatható, st jóval nagyobbnak látszik mint más

években, éppen azért mert az említett utótél job-

ban széttolta az egyes vidékek vonulási idejét.

A hypsometrikus befolyás se a keleti, se az északi

hegyvidéken nem nyilvánul észrevehetleg,

mindkettben vannak az alföldével egyenl korai

érkezések, még pedig nagy számban. Egyedül a

dunántúli dombvidéken mutatható ki a hypso-

metrikus befolyás, tehát azon a területen, a

melyen a gólya meg is telepszik. De itt is habo-

zunk ezt a nagy késést tisztára a hypsometrikus

befolyásnak tulajdonítani, közbejátszik itt még

a biológiai momentum és egy a felvonulás irá-

nyától függ tényez. Az adatok évi eloszlása

azt a tanúságot adja, hogy a gólya kelet-nyu-

gati vagy délkelet-északnyugati irányban szállja

meg hazánkat, s így természetes hogy nyugaton

és északnyugaton érkezik meg legkésbben, a

mint tényleg hazánk nyugati és északnyugati

vidékei adják a legkésbbi és a legtöbb kési

adatokat. Ha az országot nyugatról keletfelé

haladva három részre osztjuk: 32° 36^'-ig,

36°

—

40-ig és 40°—44 hosszúsági fokig, és

kiszámítjuk e három rész középszámait, ezek

így adódnak :

Mart. 31. 32—36° között lev szelet középnapja

.( 28. 36—40° « « « «

« 27. 40—44.° « « « «

A fokozatos késés nyugatfelé tehát határozot-

tan kifejezésre jut.

Látható, hogy a gólya felvonulása mennyire

bonyolult a füsti fecskééhez viszonyítva, nem

is említve még azokat a nehézségeket, melyek a

hosszú átvonulás nyomában járnak. E hosszú

átvonulás okozta megkésések különösen a két

hegyvidéken nyilvánulnak, a hol a gólya majd-

nem kizárólag csak átvonuló l-«-^.^), míg az alföl-

dön és a dunántúli dombvidéken, a hol meg is

telepszik, meglehets egyöntet érkezéseket

mutatnak. E bonyolult jelenségek fleg az át-

vonulás i'*-'^) jelenségével kapcsolatosan merül-

nek fel, tehát evvel vannak szoros összefüggés-

ben. Lesz alkalmunk még rámutatni erre a

jelenségre oly fajnál, a melyre nézve hazánk

nem átvonulási terület, a melynek felvonulása

sokkal egyszerbb és sokkal könnyebben ele-

mezhet.

©í)iiii liei iiev iöeljanbtung bcv einjeíiten Boiieii

II
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fonnten nur immer uno immer lüiebev barauf i)in:

meifen, baf? bie aiaraftcriftifclie Síertlieiíutig ber

"î^ûtcn gegenüber ben frül^ercn ^nlu'en feine :ì5cr:

iinbernng erlitt. SDie Êuiminationen ber 3onen ge^

ben sroar ieinc lotd)' regelmtifìige 3ieil)e, roie im 00=

rigen Salire, and) dot fid) bas gegenieitigc i!erl)ält=

nit? ber (Kulminationen ber rier geogrupljifdjen &e-

bicte einigermaßen üeríinbert, inbem Ijener bie

nbrblid)e (Srtielning mit bem ."oiigetlanbe jenfeitê

ber îionan culminiert, miiljrenb im uorigen 3^')«

baè STieflanb, bie öftltd)e nnb nörblid)e (Srl)ebung

mit cinonber cnlminierten, bod) finb bie ilbiucid)un

gen im ©anjen gering nnb nnbcöcntenb. îaô gè;

genfeitige aSert)ältnife berüíittel beruier gcograp£)i=

íá)en ©ebiete blieb nnoeränbert, baê früljefte ©e;

biet ift bie Tiefebene, biefer folgt bie öftlid)e ®r-

bebung, biefer bie nvblid;e (Srljebung nnb jule^t bas

iQügeanb jenfeitê ber ®onau. 2)er33er(anfbcö

3 u g e ì)at f t (^ alfe ro e f e n 1 1 i d) n i di t

Ü e r ä n b e r t, uni
,5

e i g t b e n f e l b e n 3 1' Ö 0=

1 1) p u è, mie in f r ü Í; e r e n 3 a [; r e n. iDie in

geringer 2inäaf)l üorl)anbenen SSeränberungen loer-

ben burd) ben am í2(). 93iär;, eingetretenen ^laá)--

minier erflärt. ©ine iual)rfd)einlid)e 'Jolge biefeô

!Jîad)œinterê ift bie, bafe einige 3otit'n äroei=, fogar

breimaf cnlminieren. l^k (înlminatinn tonnte fid)

nämlid) nidjt red)t enímideln, looburd) Unregel=

mäfeigfeiten entftanben. 3"fotííe beê fel;r miiben

3Binterô erfdjienen einige fd)on im ^január nnb

^Çebruar. 3)er malire 3119 begann in ber geuiöt)n--

tid)en 3>^it = atnfangê 2){är,i unb entiuid'elte fid)

Siemlid) normal biê beiläufig ^nm !á(). ajîarj, rourbe

bann aber pUifelid) unterbrod)en ; in bie 17- -21.

íl)íor,v^|íentaíiC fallen nilmlid) :>(> ainíunftöbaten,

in bie ^^entabe t)om 22— 2G. îliarj aber nod) immer

nur 'iiT. Sie (ìulinination beè ganjen S^iiiei-^ fonunt

and) iiid)t fo präcis smn ílnsbruri', mie im norigen

:^at)re, inbem auf bie cnhninierenbe ^^entabe (58

®aten entfallen, auf bie unmittelbar nad) bcrfelben

folgcnbe aber nod) immer ()2, (So ift bieê bie ^folge

beë 3iad)unutero, meld)er ben 3"Ö imterbrad) unb

üerfpätete.

$erüorsul)eben nnb non befoiiberer 'JBicljtigfeit

aber ift bie iliatfadje, òa^, obroobl fid) ber 3"9

jiemlid) uerfpätete, befonberô in ben jiörblid)eren

(Segenben, bie (£igentl)ümlid)feiten unb d)aratte=

riftifd)en ïïferfmale beë ©tord):,ugeö confiant blie=

ben. Set birefte(Sinflnfsbermeteorolgifd)eit 3^atto=

ren -- olfo bie töglídje aüitteruiig - bemirft nur

fpäteren, refp. früheren 3it9/ ober eine Unter^

bredjung beè fdjon begonnenen 3i'9cö i^md) 3lad)=

lüinter ; ben (I.l)arat'ter, refp. Tijpuê bee ^iiQiè aber

bcrütjrt biefer birefte (Sinfln^ nid)t, ift alfo nöllig

unabhängig »on bemfelbett.

î-ie inbircf ten (£-inmirfungen Per ineteorologifd)eii

gaftoren alo gcograpljifdjer nnb bçpfometrifdier

©iilflufe, ioeld)e in gröfeeretn ober gerin ercm Diaafee

ben 3i'gëd)arafter jeber 3lrt beeinflnffen, blieben in

ibren aBirfungen ben friU;eren :3"i^i-"2" gegenüber

unoeränbert. Sie burd) ben geograpljifdien (iinflufi

üernrfad)te a>erfpätnitg ift, mie biôljer in jebent

,;)abre,nad)ioeÌ5bar, erfd)eint fogar infolge ber 3>'Ö-'=

nnterbredjung beê 3íad)tt) intere nod) grbfeer. T>ex

bnpfometrifdie (Sinflnfe läfn fid) weber in ber bft=

lid)cn, nod) in ber nörblid)eu (ìrtjcbung nnumftbf^

lid) nad)n)eifen, in jeber fommen frül)e, benen beQ

S^ieflanbeè faum nad)ftet)enbe Saten in großer 3tn=

Sabl »or. 9îur itt bein .s^iigellanbe jenfei io ber Sonau

läjjt fid) ber t)i)pfoiitctrifd)e (^•inflnf3 itadjmeifcn, alfo

auf bem ©ebite, roeli^eê ber 6tord) befieoelt. ^rei=

lid) barf bie große îierfpatung biefeê ©ebieteô nid)t

»öllig bem bi)pfoinetrifd)eit (Sinfluffe ^iugffcijvieben

werben, eê niirfen babei uod) baê biologifdje 3)lo=

ment, bie 9iäl)e ber ioeftlid)en l^erbreitnngêgreuae

uno ein non ber 3iigr ditnng abbängeitber )vaftor.

Sie jäljrlidje inilbeilung ber Säten jeigt uno, ba^

ber ©tord) Uitgaru itt oftmeftlid)er, refp: füboft=

norbroeftlid)er i)îid)tung befiebelt, eè ift baber ganj

natürlid), tia'è ber Stord) in ben meftlidjeit, refp.

norbmeftlid)en ©egenben am fpäteften antommt,

unb faftifd) jeigen eben biefe ©egenben bie fpäteften

unb bie meiften fpäteit Säten. Sie oflMueftlidie'^iro;

greffion ^eigt fid) ans ber ttntenfolgenben 3nfam=

meitftellnng.

Sas ganje ©ebiet mirb iit brei S^beile getljeilt,

t)om 32—3(i £. l'., non 36—40'' unb 40 44°

unb lüerben bonn bie Dîittel biefer Xi)e\k bered);

net. Siefe ergaben fid) mie folgt :

gjiart. 31. bas ÍJÍittel beê ©ebietee noit 32^—36°

« 28. » " .' « « 36°—4U'-\

« 27. « (I II <i « 40°—44°

Sie progreffine îyerfpatnng gegen ä^eften ift ììù-

ber beftimint nad)roei5bar.

(Sé ift jn erfeben, bas ber ©tordi^ug eine um

nieleê fompliäiertere (irfd)einnng ift, ale ber 9ïaud):

fdiiüatbenäug, jene ©d)iinerigfeiten, iocld)e als îyolge

beê langen Surd),uigcö auftreten, bier nod) gan;,

unermätjut laffenb. Sie SBerfpätnngen, loek'be als

(Çotge beê langen Surd)äugee auftreten, befdjränfen

fid) üorroiegenb auf òaè ©ebirge, auf bie üftlidjc unb

nörblidje ßrbebnug, mo ber ©tord) beinahe auê=

f(í)lie|lidj Siird^jügler (-<^ ift, mäl)renb bie Sitef-
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cbfiik' mill öafi .^ütjelíanb jenfeits bcrî)oiuiu, lueldjc

öebiete öer ©tord) (icmodiit iinb beftebelt, jieiiiUd)

cinl)eitlid)c nDateiircilieu aitfioeifon. 3Bie 311 erfeljen,

ciel;en bie foinpli'iit'vteften îliûmeiite beo ótorcíjjugee

mit ber ÎDiirdiaugêeridjeiiuincj ^anb in §aiib. 3!Bir

luerben nod) ©elegenheit finben, auf bicfe ©rfdjei;

iiung juriidjut'omnien bei einer íoíd)en 2írt, für

roeld;e Ungarn fein iDurdjäugegebiet ift, beren 3u9

bafjer oiel einfad)cr unb oiei leidster ju iinter=

ind)en ift.

