
Az 1915. és 1916. évi madárvonulás és az id járása.

Irta: Heqyfoky Kabos.

Az elbbi években, midn a madárvonulást az idjárás szempont-

jából tanulmány tárgyává tettem, 32 faj adataira támaszkodtam, A háború

miatt a megfigyelések több helyen szüneteltek s így az 1915. és 191Ó.

évi adatok annyira megfogytak, hogy csupán csak 18 fajra nézve lehetett

az 5—5 naponkinti megjelenést csoportosítani. A két év adatai így is

meglehetsen aránytalanok, amennyiben 1915-bl 1556, 1916-ból pedig

csak 959 adatunk van.

Ha a 18 fajnak átlagos megjelenését hozzámérjük a 20 éves (1894

—

1913) átlaghoz, a következ eredményre jutunk : 1915-ben 12 nappal

késbb, 1916-ban 2'1 nappal korábban esett meg a megérkezés ; vagyis

1916-ban 33 nappal hamarabb jött meg a 18 faj, mint 1915-ben. 1915-ben

nagyobb a késés a márciusban megjelen fajoknál (1*4 nap), mint az

áprilisiaknál és a májusiaknál (l'O nap); 1916-ban pedig a márciusi fajok

36 nappal jöttek me« korábban, az áprilisiak és májusiak pedig csak

ro nappal; a megjelenésben való különbség ennélfogva márciusban

5 napra rúg a két év között, holott a többi fajnál csak 2 nappal egyenl.

Felmerül már most a kérdés, ha vájjon a két év idjárása, fleg

márciusban, szintén elüt-e feltnbb mértékben egymástól?

Tekintsük meg els sorban a leveg hmérsékletét, még pedig

egyidej adatok alapján. Mérjük hát a 20 éves (1894—1913) átlagos h-
fokhoz hozzá az 1915. és 1916. évi hmérsékletet. Áttekinthetbb lesz

összemérésünk, ha feltüntetjük azt a különbséget, amennyivel az 1915.

és 1916. évi hónapok melegebbek (-}-) vagy hvösebbek (— ) voltak a

20 évi átlagos értékeknél.

1. A hmérséklet eltérése a 20 évi értéktl. C°. {T^ + 2 -f 9^^
: 3).

Die Abweichung der Temperatur von der 20-jährigen. C°.

I.
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II.
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//. A megérkezési ad]
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Eddig az idjárást, nevezetesen a hmérsékletet, a havi átlagok

szerint mértük össze a megjelenési adatokkal. Hogy a vonulási tünemény

lefolyásával is megismerkedhessünk, kisebb idszakok szerint csoporto-

sítva mutatom be az adatokat. A II. táblázat feltünteti az adatokat épen

úgy a vonulásra, mint a hmérsékletre vonatkozólag a meteorológusok

által nemzetközileg elfogadott 5—5 napi csoportosítás szerint. A hmér-
séklet Budapest, Turkeve és Nagyszeben adataira vonatkozik, melyek a

reggel 7, délután 2 és este 9 órakor történt megfigyelések számtani át-

lagait tüntetik fel.

A II. táblázat tanúsítja, hogy 1915-ben február 15—24. napja között

erteljesebben indult meg a vonulás, mint 1916-ban; ámde a hmérséklet

kedvezbb is volt az elbbi, mint az utóbbi évben; ugyanis

1915-ben február 15—19. között 4-5, 20—24. között 5*9 C°

1916-ban « 15—19. « 1-9, 20—24. « —2-6 C°

volt a hmérséklet.

Február 25-ikétl kezdve megváltozott a hmérséklet járása, ameny-

nyiben április 15-ikéig 1916-ban folyvást nagyobb volt az 5 napos érté-

kek szerint, mint 1915-ben. Azért jelentek meg a fajok folyvást elbb
1916-ban, mint 1915-ben; csak április 15-ike után, midn a hfok vala-

mivel kisebbedett, jött a négy utolsó faj (15— 18. szám alatt) is valamivel

késbb 1916-ban.

A II. táblázat adataival részletesen nem foglalkozom, csupán csak

az 1915. évi április 11— 15. és az 1916. évi február 25.— március 1. nap-

jaira akarom a figyelmet felhívni.

Nagyon feltn, hogy 1916-ban a II. táblázatban 1— 6. szám alatt el-

forduló fajok kulminációja már február 25.— március 1. napja között állott,

holott a 20 éves (1894— 1913) kimutatás szerint a négy els március 2—6.,

az 5-ik 7— 11., a 6-ik 12—16. között szokott kulminálni. Nyujtanak-e erre

vonatkozólag az idjárás napi térképei valami útbaigazítást?

Igenis nyújtanak; megmondják, hogy február 20—24-ike között

részint Európa északnyugati és északi, valamint középs vidékein nagy
légnyomás (765—770 mm.), a Fekete-tenger körül pedig kisebb légnyo-

más (755—765) terült el. Ez a helyzet február 25-tl kezdve március l-ig

megváltozott; Magyarországon s Európa keletén nagyobb, ellenkezleg

nyugati és északnyugati vidékén kisebb a légnyomás. Délkeleti szelek

támadnak, a hmérséklet az elbbi öt naphoz képest hét fokkal foko-

zódik s a 11. táblázat els hat fajánál beáll mintegy lökésszerleg a kul-

mináció.

Még feltnbb a második eset, amennyiben a légnyomási helyzet

térváltoztatásáról van szó. Az alacsony légnyomási képzdmények ren-

desen nyugatról kelet felé tartanak, 1915. április 