L. (F.) Jan. í26. — (in) Nyíregyháza. —
(XLViia.)

Lk. (Sp.) Apr. 22. — « Nizsna. (XLIX.)

J. (Seh.) - 87 nap (STage).

K. (M.) Mart. 28.

40. <—* Ciconia nigra, (L.)

(Cicouia nigra, L.)

— Mart. 31. - (in) Kupinovo.

— Apr. 11. — < Temes-Kubin.

— « 12. — (I Plávua.

— « í(. — « Cséb.

— Mart. 23. — « Béllye.

Apr. 5. - <( Rèa.

(I 13. — « Zalatna.

XLIV0.

(I

XLV.
((

XLY«.
«

XLVI.

XLVIII«. - Mart. 22.

L. (F.)

(I Dubrinics.

- Mart. 22. - (in) Dubrinics.

(XLVIII«.)

Lk. (Sp.) —Apr. 13. - « Zalatna. (XLVI.)

•T. (Sch.) — 23 nap (Sage).

K. (M.) Apr. 6.

41. ->

—

> Circus aeruginosus, ^L.)

(Circus aruginosus, L.)

XLV«. — Mart. 29. — (in) Béllye.

(t
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45. *&* Columba œnas
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XLVilla.

XLIX.

Mart. 16.
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XLV«. — Marl. 25.

XLVL — « 2i.

XLVIT. —Febr. 17.

Mart. 14.

XLVIIa. —Febr. 9.

« — Mart. 1

L

« Febr. 14.

« — " 21.

« "15.
XLVIII. - « 22.

« — Mart. 1.

« — « 12.

« — Febr. 21.

(I — (1 22.

Mart. 19.

Apr. 18.

4.

Mart. 16.

« 15.

« 17.

. 17.

XLVIII«.

XLIX. —

0.- Verbas:.

Baracska.

Fels-Löv.

Kszeg.

Nádasd.

Sopron.

Magyar- Ovar.

Mácsa.

Sajó.

Cs.-Somorja.

Ghymes.

Selmeczbánya.

Fels-Hámor.

Leányvár.

Mihálytelek.

Javorinka.

Úiiiz.

Tavárna.

Zuberecz.

Liptó- Újvár.

Szepes-Béla.

L. (F.) ~ - Febr. 8. (in) Temes-Kubin.

(XLIVa.)

Sk. (Lp.) Mart. 19. « Mihálytelek. -

(XL VII«.)

J. (Seh.) 40 nap (^age).

K. (M.) Febr. 28.
'

47. V Colymbus auritus, L.

(Podiceps auritus, Jj.l

XLVIII«. — Mai 2. — (in) Zólyom.

48. <—> Colymbus cristatus, T^.

(Podiceps cristatus, L.l

XL IV«.

XLVa.

XLVI«
XLVII.

Mart. 12. (in) Homolicz.

« 23. - -
« Ó-Verbász.

Apr. 16. « Déva.

II (). — II Simontornya.

Mart. 12.

Déva túlkés.

SCDO 5U ípöt.

L. (F.) - Mart. 12.

L. (Sp.)' ;
-^ Apr. Cl.

Zsáka,

(in) Homolicz, —
(XLIVa.) Zsáka.

(XLVn.)

II Simontornya.

(XLV1«.>

lí). <-&* Colymbus fluviatilis. Tinsi .

(Porücops luiuor. (Im.i

XLV«. {tt™|:|U} ^n. Ó-Verbö.z.

II Felír. 21. « 0-Verbász. Vonu-

lók. -- ßügler.

XLVI«. .ipr. 5. i> Csaba.

XLVIII. Jan. 2?. ,i <X-Somorja.

Csaba túlkés ; Cs.-Somorja valószínleg

telelési adat.

6 s fl (i a jii fpnt ; 6 è. = ® o m o r j o uiafirfdidntidi

Uebevunntenmg.

50. <-^ Colymbus nigricoUis, (Brhm.)

iPoiIiceps nigrieollis, Sund.)

XLV«. Mart. 27. tin) Ó-Verbász.

XLVIIL/. Apr. 7. « Tavarna.

5 J .
-<—» Coracias garrula, L.

(Coracias garulia, L.l

J. (Sch.) — 2() nap i2::ac\ci.

K. (M.) —Mart. 21.

XLVI«.

(1
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A hypsometrikus befolyás igen jelentékeny

késést idéz el, a mint azt Tavarna és Szepes-

Béla adatai mutatják, mig ellenben a geogra-

phikus befolyás hatása alig vehet észre.

^er [)i)piometriídje Sinfíufe perurfacdt öeDeiitetiöe

InTÍpatiing, loie öieö aus Den S)aten uon itauarna

uuD S3cpee=33éía í)exvoxa,eí)t, roat)reníi ^er geogra;

V{)iíd)c (£influj5 faum roa£)rnel)mbar ift.

XI.YT«.

XLVII. —

L. (F.)
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Alföld. — l:ìcfcbenc.

L. ^F.) — Mart. 30. - (in'i Szaporcza.

Lk. (Sp.i — Mai 3. - « Miklósfalii.

J. (Sch.) — 36 nap (^age).

K. (M.) — Apr. 9(1

Keleti hegyvidék. Coitlídic (Srbebiins.

L. (P.) — Apr. 20. — (in) Déva, Dorgos.

Lk. (Sp.) — Mai 8. — « Petirs.

J (Sch.)

a; (m.)

[') nap (Í^ngei.

Apr. "77.

Északi hegyvidék. SnäcblidK fêrlirbuiif).

L. (F.) Apr. 25. -- (in) Ghymes.

Lk. (Sp.) Mai 19. .- d Szepes-Béla.

J. (Sch.) — 25 nap {%aa,t).

K. (M.) — Mai 4.

A ciilminátió. — ®ie Kulmination.

m. w.
27—81. 1—.Í. ()— 10. 11—15. 16~ï!0. ál— 2.^. 3(1— :ì(l.

1. 2. 4. 7. IS. 11.

V.

1-5. 6-10. 11—15. Ki— ïiO.

8. 6. 1. 1.

A négy földrajzi terület középszámainak egy-

máshoz való viszonya azt mutatja, hogy a fel-

vonulást tisztán a hypsometiikus és geographi-

kus befolyás határozza meg, a mennyiben a

középszámok teljesen a terület domborzati vi-

szonyai szerint helyezkednek el. Az adatok el-

osztása, tehát a vonulási typus is ugyanaz mint

a füsti fecskénél. A culminátió egyszer, a mi

annyiban említésre méltó, hogy itt is miként a

Chelidon urbicánál kitnik, miszerint a ketts

culminátiót nem a liypsometrikus befolyás ers

érvényesülése hozza létre, a mennyiben a hyp-

sometrikus befolyás ennél a fajnál igen jelen-

tékeny, mivel azt a biológiai momentum is er-

síti, a culminátió pedig egyszer.

2)aè geçîenicitige ÍH>r[)a(tnife ber aJíittel ber üier

geograpíiiíc^en ©ebiete jeigt une, ha^ ber 3u9 ^»16=

íer 9írt nur bem geogrnpbiiéen iinb uornef)inIidi

bem ln)píoinetriid)en lî'influjfe untermorfen ift, iii

bem bie SOíittel bem orograplnfiíien (S^arafter beè

föeíiiete eníjprecftenb ucrtbetlt finb. S)ie 5ßerti)et=

lung ber 5?ateii ift bíejelbe nnc bei ber 9ìau($:

fáiroalbe, unb gehört bal)er ber 3"Ö öer 9Bad)tel

bem î:t)puê beë ©djuialbcnjuges 311. 5}ie (£ulmino=

tion ift eine einfad)e, roas infofern lum ÍBebentnng

ift, aló audj Ijier, mie bei Chelidon urbica, Ijeruor^

geí)t, bafe eine boppette (Suhnination nid)t bem Um=

ftanbe .^ujufdireiben ift, bafí fkf) ber bppfoinetrifdie

ÉinfíuB bebeutenb geltcnb mad)t ; ift bod) öicfer bei

biefer 3írt felír bebeutenb unb roirb nodi burd) òaè

bio[ogifd)e 3)íoinent nerftärft, mnhrcnb bie (Sulmi^

nation bod) einfadi bleibt.

L. (F.) — Mart. 30. - - (in) Szaporcza. -

(XLV«.)

Lk. (Sp.) — Mai 19. — « Szepes-Béla. —

J. (Sch.) — 52 nap (Jage).

K. (M.) Apr. 26.

-> Crex crex, (L.)

lOrtygoniptra cro\, L.i

XLIV«.
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51. -<—> Cuculus canorus, L.

iCuCUlllS CiHlol'US, ],.)

XLIV«.

XLV.

XLV«.

XLVI.

— Apr. I I

.

— « U.
8. —
7. —
13.—
13.—
10.—
10.—
11.—
17.—
18.—

« o.

3.

« 18.

9.

« 4.

5.

3.

Mart. 14.

Apr. 10.

(I 7.

Mai
Apr.

« — Mai

Aiiuila. VITI.

9. —
11.—
11. —
16. —
20. —
21. —
21. —
20. —
21.—
20.-

í>,

7.

—

14. -
-Jl.

2.

4.

-

4.

5. —
3. —
Ò. —
4. -

6.

—

7. —
1. —
9. —
10.—
C)

(in) Zengg.

(I Kupinov«.

« Temes-Kubin.

« Berzászka.

(I Ujgradiska.

« Plávna.

(I Kimpulujnyág.

<i Merisor.

(I Vulkán.

II Petrozsény.

Il Szurduk szoros.

II Ivanovoselo.

II ]íéllye.

II Bocsár.

II Kövesd.

II Kiszetó.

II Labasincz.

II Petirs.

II Valynnare.

II Buk ova.

Il Rea.

Il Hátszeg.

Il Streza Kercisora.

" Nagy-Sink.

Il Kovászna.

Il Tarany.

Il Felsö-Segesd.

Il Böhönye.

Il Rinya-Ujlak.

Il Mesztegnye.

Il Csokonya.

Il Zomba.
(I Baja.

Il Királyhalom.

Il Siiiatelep.

Il Battonya.

Il Lippa.

Il Sistarovecz.

Il Mészdorgos.

Il Dorgos.

Il Zabálcz.

Il Lalasincz.

Il Tótvárad.

Il Alsó-Vidra.

Il Topánfalva.

Il Lupsa.

Il Galacz. (2;^ai).

Il Fenesá^zni völgy

XIA'I.

XLVI«.
Il

XLVIL

XLVIIa.

XLVIIL

Mari. 96.

Apr. 12.

Il 10.

Il 21.

Il 17.

« l.j.

Il 1.5.

Il 18.

« 15.

(. 8.

Il 6.

Il 12.

Il 19.

Il 14.

Il 12.

Il 24.

" 25.

i;;.

I' 7.

Il 24.

Il 13.

I. 13.

Il 16.

I. 14.

Mari. ^.

Apr. 11.

Il 17.

Il 10.

Il 17.

I. m.
Il 20.

« 9.

1(1.

17.

19.

17.

15.

3.

14.

10.

/.

18.

lo.

15.

17.

15.

Mai

Apr.

(1

— Il 98. —

11. —

(in) Alsó-Szolmua.

Il Nagy-Enyed.

Il Sósmezo.

Il Révfülöp.

Il Simontornya.

Il Kis-Harta.

Il Izsák.

I' Csany.

Il Csaba.

Il Albák.

Il Magyar-Gorbó.

Il Kolozsvár.

Il Fels -Répa.

Il G.-Szt.-Imre.

Il Görg.-Üvegcsür.

Il Palota-Ilva.

Il Laposnya.

Il Felsö-Lövö.

Il Drumoly.

" Goborfalva.

Il Bozsok.

Il Velem.

Il Kszeg.
Il .Jaák.

Il Némel- Genes.

Il Herény.

Il Sorok.

Il Szombathely.

Il Kövesk\it.

Il Balatonfökajár.

Il Mez-Sasa.

Il Hegyköz- Szálldo-

bágy.

Il üeés.

Il Nádasd.

Il Sopron.

Il Miklüsfalu.

Il Visegrád.

Il Vácz.

Il Mácsa.

Il Valkó.

Il Felsö-Tárkány.

Il Dehreczen.

Il Fels-Fernezely.

Il Mármaros- Sziget.

Il Cs.-Somorja.

Il Ghymes.

(I Selmeczbánya.

(Vadas.)

Il Selnieczbdnya.

(Gretzmacher.)

Il Meleghegy.
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XLVIll. Apr. I.").
- (ini Fels-Hámor.

" — " 4. (I Leánj'var.

« « i'-'í.
—

« Sagii-Tárkánij.

« " 1"). — <i Bustyaháza.

« •

—

<i 14.

—

« Német-Mokra.

<i — « VÁ. — « Domhó.
" « 14. — (I Kabolapolj'ána.

XLMIIr/. — 11 li'. — « Revistyeváralja.

" II 11. — «' Felsö-Zsadány.

« II 17. — II ßepistye.

II II 17. — II Szklenó.

(I
— « 19. II Kunosvágás.

« —
.1 lU. II Fels- Tóti.

II
—

II IS. II Ternye.

II
—

II !'•. (I Badin.

II
—

Il 10. — «I Zólyom.

Il
-

(I 15. -
-

Il Uj vásár.

Il
— <i 20. — Il Horka.

11 — Mai 14. — Il Iglò.

Il — Apr. 22. — 11 Jánok.

Il
— Il IS. -

(I Kakasfalva.

(I
— Il 7. — Il Tavarna.

« —
<i 15. — Il Mocsár.

Il II 20. — Il Ungvár.

Il II IG. — (I Nagj'-Berezna.

Il
—

Il 10. — Il Dubrinics.

« —
Il 1(). — Il Kosztriria.

(I
—

Il 26.

—

(I Sztavua.

« —
Il 20. — Il Ticha.

« —
Il 26. •

—

Il Uzsok.

XLIX. —
(I 14. — Il Nagy-Jeszenicz.

Il
—

Il 30. — Il Zuberecz.

« —
Il 29. — Il Lij)tó-Ujvár.

" — " 19. — Il Eeketevág.

« —
Il 20. — « Szepes-Béla.

Il — « 12. — Il Kaproncza.

Összeállítjuk az

kiszámitjuk a nég^-

a culminátiót.

iSê fobu'ii mm Die

uter 9eocivapl)i|ci)en

ogyes zónák középnapjait, s

földrajzi teriilet közepeit és

DJîittcl Der eiiijeliieii ,3oiicii, ì?or

©ebiete uni Die (Suíininatioii.

Zóuu
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korábbi. Az adatok idei elosztása alapján inkább

a gólyavonulás typusához lehetne sorolni a

kakuk felvonulását — legalább hazánkban. —
A két vonulás megegyezése azonban nem teljes,

még akkor sem, ha feltesszük, hogy az alföld az

adatok aránj'lag kis száma következtében késett

meg, még ebben is csak a földrajzi területek

középszámainak megegyezésére reducálódnék,

míg a többi sajátságokban ez a megegyezés nem
látható. A behatólib tárgyiilástól azonban még
tartózkodnunk kell éppen úgy, mint a múlt évi

feldolgozásban, mivel «az adatok eloszlásában

eddig még kevés állandí) vonást lehet találni».

' 53ie 3Jíitleí ber eitiäelnen .3oiien reíiien fic^ auá)

lieuev unregeímafiici nebeneinanöer, luas auá) ganj

natürlidi ift, inöciii fid) iii bem 9íal)ineu einer Sone

bte Ginfíüfie jebr i)ev)d)ieben çieftaltetev Territorien

bemerfbar nmdien. ïer Unteriájieb jiuiidjer ber

frübeften uiib ber tpütefteu ^om beträgt 1 4 2:;a9e

unb fallt bnô fpätefte 'ÍOÍittel in bie nörblid)fte, haè

frübefte in cine ber fiibíid^ften 3'-''i"'"' 'uic ^u er=

fe^en, als ^yoíge bee geograpljifdien nnb bnpfo:

metrtfd)en Einfíufícö. 3)ie 3.?ertíjetlnng ber ílUtteí

ber geograpbifdjeu ©ebiete ift feljr eigentbümlidj

unb bat fíd^ gegen bie i)orjaí;rige febr oeränbert.

aiuf ©runb ber corjäl^rigen Sßertbeiinng botte man

ben Äufntöjng oem „^uâêtDpno Per Jìaudjfdìiualbe

jujäblcn fönnen, bod) trugen mir -Bebenten, meil

)xa) bie 9)îittei ber öftlid)en (Srbebiing unb bes

^ügelíanbeé einanber gieid) roaren, morans folgte,

baB bie öftlid)e Ê'rbcbnng iierbältnifjniafeig früber,

òaè ^ügelíanb aber oerljältnii^mä^ig fpöter ift, als

man eè nad) ben bnpft-i'iic'rifrf)!-'» 33erbäitniiien er;

marten tonnte, alno ber l)enrig,en îlieil^e mirb bas

auá) »otlftänbig beftäiigt, iiibem ï>a<3 9Jìittel bec.

jQugellanbeo gleid) bem ber nörblid)en lïrbebung

ift, mäbrenb ìia^j Mittel ber öftíid)en Grbebnng

nod) früher ale òaii beâ Tieflanbeô ift. 'Jìad) ber

heurigen 5ßertbeitung ber 'Daten neigt fibber 3ug6=

tt)pu5 beo Äiifufe nu'br bem beè Storages ^u, roe--

nigftene in Ungarn. îiefe Uebereinftinunung ift

aber íeine oollftänbige, menu roir and) annel;meii,

bafe bie 2^iefebene l;euer infolge ber nerljältnife;

möBig geringen ^ai)l ber 3^aten surüáblieb, unb

mbd)tc fid) aud) in biefem 'Jatte nur auf bie Heber;

einftimmuug ber Ü)íittel ber geograpí)if(^en ©ebiete

rebueieren ; anberroeitige Uebereinftímmnngen finb

nic^t nad)meiíibur. Siner eingebenberen Unter^

iuá)ung muffen roir une auc^ jeÇt — ebenfo roie im

uorigen ^atjre — entbalten, iubem fid) fin ber

jäbrüdjen 3]ertí)ei[ung ber Taten biôbcr febr roenig

confiante Si'Sf nad)roeifcn laffen«.

L. (F.) Apr. 1. (in) Topánfalva, Deés.

L. (Sp.) — Il 3*1. - Il Zubcropz.

J. (Sch.) - " 30 nap (STage).

K. (M.) Apr. 15.

55. -'—> Dalila acuta, (L.)
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XI;VII.

«

XLVII«.

«

XLVIIl.

«

XLVIIl«.

«

XLIX.

(. Toll-It 1

\iUicvii)iiitcvlc(

Febr. 23.

Apr. 11.

Mart. 1 5.

« 1 3.

Apr. 4.

Mart. 18.

Apr. 6.

« 1 0.

(in) KSszeçi.

(I Jánüslidz((.

V Sopron.

« Magyar-Ovár.

(I Cs.-Somorja.

(I Selmeczbánya.

(I Melegbegy.

<i Zólyom.

« Tavarna.

« Ungvár.

« Liptó-Ujvár.

« Szepes-Béla.

XLVII.

XLVIIL
(I

XLVIIl«.

__ f , Telelt 1

itìbmuinlcric/

Mart. 15. —
- « 20. -

Í Telelt 1

itìbenointn-tei

Cs.-Somorja valószínleg telelés. Temes-

Kubin és Izsák adatai túlkések.

6 ê. ^ © m r i
a ift luahríáieinlicl) cin Uebermin^

teningêbatum. Tiie îîateii non î etnee = >liibiii

unì) iysftí! finii jn fpät.

Febr. 23.

XLIX.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Seb.)

K.(M.)

— Mart. 10. —

— « 20. —
— « 16. —
- Febr. 24. —

(ini Koi^zefj.

« Cs.-Somorja.

IC Selmeczbánya.

" Zólyom.

II Ungvár.

I' Ungviir. Vonulók.

3üg(er.

II Nagy-Jeszenicz.

II Zuberecz.

II Liptó-Ujvár.

Febr. 24. - (in) Liptó-Ujvár.

Mart. 20. — « Nagy-Jeszenicz.

25 nap (íEagc).

Mart. 10.

in) Magyar-Ovár. —
(XLVII«.)

« Selmeczbánya.

(XLVIII.)

4S nap rSage).

Mart. 20.

Falco merillus, (Gerini.)

(Falco regnlus. Páll.)

XLVII. Jan. 10—Febr. 3. (in) Kszeg.

XLIX. — Mart. 25. — « Liptó-Ujvár. —
Utolsó. — 2e|ter.

L. (F.Ì

Lk. (Sp.) — Apr. I 1

J. (Seb.)

K. (M.)

59.

()2. -*-*->- Fringilla montifringilla, iL.

iFriniíilla inontiiViiiirill;i, 1..)

60. Falco subbuteo, L.

(Falco subljnteo, L.)

XLV. —Jan. 93.

XLVII«. Apr. 16.

XLIX. — 11 28.

(in) Piros.

II Nádasd.

II Liptó-Ujvár.

Piros adata csak telelési lehet, s mint ilyen

eddig egyedül áll a magyar irodalomban.

S)aê Satum »on ^^iroê fann nur ein Uebenoin;

terungêbatuiu fein, uni) ftcljt aie fold)eC' in ber un=

9ariid}en Literatur bisber ganj ifoliert.

6 1 . ve-»- Fringilla cœlebs, (L.)

(Fringilla cœlebs, L.)

^LV. {r^^J (in) Újvidék.

XLV«. —
XLVI«.

— II 0- Verbász.

« Kolozsvár.
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XLVII. - Mart. 1 2. — (ini Zsáka.

XLVIII. Apr. 30. — « C^.-Somorja.

Feltnen szét válnak az alföld februáriusi

és a dombos hegyvidék"'márcziusi, st áprilisi

adatai, bizonyságául annak a nagy hatásnak,

melyet a hypsometrikus befolyás ennek a faj-

nak a vonulására gyakorol.

6el)r auffaenb ift ber Untcrfcbieb <;u)iíd)en ben

gebetbaten beê Siefianbeô unb ben ')Mxi-, fogar

aiprilbaten bea .^ru^eU unb SBerglonbeâ; ein S5e=

raeiê, rote feljt ber 3"9 öiefer 3lrt bem ^ijpi'ometri-

jdien Êinffniîe unteriuorfen ift.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Sch.)

K. (M.)

Febr. Í. - (in) Ó-Verbász. —
(XLVa.) - Sina-

telep. (XLVI.)

Apr. 17. — « Kszeg. (XLYII.)

75 nap (ÍCnge).

Mart. 6.

65. <** Fuligula fuligula, (L.)

iFulis cristata, L.)

XLVIII. — Apr. 17. — (in) Cs.-Somorja.

06. **> Fuligula hyemalis, iL.i

iHarelda glaciális. L.I

XLVIII. - Apr. 24. — (in) Cs.-Somorja.

67. <—> Fuligula nyroca, (Güld.)

(Nyroca leucophthalmos, Ij.I

XLVI«. — Apr. 3. — (in) Izsák.

68. •<-&> GaUinago gallinago, (L.)

(Gallinago scolopaoiaa, Bp.)

XLIVa.

XLV«.
(I

XLVI.

XLVI«.

- Mart. 10. — (in) Temes-Kubin.

II 5. — (I 0-Verbász.

— I. 14. —
— Apr. 16.—

Temesvár.

Nagy-Eiiyed.

Mart. 24. — « Eévfülöp.

— (I 10. -

« — <i 19. —
XLVIIa. — Febr. 26. —

(I — Mart. 12. -

« — » 27. —
XLVm. —Apr. 10.—

(. — Febr. 22. —

Izsák.

Csaba.

Sopron.

Magyar- Óvár.

Pribékfalva.

('.s.Somorja.

Füzes-Gyarmat.

XLVIII«.

XLIX.

L. (F.Ì

Lk. (Sp.)

.1. (Sch.)

K.(M.)

— Mart. 10. — (ini Zólyom.

—• Apr. 4. — « Liptó-Ujvár.

Febr. 22. (in) Füzes-Gyarmat.

(XLVIII.)

Apr. 4. — « Liptó-Ujvár.

— 42 nap (2;age). (XLIX.)

Mart. 14.

6ÍI. <'^ Gallinago gallinula, iL.)

((iallinago gallinula, L.l

XLVL —Apr. 16. — (in) Nagy-Enyed.

XLVI«. —Mart. 10. — « Izsák.

XLVIII. — Apr. 10. « Cs.-Somorja.

70.*^

XLVII«.

XLVIII.

XLVIII«,

71.^

XLIV«.

«

XLV«.

Gallinago major. Gm.

((ialliuagii uiajur, tìM.)

— Mai 8. — (in) Sopron.

— Apr. 15. « Cs.-Somorja.

— Mai 7. — « Zólyom.

Gallinula chloropus, (L.)

(GalliDula chloi'iipus. Ij.I

— Febr. 20. — (in) Kupinovo.

(1 Temes-Kubiu.

« Ó- Verbász. -

— Apr. 1 1

.

( Telelt

) tìbeninntcvte

•Január els nap-

jaiban néhány,

azóta nincs. —
einige in ben erften

tragen beò 3«=

nuató,íeití)er feine.

(I Apr. 5. — Il 0-Verbász.

Érkezés. 3tnfnnft.

XLVi«. — Mart. 28. — « Révfülöp.

(I
— Apr. 23. - II Kolozsvár.

XLVII. — " 1 0. — « Kszeg.

L. (F.) — Febr. 20. — (in) Kupinovo. —
(XLIV«.)

Lk. (Sp.) - Apr. 23. " Kolozsvár. —
J. (Sch.) — 63 nap (Soge). (XLVI«.)

K.(M.) - Apr. 1.

72. <—> Grus grus, iL.)

Mart. 24. — « Leányvár.

XLIV«.

XLV.

(drus c-inurua, l;.l

— Mart. 10.

II 29.

(in) Kupinovo.

11 Vulkán.—>K.(0.)



94

X].\ «. ^- Mart. 39.

" — Apr. 10.

« — Mart. 17.

II « 28.

II — Apr. 7.

II — Maxt. 24.

XI.YI. — .. 6.

3.

II — II IS.

N.

XL Vir/.

XLYI].

XLYlIa.

XLVIII.

XLVIII«.

(•>.

Apr. 13.

II 14.

Mai 7.

Mart. 19.

II 24.

Apr. 4.

1.

Mart. 16.

" 1.5.

I. 28.

10.

Apr. 19.

-2H.

Mart. 1 8.

Apr. SO.

Mart. 1 5.

Ap7\ -20.

Mart, j 5.

Apr. 29.

(NO. I

lini Labasincz.

36 drb. -^

36 et. -)

" Petirs.

II Lugo s .

->ÉK.
I' Holbák.

Il Nagy-Borosnyó.

Il Kovászna.

Il Sinatelep.

Il Lippa.

Il Tótvárad. —
50 drb. -^ É. -

50 2t. -> N.

" Lemhény. Csapat

É.-róI -> Ny. —
?ííU3öonN. -^W.

I' Sósmez. Csapat

É.-ról -^ Ny. —
^luguonN. ^W.

I' Czibakháza.

Il Jaák.

» Szombathelìj.

« Puszta-Peres.

Il Sárköz-Ujlak.

Il Leányvár.

Il Nagy-Tárkány.

Il Körösmez.
Il Mocsár.

Il Yiszoka.

Il 0-Kemencze. —
-^ ÉK. (NO.Ì

Il Nagii-Berezna.

—> E. (N.)

(I Nagy-Berezna.

->É. (N.)

" Dnbrinics.

Il KoszLrina.

Il Csornoholovii.

Il Sztavuu.

I' Lyuta.

Il Ticha.

Az idei sorozatb(')l is látható a daru felvonu-

lásának hasonlósága a gólyáéhoz, az adatok el-

oszlása teljesen ugyanaz, még a hosszú átvo-

nulás okozta megkésesek is láthatók Petirs,

Nagy-Borosnyó, Nagy-Berozna stb. adataiból.

Az a kevés adat, a mi a dunántúli dombvidék-

rl való, szintén igen kési. A csekély anyagból

sajnos nem lehet e két felvonulás közti liason-

lósáffot még behatóbban részletezni.

-'lud) am Der Ijeuriöcii 3ieil)e ift Pie eU'opc Ueber=

einftiminung bee Avanic^jiigcs mit öem beê ©tordieè

,^u eríehen ; bie 3>evtí)oilung ber Taten ift ganj bie=

feíbe, fogar bie biircli Pen íanoien ìurdì-iuj neriir:

íaá)ten íBerÍpatungen finb aus ben Taten uou

'|>etir5, ilagDi'Soroeniip, ííagiv^-öere^na u. \. m. ev

ííd)tbar. Tie roenigeu Taten, meídje bem .'oiigel

íanbe ienfette ber Tonau entflammen, jeigen audi

bebeutenbe 5l^erfpätung. älne bem geringen 'û)îate=

riale laffen fid) leiber bie 3tnalogien biefer jioei

3üge nid)t eingebenber oerfolgen.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Seh.)

K. (M.)

73. <-

XLIY«.

XLYI«.

— Mart. 3. — (in) Lippa. (XLVI.

— Apr. 14. ~ II Jaák. (XLYll.

- 43 nap (Sage).

Mart. 23.

Himantopus himantopus, iL.)

iHimantopus autumnalis, Haas, i

Apr. 18.

3.

(in) Temes-Kubin.

II Boglár.

74. <

—

> Hirundo rustica. L.

(Hirundo rustica, L. )

Az 189'J. év tavasza beérkezett kb. 4000 adut

alapján feldolgozza Gy. Gaál Gaston úr.

Tie im ^vrübíinge 1899 eingefanbten ca. 4oOO

Taten luerben Don §erru ©a ft on non ©aiíl ju

&x)\úa bearbeitet.

75. <—^>- HydroGhelidon leucoptera, (Mkisn.

et ScHiNz.)

(
Hydrochelidou leucoptera, Mbisn.)

— Mai 6. — (in) Temes-Kubin.

Hydrochelidon nigra, (L.)

iHyilrocliclidon fipisses, L.)

— Apr. 19. — (in) Temes-Kubin.

— « 22. — II Ó-Verbász.

— Mai 10. — (I Sinatelep.

— .\pr. 8. — (I Cs.-Somorja.

XLIVa.

76.

XLIV«.

XLV«.

XLVL
XLYIII.

Sinatelep túlkésö.

Sinatelep ^u fpät.

77. '—> Hypolais hypolais,, (L.i

(-Hypi)lais icterina, Vieill.)

XLV II. — Mai 14. (in) Kszeg.

XLYIII. Apr. ('). —.
II Cs.-Somorja.
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78.

XLV«.
«

XLVI.

XLVI«.

Jynx torquilla, L.

(Yuiix torquilla. L.)

Apr. 1(1.

Mart. 21.

« 27.

•— Mai

Apr.

XLVII.

«

XLVII«.

XLVIII. (,

XLIX.

L. (F.)

Lk. (.Sp.i

J. (Sch.i

K. (M.)

10. -
9. —
12.—

13. —

IS. —
8. -
T). —
9. —

11. —

'21. ~

[-2. -

21. —
18. —
28. -

Mart. 21.

Apr. 27. —

38 iiap (2;ai}e)

Apr. 10.

(in) Béllye.

(I Kéa.

(I Nagy-Enyed.

« Révfülöj).

(I Csaba.

« Kolozsvár. —
(Linder.)

(I Kolozsvár. —
(Tarján.)

(I Fels-Löv.
Il Kszeg.
Il Nádasd.

Il Cs.-Somorja.

I' Selmeczbánya.-

(Vadas.)

Il Selmetjzbánya.

( Gretzmacher. )

Il Tavarna.

Il Ungvár.

Il Liptü-Ujvár.

«' Szepes-Béla.

(in) Eéa. (XL Va.)

<i Szepes-Béla. —
(XLIX.)

79. <—> Lanius coUurio, L.

il^ainus collurio, L.l

XLVIII.

XLVIII«.

(t

XLIV.

T»Iai 11.

II l^>.

1.

11 10.

II 9.

-

liii) Sclmeczbánya.-

(Gretzmaeher.)

" Selmeczbánya -

(Vadas.)

II Zól.yom.

II Tavarna.

II Ungvár.

II Zubereuz.

Homolic:, Temes-Kubin, Déva, Zomba és

ííoniáf-Löó' adatai túlkoraiak, s azért a közéj)-

szám megállapításánál egyelre nem jönnek

figyelembe. A multévi feldolgozásban említett

jelenség, hogy a legkorábbi adatokat — még a

történelmi anyag tanúsága szerint is — mindig

a dunántúli dombvidék adja, ezekti eltekintve

az idén is kifejezésre jutna, természetes azon-

ban, hogy ily körülmények között az eredmény

bizonytalan s igy a behatóbb tárgyalástól még

tartózkodnunk kell, míg nagyobb anyag áll ren-

delkezésünkre.

Sie Sateii oon .ipoinolicj, 3; e m e s = 11 ub in,

® é u a, 3 m ha. unb ^ o v luí t ^^ Ä ö b fino ^u f nilj

unb roerben befeíiatb bet ber 33eftimiiiuiig bee mitt;

leren S^ageê einftroeilen unfeer 3tc^t geíaiien. ®ie

in ber üorjäbrigen 33eavbeitnng erroäi)nte (Stîd)ei=

niiiuj, ììo.^ — OiUá) lant bea í;i)'toriíd}en 9J{ate=

riafeè — ìxxè i^ügellanb jenjettê ber 2)onau immer

bie friilìeften 3)aten abgebe, märe, abgefeben uon

biefen alläufrüben Xaten, and) benor jn erfeben,

nnter földben Umftänben aber müjjen mir Sebeuten

tragen, bie eingebenbere Unterincbniuj fortäufegen,

unb muffen marten mit berfelben, biè une reid)(i=

d)ereâ îlîateriale jur SÍerfügung ftebt.

XLIV«.
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XLVII. — Mai 7. — (in) Kszeg.
XLVII«. — Il 9. Il Nádasd.

XLVm. "-
(. Jl. - I. Cs.-Somorja.

XLYIII«. — Il \: — (1 Zólyom.

<i - (I (J. II Tavarna.

L. (F.) Apr. 29. — (in) Csaba.

Lk. (Sp.) —Mai 11. i( Cs.-Somorja.

J. (Sch.) - 1:5 nap fíage).

K. (M.) Mai 4.

81. -«^^Larus canus, L.

(I,anis oaiius. L.)

XLIV«. Febr. 13. (in) Temes-Kubin.

SO. <

—

> Luscinia luscinia, (L.)

(Erithacns luscinia, L.i

XLYIa. 18. — 11 Izsák.

82. <^y>- Larus ridibundus, L.

(Laj-iis riilibuiiiliis, ],.)

XLIV«. — Febr. 20.
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XLM«. Apr. '.I. (ill) Csabu.

(I - « 13. « Kolozsvár.

XLVIII«. — « 14. — « Zólyom.

« — CI 17. — (I Ungvár.

L. (F.) — Apr. t». — (in) Csaba.

Lk. iSp.) « 2:2. « Nagy-Enyed.

J. (Sch.) 1 4. nap (2;at3e).

K. (M.) Apr. 15.

SS. -^*->- Mergus albeUus, L.

(Mergus albellus, L.)

XLVIIl. — Mart. S. — (in) Cs.-Somorja.

89. f-*^ Mergus merganser, L.

(IMei'gus merganser, L.l

XLVIII. Jan. 15—Apr. 8. (in) Cs.-Somorja.

XLVIIl«. — . 23. - « Zólyom.

90. <

—

> Merops apiaster, L.

(Merops apiaster, L.)

XLIV«. — Mai 13. (in) Mitrovicza.

II — Apr. 2(». — <i Kupinovo.

XLV. — « 14. -
II Plávna.

(I — II 17. — « Cséb.

— Mai 12.— « Titel.

XLV«. - II J 1. — « BéUye.

XLVIIL II 11.- 11 Cs.-Somorja.

L. (F.) - Apr. 14. (in) Plávna. (XLIVa.)

Lk. (Sp.) - Mai 13. — « Mitrovicza. —
J. (Seh.) — 30 nap (ïage). (XLV.Ì

K. (M). Mai 1.

91. <^ Micropus apus, (L.Ì

(Cypselus apus, L.l

XLIX. - Apr. 24. — (in) Nagy-Jeszenicz.

II — Mai 12. — II Zuberecz.

XLIV«.
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XLIVm.

XL^^
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XLVI IT. -~ Marl. 17. —

« — Il 12. ^
Il Febr. i'2. —

- Mari 11. —
(I - « 4. -

Il - 11 1 3. —
-- Apr. 3.

Il — Mart. 17. —
<' — Il 16. —

XLVTII^A — « 20. -
-- Il IS. —

« — Il 20. —
<| — « 15. —
Il — Il 1. —
Il — Il J 6. —
« — Il 20. —
Il — I" 12. —
Il

—
Il 12. —

Il
-

Il 6. —
Il

—
1. 18. —

<|
—

Il 11.—
(I — Il 13. —

— Il
I 1 .
—

Il
—

Il -5. —
—

<i 11.—
— Il 13. —

Il —
Il S. —

Il
—

Il 14. —
Il .

—
Il (). —

« - Febr. 12. --

" Mart. 11. —
Il

—
Il 11.—

Il 11 9. —
11 — Il 1(1. -

— 11 Jl. —
« —

Il 12. —
'I < 2Ö. —
Il —

Il 12. -
11 — Il 7. —
Il — Il 2. --

Il -- Il 14.

Il -— Il 9.

Il —
1. 14.

<i — Apr. 3. -

<i — Mart. 16. —
XLIX. — » 8. —

Il — Febr. 25. —
« -- Mart. 11. —
« — Il li.—
<| — Apr. 5, —

(ill) Selmeczháni/a.—

(Vadas.)

II Tópatak.

II Meleghegy.

II Fels-Hámor.
II Leányvár.

II Nagy- Tárkáiijj.

II Német-Mokra.

II Fels-Apiia.
II Kabolapolyána.

II Krösmez.
II Pálos-Nagymez.
II Dóczifürész.

II Madarasalja.

II Gyertyánfa.

II Zsarnóczakohó.

II Kel.
II Fels-Zsadány.

II Geletnek.

II Lutilla.

II G.-Szt.-Kei-eszt.

II Szklenó.

(I Kunosvágás.

II Alsó-Turcsek.

I' Jálna.

II Zólyom.

II Osszada.

II Szikla.

II Teplicska.

II üjvásár.

II Vikartócz.

II Horka.

II Oviz.

II Jánok.

II Kakasfalva.

II Keczer-Peklén.

II Tavarna.

II Mocsár.

« Viszoka.

« Ungvár.

II Nagy-Berezna.

II Dubrinics.

" Kosztrina.

•I Turja-Eemete.

II Csornoholova.

II Lyuta.

II Uzsok.

I Nagy-Jeszenicz.

II Nagy-Bittse.

II Zuberecz.

II Liptó-Ujvár.

I' Szepes- Ófalu.

XLIX. Mart. 4. (in) Szepes-Béla.

« — « '28. — II Kaprvnrza.

« — II 8. II Lij-Sztuzsicza.

•

A Retyezátalji állomások, Merisur. Vulkán,

Pelrilla, Bukova adatait habár egymást támo-

gatják, ez idszerint még nem vehetjük figye-

lembe, minthogy a többi állomások adataitól túl-

ságosan eltérnek. Néhány más állomás adatát, a

melynek késését se a területi viszonyok meg
nem magyaráznak, se a szomszédos állomások

nem támogatnak, szintén elhagytuk.

Az enyhe tél következtében több helyen át is

telelt, ezek: Kupinovo, Újvidék, Ó-Verbász és

Sopron.

Következik most a zónák középszámainak

összeállítása, a négy terület középszáma és a

culminátió.

Tiie "íiaten berStationeii aiiöberaiettiejiátgegenb

9}íertíor, ajuífán, ^:í5etvílía, Sufooa,
tömicn luir einftmeiten - obioof)! fie fid) gegeiifei:

tig uittcrftü|en noci) nid)! in :}3etrac^t äte^eu, iii=

bem biefetbeu non fammtliaen ®aíen 511 feí)r ab--

ioeic[)eii. Sie fpäten Tiaten einiger anberen Station

lien, melege loeber biir;^ territoriale Síer^aítniffe

erflnrt, nod) oon ben 3íad)barftationen unterftü^t

roerben, louvbeu and) iceggelaffen.

infolge beè fe^r miiben SBinterê überrointerte

bie Sodiftelje an meljreren otationen, fo in ^\\\V\--

nooo, Ujuibéf, D=ÍBerbáfe, Sopron.

©ê folgen nun : bie Biifannnenftettnng ber 'û)tit=

tei ber etnjeínen ^onen, bie SDÌittel ber oier geo=

grapiiifd^en ©ebiete nnb bie (£u[minatton.

Zòna
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XLYIl«.
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101. "—^>- Muscicapa parva, Bkchst.

(Mnseioaiui parva, Bechst.i

XLVm. — Apr. 10. — (in) Meleghegy.

10:*. -«^^Numenius arcuatus, iL.)

(Nnmeuius arciuatus, L.)

L. (F.)
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XLVII.

XLVII«.

XLVl«. Apr. 2(;. — (in) B.Szfc.-György.

« — « 33. — II Eévfülöp.

« — « 29. — Il Izsák.

«I — Mai 4. — Il Csany.

Il Apr. 3.- >' Czibahhdza.

Il — Il 24. — Il Csaba..

Il — Il 28. Il Magyar-Gorbú.

Il — Il 21. — Il Kolozsvár.

(Tarján.)

(I — Il S?y. — Il Kolozvár. —

(Linder.)

Il — Mai 3. — Il G.-Szt.-Imre.

4. - <i Fels-Löv.
Il Sirokdiiy.

Il Cséni.

(1 Bozsok.

Il Kszeg.

Il Jaák.

Il Herénj'.

« Sorok.

Il Szombathely.

Il Köveskút.

Il Jánosháza.

Il Baiato lìfkajár.
Il Nádasd.

Il Miklósfalu.

Il Visegrád.

Il Yalkó.

Il Fels-Tárkány.

Il Debreczen.

Il Mármaros-Sziget.

Il Cs.-Somorja.

Il Ghymes.

Il Selmeczbánya.

Il Meleghegy.

<i Leányvár.

Il Nagy-Tárkány.

(I Zólyom.

Il üjvásár.

Il Horka.

Il Jánok.

Il — Mai 1. — Il Kakasfalva.

Il — Apr. 28. — Il ïavarna.

Il — Il 23. — Il Mocsár.

« — (I 6. — Il Viszoka.

Il — Il 2-5. — Il Ungvár.

Egyes túlkorrai és túlkési adatok elhagyásá-

val ki fogjuk számítani a négy földrajzi terület

középszámait és a culminátiót.

Einige 511 friU)o imii 511 ípatc T'oti'ii iinívPcn oli

Apr. 14.

Il "2.

Mai 2.

Apr. 28.

Il 25.

Il 19.

Mai 1.

Apr. 30.

Mai 2.

Apr. 22.

Mai 15.

Apr. 26.

Mai 3.

Apr. 24.

(I 20.

Il 27.

2ß.

Il 21.

22.

Il — Il 27.

Il — Mai 7.

Il — Il 1.

Il — Apr. 2-5.

— Il 2.5.

XLVni«. — Mai 1.

Il — Il 4.

I. — Apr. 27.

Il — Il 27.

1.

XLVIII.

miiiiert; eè fotcìeii je(5t bie ÍJiitteí ber i^eogravöi:

fáien ©ebiete iinb bie (iiilminafinn.

Dnnáutúli dombvidék. — ^iiftcUanÒ jciif. »it '3'aiinii.

L. (F.) — Apr. 1'.). — (in) Herény.

Lk. (Sp.) — Mai 4. « Fels-Tjöv.

J. (Seh.) — 16 nap (STage).

K. (M.) — .\pr. 57.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Seh.)

K. (M.)

Alföld. — îiefclicitc.

Apr. 14. — (iuì Királyhalom.

Mai 4. Il Csany.

21 nap (Tage).

Apr. m.

Keleti hegyvidék. — Ocfilirijc (ívlicliiiug.

L. (F.) — Apr. 12. — (in) Lalasincz.

Lk. (Sp.) - Mai 3. — « G.-Szt.-Imre.

J. (Sch.) — 22 nap {%aa,i).

K. (M.) — Apr. ?4.

Északi hegyvidék. — 9iariili(f|c C^rftcEiiiifl.

L. (F.) ^ Apr. 27. - (in) F.-Tárkány, etc.

Lk. (Sp.) — Mai 7. — « Selmeczbánya.

J. (Sch.) — 11 nap(3;age).

K. (M.) - Apr. 30.

Ciüminátió. — 3)ie (Siilminntion.

IV.

11— 15. Ifi—30. -21—25

2. 4. 20.

ÍH—30. I—

:

20. 11.

6—10.

1.

A mennyiben e csekély anyag alapján nyert

eredményben megbízhatunk, a sárga rigó felvo-

nulása hazánkban kelet-nyugati irányban tör-

ténik, erre mutat legalább a keleti hegyvidék

aránylag korai és a dunántúli dombvidék arány-

lag kés középszáma. Utóbbi ugyanis éppen

középütt áll az alföld és északi hegyvidék kö-

zépszáma között, holott, ha tisztán a geogra-

phikus és hypsometrikus befolyások mködné-
nek, közelebb kellene esnie az alföld középszá-

mához. A culminátió egyszer és gyors elter-

jedésrl tanúskodik: az adatok több mint két-

harmada esik a két culminalo pentádba.

(So roeit man biefem anè einem geringen 3)îate=

riaíe erreid^ten aîefuttate uertranen tann, ge)d)iel)t

bie 58efiebeiung beè ipiroiê in Ungarn in oft^roeft:

U^er 9iid)tung ; baê iH'rI)ältnif5niäßtg fritl)e 'iJîittel

ber öftíidieu (Sröelnmg uub baê oerftältniemäBig

ípate beò ôûgellanbeô jenfeitè ber î)onau íd}etneii

menigfteno tiarouf liiu ju seigcn. Tnö ^íJíittet bee
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^iigellanbeê fte^t jioifciien bem beè 2;ief[anbeê unb

Peiii ber nörbtidjcii Griiebuuij (\enau in ber Kîittc,

mal)vciibbaôie[be,mirbemgeoqrapl}iid)enunb[;çpio=

metrifd[)en (Sinflufîe untermorfen, bem ïliittei beê

îiefianbcê näher liegen foute. "Die tiiilmination ift

eine einfadje unb seigt oon einer rafdjen ì^erbrei;

tung : metjr a(â jtuei ©rittel ber ®nten fällt in bie

jroei culminierenben ^entaben.

II Pandion haliaëtus, (L.

I l'anilioii haliaëtiis, 1<.|

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Seh.)

K. (M.)

107. *-

— Apr. 12. (ini Labasincz. —
(XLVI.Ì

— Mai 7. " Selmeczbánya.—
— 36 nap (laç,^}. (XLVIII.)

Apr. 26.

Ortygometra pai'va, (Scop. i

I Ortygometra luinuta, P.^ll.I

XLVa. — Mart. 15. — (in) Ó-Verbász.

108. *—> Ortigometra porzana, (L.)

(Ortygometra porzana, L.)

XLIVa. — Apr. 25". — (in) Temes-Kubw.

XLVa. — « 9. — " Ó-Yerbász.

XLVIa. - « 16. " Izsák.

« - (I 9. — « Kolozsvár.

XLVIII. — (I 4. - « Cs.-Somorja.

XLVIUa. — « 18. — « Tavarna.

Temes-Kubin túlkésönek látszik. Az idei fel-

vonulás a multévihez képest nagyon megkésett.

2; e m e ê = Ä u b i n erfdjeint su fpät. S)er f)eurtge

3ug f)at fid) bem üorjöbrigen gegenüber ungemein

üerfpätet.

L. (F.) — Apr. 4. — (in) Cs.-Somorja

(XLVIII).

"

Lk. (Sp.) — <i 18. — « Tavarna. —
J. (Seh.) — 15 nap (Sage). (XLVÜIrxi.

K. (M.) —Apr. 11.

109. <-^ Ortygometra pusilla, (Pall.)

(Ortygometra pygmœa, Naum.I

XLIV«. — Apr. 22. — (in) Temes-Kubin.

110. j" Otocorys alpestris, (L.)

|ütocoi-ys alpestris, L.)

XLVI«. -
{ü,™:l:,,} (in) Izsák.

« — Febr. 17. « Kolozsvár.

XLV«. Mart. 30. — lini 0-Verbász.

XLVIII. Apr. 9. ^ « Cs.-Somorja.

XLIX. « 22. « Liptó-Ujvár.

112. f
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\l(\.<—^Phalacrocorax pygmœus, (I'atj..)
!
Lk. (8p.)

((Iracnlns py^maiis, Pali,.)

XTjR'a. Apr. 4. - (in) Kupinovo.

« — II J1. — (I Temes-Knliin.

1 1 7. -!

—

>- Phylloscopus acrediila, (L.)

J. (Sch.i

K. (M.)

Apr. JC). (ill) Lipti')- Újvár.

iXlJX.)

Î0 nap (î^age).

Mart. 29.

11'^. < > Phylloscopus sibilator, (Bf.chst.;

iFicetliilM sybilatrix, L.i
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l!21. -<T5r> Plegadis falcinellus, (I

l'Ibis falcinellus, L.)

XLIVa. Apr. is. — (ini Kupinovo.

«
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XLVI«.
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XLvili«.

XLIX. —

Apr.



Ilo

bon 5l{itteín berjmei fpäten ®e6icte — öftlidic uiib

lUirblicfic (Srljelniiui — befleißt biefelbe ßrofec 3)iffe=

vciij, mie im ooriiien Sabre, ein iinsioeibeutiçieë

,3etd)eu bellen, i^a'B fid) Der IjDpfonietrifdie (SinfUife

bei biefer 3trt in lirofecm 3)la^e c;elienb niad^t. 3n)t=

id)en ben ^Witteln beò STiefíanbeé nnb beè !Qü(\el-

lanbeô beftanb im noriaen ^aljre eine 5)ifferenò

uon 2 STagen, l^eiier rebiijierte fid) biefelbe auf Tinü,

bie iicgenfeitige Stelliiiu) bat fid) affo im Sefent;

[id)en nid)t geänbert. 3hir bie nörblidie (frbcbiiiuii

entfernte i'id) fetjr üoii ber i.iftlid)en, inbeni fid) bie

iuirjäl)ri9e íDifferenj non 3 STagcn auf 7 STage er=

bob. gm t^irofien nnb (Jansen bat fid) alfo ïiie Sage

nid)t mcfeiitlid) gednbert, fogar baè für biefe 3lrt

djarafterifttfd^e bunte Suti^einanber früber unb

fpäter 3)aten ift geblieben, obrool)! in bebeutenb

geringcrem 2)îaêe. 3^ie ©d)iüanfnng ift bebeutenb

größer mie im uorigen 3a£)ve, mirb aber [eid)t ans

ben einjelnen i)erfrüí)teu ^^eberbaten unb ano bem

i;il.^-
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XLVl«. — Mart. 3. —
« — Febr. 6. —
" — Apr. 'Jl.

« Febr. 18.

-Mart. 18. ~

(I — A}»: 6. —
— Febr. 28. —
— « 27. -

— Apr. 10. —
« — Mart. 20. —
« — « 20. -

" — « 23. -

XLVII«. - Febr. 18. —
« — <. 23. —
(' — Mart. 8. —
II — II 13. —

XLYIII. - Febr. 22. —
II — (I 16.

II — II 15. -

(I — 16. —
II - Mart. 1.5. —
II — II 18. -

II II 15. —
XLVm«. — Febr. 24.

II — Mart. 3. —
II — Febr. 27.

II — Mart. 20.

— (I 10. -

XLIX. — Febr. 21.

—

II Apr. 5. —
(I — Mart. 30. —

(in) Kolozsvár.

« G.-Szt. Imre.

II Bó'dö)i.

Il Fels-Ijövö.

(I liohoiK'z.

« Jaák.

« Herény.

II Sorok.

II Szombatilelij.

(I Deés.

II Nagy-Honda.

II Bethlen.

(I Nádasd.

(I Magyar- Óvár.

II Felsö-Tárkány.

II Debreczen.

II Cs.-8omorja.

1' Ghymes.

II Melegbegy.

II Leányvár.

(I Nagy-Tárkány.

II Bustyaháza.

II Körö.smez.

II Zólyom.

II Tavarna.

II Mocsár.

II Viszoka.

« Ungvár.

II Nagy-Bittse.

II Liptó-Ujvár.

II Szepes-Béla.

Lk. (Sp.) — Api

Egyes szemmelláthatólag tülkésö adatokat

elhagytunk. Az anyag sajnos csekély, s ig}' nem
bocsátkozhatunk a felvonulás behatóbb tárgya-

lásába. Annyi látható, hogy tetemes késés mu-
tatkozik a legészakibb és az északkeleti része-

ken, mig az alföld és a dunántúli dombvidék,

továbbá az elhegységek koraiak.

©inige augenfáieiiilid) jii fpäte Taten iimríeii

eliminiert. SDaë Sliateriaíe i)"t íeiber aeriutj, fo bafe

mir eine einç(ef)eiiiioro llnteriudiiiiui beo S^HU'S

biefer ?lrt einer fprtteren 3eit ontjeimftellen tniifien.

©0 uiel ift 5u erfeijeii, bafe bie nijrbiidjften nnb oie

norbi.i|tlid)en S^fieile Deo Saiibes bebeutenb ueripä=

ten, luiilirenb bie Xiefebeue, bas eügelíanb jenfeitâ

ber ®onan unb bie 'i'orgeöirge feíjr frii[;e 9(nfnuft

jeigen.

L. (F.) - Febr. 6. — (in) Görg. Szt.-Imre.

(XLVI«.Ì

.J. (Sch.i

K. (M.)

133. <

XLVI.

((

XLVI«.

XLYU.

. — (in) Liptó-üjvár.

tXLIX.)

— 5Í) niip (!Ìage).

Febr. 28.

Sylvia atricapilla, (L.)

(Sylvia iUricapilla. \..)

Apr

XLVII.

XLVII«. — Apr

XLVIII. — Il

XLVin«.

16.—
II 23. —

16.-

1 6. —
19.--

Feln: 16. -

16. -
8.

—

11.—
26.--

17.—
10.

in) Sinatelep.

II Nagy-Enyed.

(I Kolozsvár.

(I Fels-Löv.
Il Kszeg.
Il Pápa. Lve. —

Geschossen.

Il Nádasd.

Il Sopron.

Il Cs.-Somorja.

Il Zólyom.

Il Ungvár.

Il Zuberecz.

Habár ez a faj már részben Dalmácziában is

telel, mégis étrhetetlen jelenség Pápán&k febr.

16-iki adata. Inkább telelésnek lehet azonban

tartani, a mennyiben ezt a fajt hazánkban néha

deczember havában is lehet találni, míg ily

korai érkezésre még nem volt példa.

r(iuHi(}I bieíe 9írt tfieidueife fájon im lüblidjen

Salnirtjien übevmintcvt, ift biefeö früljc Tatum uon

^^dpa büd) unerflaríid). (Sljev fönnte eâ fi($ bod)

um Übevaiinterung íianbeln, inbem biefc 9lrt bei

iinS mand)innl noá) hn Te.^ember jn finben ift,

nuitjvenb eine földje fvüt)e 2lnfunft gan5 beifpieHoô

baftel)t.

L. (F.)
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XLVII.



XLvu. - Apr. S. — (in) Velencze.

XLYIII. — Febi: 4. — « Ca.-Somoija.

" — Ai)r. 9. — « CK.Soiuorja.

XLVIIIa. -' Mai 10. — « ZóUium

(( -— Mart. 30. — " Ungvár.

XLIX. Apr. 22. — « Liptó-Ljvár.

Cs.-Somorjáról már a második telelési ada-

tot kapjuk errl a fajról, az els J8ÍÍ7. január

IG-ika volt. Zólyom túlkés.

2>oii 6ê.:@otnoria eröatteii luir jdjou baê sroeite

ÍUicrmiiiteniiigebatuin, öaö evfU' luar^nn- 1 '>/ 1
8!I7.

3üli)om i|t all ípat.

L. (E.) — Mart. 24. - ún) Ó-Verbász. —
iXLV«.)

Lk. (Sp.) — Apr. 22. - « Liptó-üjvár. —
(XLIX.)

J. iScb.) — oO nap (í^age).

K. (M.) Apr. 7.

140. <—>- Totanus nebularius, Gunx.

(Totauus glottis, L.l

XLIV«. — Mai 6. - (in) Temes-Kuliin.

141. -«-e-í- Tetanus ochropus, (L.)

(Totaims ocliropus, L. )

XLV«. Mart. 13. — (in) Ó-Verbász.

XLYI«. — « 17. — " Kolozsvár. —
(Linder.)

" " 18. - II Kolozuvár. —
(Tarján.)

XLVila. — Il 27. — « Pribékfalva.

XLVIII. — Febr. 4. — « Cs.-Soiiioij<(.

r's.-.SV/wíO/;/'« valószínleg telelési adat.

(Se. = © morj a'ê Satum lu'sioiit fid) roaí)r=

frfieinlid) auf ílíieririinterunii.

142. -<

—

»-Totanus stagnatilis. Buchst.

(Totaniis stagnatilis, Iíechst. I

XLIV«. — Febr. 28. (im Temes-Kubin.

1 43. -e&> Totanus tetanus, (L.)

(Totamis t-alidris, L.l

XLVr/. — Mart. lU. - (in) Ó-Verbász.

XLVI«.
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1

Látbató, hogy ez u faj az országnak majd

minden vidékén telel, még a XLIX. zónából is

v;in telelési adat. Az érkezési adatok meglehe-

ts tarka sorozatot adnak, mely nem alkalmas

arra, hogy behatóbb vizsgálatba bocsátkoz-

zunk.

®ë ift alt eríet)en, tiag biofc 2lrt bciiialu' iii joöer

Piegenblliií^arnö íUieviuintert, íoflav aus öerXLIX.

3one befamcii mir ein Ubcnoiiitenini^ötiatum. ®ie

erften 9lnfunftêtage geben eincíiemíid) bunte 9ieiíje,

loeldie nicbt geeignet ift, 3lufíd)litfíc über ben ,3"9

biefer 3(rt ,^u geben.

L. (F.) — Febr. Kî. — (in) Kézdi-Martonos.
'

(XLVI.)

Lk. (Sp.) — Apr. 6. — « Nagy-Tárkány.—
(XLVIII.)

J. (Sch.) — 53 nap (íage).

K. (M.) Mart. li.

I
']'.». <H^ Turdus pilaris, L.

(Tiiriliis |iihiris, l,,i

148. -<

—

> Turdus musicus, L.

lïurdus musicus, L.

XLIY«.

XLY«.

XLVI.

XLVII.

«

XLVII«.

«

XLVIII.

«

XLVIII«.

(I

(I

XLIX.

— Mart. 10.

— Febr. 2ü.

-Mart. 1.

-- Febr. 13.

— « 11.

— « 14.

— « is.

Mart. 5.

— « 12.

— Febr. 19.

•— Mart. 3.

— Febr. 23.

— « 14.

Mart. 4.

— (I 5.

— Apr. 2.

— Mart. 15.

" 20.

- Apr. 8.

— Mart. ;),

— <i 17.

(in) Temes-Kubin.

« Petirs.

« Zomba.

II Mészdorgos.

« Dorgos.

II Zabález.

II Labasincz.

II Kszeg.

II Bethlen.

II Nádasd.

II Sopron.

« Magyar- óvár.

II Cs.-Somorja.

II Selmeczbánya.

II Zólyom.

II Tavarna.

II Ungvár.

II Nagy-Jeszenicz.

II Zuberecz.

II Liptó-Ujvár.

II Szepes-Béla.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Sch.)

K. (M.)

— Febr. il. — (in) íJorgos. (XLVI.;

— Apr. 8. — Il Zuberecz. -

(XLIX.)

- 57 nap (2:'age).

- Mart. 4.

XLIV,/.

XLY«.

XLVI«.

XLVIII.

XLVIII«.

XLIX.

1.50. <-

XLVI«.

<(

XLvni.
XLVIII«,

XLIX.
II

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Sch.)

K. (M.)

i'\hr. 14.

Mart. 2(1. — «

í Kgész téleu át
|

l Seit flanjcn í?intci j

'

Apr. 1. — II

(
.

Ti'IoH I

lilbcmiintertef'— Jan. 8. —
Apr I..

— Febr. 27. --

28. —

(in) Temes-Kubin.

0-Verbász. Utol-

sók. T^ie Seiten.

Kis-Harta.

Izsák. Átvonul.

3iet)t bnrd).

Kolozsvár.

Cs.-Somorja.

Zólyom.

Ungvár. Utolsók.

Sie íe^ten.

Liptó-Ujvár.

-> Turdus torquatus, L.

iTui'ilus torquatus, I,.|

- Mart. 29. — (in) Csaba.

-Apr. 11.-- II Palota-Ilva.

— II 5. — II Körösmez.
— Mart. 26. — « Ungvár.

— Apr. 8. — II Zuberecz.

— Mart. 19. — « Szepes-Béla.

— Mart. 19. — (in) Szepes-Béla.

(XLIX.)

— Apr. 11. — Il Palota-Ilva.

(XLVI«.)
—

' 24 nap líiage).

Apr. 1.

151. <

—

> Turtur turtur, (L.)

(Turtur auritus, Gray.I

XLIV«.

XLV.

XLV«.

XLVI.

Apr. 14. —
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XTjVI. Ain: 30. — (in) Mészdorgos.

« n 18. — (I DorgoR.

« — « 20. « Zabák-z.

<i — (I 18. — «I Labasincz.

« Mart. 7. — " Topánfalva.

« Apr. 28. — » Nagy-Enyed.

XLVIm. — " y. « Kis-Harta.

» « 19. — « Izsák.

„ _ „ 20. — « Csaba.

— Mart. 18. — « Albák.

(I — Apr. 24. — (I Magyar-Gorbó.

Il — « 21. — Cl Kolozsvár. -

(Linder.)

Il — Il ?2. —

•

Il Kolozsvár. —
(Tarján.)

XLYII. — Il 30. — Il Fels-Löv.
Il — Il 14. — Il Barátmajor.

« — h'etjr. i'i*. — Il Pöszöny.

Il Apr. 21. — Il Bozsok.

Il — 11 29. — Il Kszeg.
Il — Il 20. Il Jaák.

Il 11 20. — Il Német-Gencs.

Il — Il 21. — 1' Herény.

Il 11 21. -

—

Il Sorok.

Il — Il 18. — Il Szombathely.

Il — Il 12. — Il Köveskút.

(I — Il 19. — Il .Jánosháza.

Il — Il 20. — Il Balatonfkajár.

XLVII«. — Il 19. .1 Nádasd.

Il — Il 25. " 11 Magyar- Óvár.

Il — Il 17. — Il Visegrád.

Il — Il 12. --
Il Mácsa.

Il — Il 1 (). Il Valkó.

Il ^ <i 20. --
Il Felsö-Tárkány.

Il — Il 25. — Il Debreczen.

XLVIII. — Il 15. — Il Cs.-Somorja.

Il — Il 19. — Il Ghymes.

Il — Il 13. - Il Leányvár.

11 11 27. — Il Nagy-Tárkány.

XLVIII«. Il 16. - Il Geletnek.

11 — Il 17. — Il Badin.

XLVIII«.

XLIX.

Apr. 21.

Il 24.

Mai 1.

Apr. 19.

Il 26.

Il 20.

Il 29.

Il 14.

lini Zólyom.

I' Uj vásár.

11 Horka.

Il Kakasfalva.

Il Tavarna.

Il Ungvár.

11 Kosztrina.

Il Kapron cza.

A tiilkorai adatokat elimináljuk, ezek való-

színleg más galambfajra vonatkoznak. Követ-

keznek a négy földrajzi terület középszámai és

a culminátió.

3)ie aHäuftüljen 5^Qteu, meíá)( fid) lua^ridietníiií

û'uf eine anbete ^aubenart be3iel;en, lüerben eíimi^

niert. ®è foígeu luiii bie Wáttd ber mer geoiira;

p^ifdjen ©etncte iinb bie (iiilminotion.

Dnnántúli dombvidék. — .i^ügcUaiii) jenf. ber Xoiinii.

L. (F.) Apr. 5. — (in) Zomba.

Lk. (Sp.) - II 30. —
J. (Sch.) ~ 26 nap (STage).

K. (M.) ~ Apr. 19.

Felsó-Lövö.

Alföld. Sicfetieiie.

L. (F.) — Mart. 30. — (in) Plávna.

Lk. (Sp.) — Apr. 27. — « Nagy-Tárkány.

J. (Sch.) — 29 nap (ítage).

K. (M.) Apr. 16.

Keleti hegyvidék

L. (F.) — Apr. 1 4.

Lk. (Sp.) — II 28. -

J. (Sch.) - 1 5 nap (ííage)

K. (M.) - Afn-. 21.

Ceftliifie (Sc^cbung.

(in) Lippa.

Labasincz.

Északi hegyvidék. 'JiörSlidic O'cticbuiig.

L. (F.) — Apr. J4. — (in) Kaproncza.

Lk. (Sp.) — Mai 1. -— II Horka.

J. (Sch.) - 1 8 nap (STage).

K. (M.) - Apr. ??.

m.
57-81.

1.

IV.

1—5.

Culminátió. 3)ie tíulminatiou.

li— 10. 11—15.

10.

Ki—20.

24.

21—"25

11.

2(j—au. 1—5.

7. 1.

A sorozat ugyanazokat a tulajdonságokat

mutatja mint a multévi. Az ingadozás arány-

lag nagy, a megszállás azonban a culminátió

tanúsága szerint gyorsan történik, a mi a geo-

gra^ihikus befolyás csekély nyilvánulása mellett

szól. A hypsometrikus befolyás tetemes és már

a dunántúli dompvidék középszámán is észre-

vehet. A XLIX. zónából az idén egyetlen egy

adatunk van, az is túlkorainak látszik, tehát

nem teljesen megbízható. Az egész eloszlás
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ismét azt u tanúságot adja, liugy hazánk a vad-

gerliczére nézve nem átvonulási terület ; a me-

lyek tavasszal itt elfordulnak, azok itt is ma-

radnak és itt költenek. Éppen ennél a sajátsá-

gánál fogva igen fontos volna a vadgerle felvo-

nulását hazánkban jobban megfigyelni, mivel a

feldolgozásnál nem hatnának zavarólag az át-

vonulás által létesített bonyolult tünemények, a

milyenek p. o. különösen a gólyánál és bizo-

nyos tekintetben a füsti fecskénél is elfordul-

nak. Tisztán a geographikus és hypsometrikus

befolyással kellene számolni, a mi lényegesen

megkönnyítené a feladatot. A vonulási typus

nem egyezik egyik ismert fajéval sem, de leg-

inkább megközelíti még a füsti fecskéét. A eul-

minátió éppen olyan mint a multévi és egyszer.

!Die yiú\)c ícigt bieicltieii (Sic^enícliaftcn, inie öie

üorjäl^rige. Die ©diiuanfiuui ift uerí)altuit5iiuif3icj

grofí, boc^ gel;! Die Sefiebeliiiig — lüie eê auê ber

(Siidnimition ,ui erîel)en ift — rnfá) uor fid), amò

bcäcugt, baÎ5 ber geograplìifdje Einfluß gicinlid) gc^

ring tft. Ser fjiipfomctrifdje @inftuB ift fel^r bebeii:

teiib iinb mnd)t ftd) and) fdjon bei beni ÌJÌittel bce

^ugellanbeè jeiifeitè ber ì)onau bemerfbar. 9lue

ber XLIX. 3oiie Ì;abeii lüir ein einjigcS î'atuni,

auá) baê erfdieint jn frü^, unb ift baiser nid)t ganj

unnnfed)tbar. T^k gaii.ie SSertbeihnig giebt mieber

bttô Dorjüljrige ÍHefiiltat, òa^ nänilidj Ungarn für

bie ^urteitanbe fein ©urd^jugegcbiet ift, biejenigeu

'Kögel, roeldic im ?;-rül)jat)rc [jier üortoinineii, blei-

ben aud) l)ier nub hieben nid)t metter. UnD gcrnöe

roegen biefer Sigcntt)ümiid;feit roäre eê fel;r mid);

tig, ben ^uç\ ber S^iirteltaube in Ungarn inten=

fiuer ,^n beobad)ten, inbem bann bei ber Searbei--

tnng feine fold) coniplicierte, Pnrd) ben Turdj^ng

l)eroorgerufene Srid;einungen ijeroortreton, luie bieo

j. ^-8. por aem beim meifìen Stordir miti in gemiifcm

ilìade and) nod) bei ber 3fandiid)iualbe ber Àall ift.

9iebeH bem geograpbifc^en unb l)i)pfometriid)en

loärc bann fein ftbrenber (Sinfíufs mebr, uinê bie

9íufgnbe bebentenb crleiditern mürbe. Taè benrige

"lUiateriale ift leiîier ju gering, um eine eingebenbe

Unterind)nng 311 geftalten. '^ex S^o,ètì)puè gleid;t

feinem non î>en biober befannten, nähert fidi aber

am meiften bem ber ?)iaud)fd)iualbe. Tie (iulmiiuv

tion ift eine einfad)e unb — obuiol;! um eine '^^en^

tabe früher — ber uorjäbrigen beinahe uöllig g(eid).

L. (F.) Mart. 30. - (in) Plávna (XLV).

Lk. (Sp.) —Mai 1.— « Horka (XLVm«).
J. (Scb.) 33 nap ('Zaç^().

K. (M.) — Apr. 19.

l.J2. <-
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XLVIT.

xr.vii,

Apr. 10.

12

(in) Velencze.

Puszta-Peres.

XLVIII.

XLYIII«.

XLIX.

((
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©trötmiiu; iít bió an Pio Toiiaii, tlieilun'ifc ìoijav

iiod) lúö ill Das ^lioiellant) j. í. îoiiau jii uerfol=

lien. Ser 3ug beo "ìBiebeljiH'feS öleidjt faft cenali

bem bee Eufufö, unb beiben gieid)! nod) einifler^

ma^en ber 3ug6ti)vuè beê ^iroiê. ^nâgeinmint

iie6í3ren fie beni ,3'Uli't'iPiiê 'i»/ meldien iinr lumi

meifeen òtord)o benannten, beífen (ìljavafteriftifon

i|'t : lumerpltnièma^ig friilje âlnïunft ini C^fton, mit

eoentueílev fpätev 3(nfiinft im SBeften.

L. (F.)
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Snnáutnli domlividék. — .'piigcllntib jriif. ber Solimi.

L. (F.) — Febr. ^. — lin) Sirokány.

Lk. (Sp.) — Mart. 7. — « Fels-Löv.

J. (Sch.) — 34 nap (Í'oge).

K.<M.) Mart. 9.

Alföld. Íicfcbeiic.

L. (F.) — .Tan. 30. — (ini Mocsár.

Lk. (Sp.) - Mart. 11. — « Poroszló.

•J. (Sch.) — 41 nap (STage).

K. (M.) — Ve.hr. W.

Keleti hegyvidék. — Cfftliifif (*rl)cl>mifl.

L. (F.) — Febr. 17. — (in) Nagy-Enyed.

Lk. (Sp.) —Mart. 28. - « G.-Libanfalva.

•J. (Sch.) — 40 nap (%aqe).

K. (M.) — Mart. hJ.

Északi hegyvidék. Slüriilic^c (Sttfebiins.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Sch.)

A'. (M.)

Jan. 25. (ini Köhidgyarmat.

Mart. 28. — « Zólyom.

63 nap (S^age).

Culminátió. — ®ie (íulminatíon.

I. IX.

21—25. 36-31». 31— i.

1. 1. 1.

m.
K»— 14. l.^i— 19. 20—24. 25—1. 2—6.

.5. 6. 8. 6. 13.

-11. 12— 16. 17—21. 22—26. 27—31.

5. 1. 1. 4. 3.

A sorozat meglehetsen tarka, a mi úgy a

középszámok elhelyezkedésében mind pedig a

oulminátióbau is nyilvánul. Hozzájárul ehhez,

hogy a keleti és északi hegyvidék csak kevés

adattal van képviselve, a dunántúli dombvidék

adatainak a fele pedig cumulative érkezett be.

Mivel következtetéseink igen gyenge alapokon

állanának, ennélfogva a behatóbb tárgyalástól

még tartózkodnunk kell.

T'ie 9icil)c ift jiemlid) hunt, luaè and) tuis ber

Ííertfjetlung ber ÌDÌittcl uno ano ber Eulmination

,ìii erfehcn iit. 3iufecrbeiu unii; n.od) in 33etrad)t

i^c^ogen luerboii, baf; bie öftlidje mib iiörbliáie ®r=

ÌH'buiuTi äiemltd) íáinHic^ oertveten ift unb bie §älfte

ber TìQten bea |>tìge[ianbeè jenieitò ber ì^onau cu:

inulatiu an une gelangten. Unfcre g-oigerungeu

luiirìieii ttuf ^n idiuiadicr ©ruublage fufeen, fo bafì

mir bie eingehenbere llnteriuc^ung unteriaffeu.

L. (F.)

Lk. (Sp.)

J. (Sch.)

K. (M.)

•Jan. 2.5. — (in) Köhidgyarmat.—

(XLVIII.)

- Mart. 28. - « Görgény-Libán-

falva (XLVIr/ì. -
Zólyom. —
(XLVIII«.)

— 63 uap (ì^age).

— Febr. 27.

Már a bevezetésben és a feldolgozás folya-

mán kiterjeszkedtünk mindarra, a mire egy

ilyen, egy év adataira támaszkodó feldolgozás-

ban kiterjeszkedni lehet, már csak a rendes ki-

mutatások vannak hátra : az áttelelt fajok, a

megszállás idtartama és a vonulási naptár.

Az áttelelök száma az enyhe tél következté-

ben ismét megszaporodott, mindössze 35 faj

telelt át. Eendkívül feltn Cerchneis vesper-

tina, Sterna hirundo, Sylvia atricapilla és Tota-

nus hypoleucus téli elfordulása.

A másik két kimutatás alig ad tanúságot ; lát-

ható az a mit már Middendorf Sándor felis-

mert, hogy minél korábbi az érkezés, annál

nagyobb az ingadozás. Ez természetesen nem
állhat meg egészen, a mennyiben az ingadozás

más tényezktl is függ, nemcsak a korai ill.

kési felvonulástól.

A korábban, megfelelen és késbben érke-

zett fajokról való kimutatás az idén elmaradt,

mivel a történeti anyag középszámai még a régi

módszer segélyével vannak kiszámítva, s így az

ideiekkel nem hasonlitliatók össze.

Mivel az átszámítás meglehetsen hosszadal-

mas munka, ez akimutatás a jöv esztendei fel-

dolgozásra marad. Az idei év jellege, hogy t. i.

kés-e vagy korai, ennélfogva eldöntetlenül

marad.

3n bem SBormorte unb im tìaufe ber Bearbeitung

berührten nur fdjou beiläufig aûe fragen, meld)e

mau in einer iold)en, nur auf einjä£)rigen, jiemlidi

lüdeniiaften 33eobaá)tungen bafierenben Bearbeitung

berühren tann; eè folgen nun nod) bie geuiöí)nlicE)en

í^abeen : Überiuinterung, Befiebelungebauer unb

Sugêfatenber.

Sie 3tii)I ber übeninnternben Strien Ijat fid) in^

folge bes íeí)r gelinben ÎSinterê mieber üermel)rt^

inègefammt benuinterten 35 3írten. Befonbers

auffallenb ftnb bie Überrointerungabaten con Cer-

chneis vespertina, Sterna hirundo, Sylvia atri-

capilla unb Totanus hypoleucus.

Sie jiuei folgenbeu Xaliellen geben uno fauni


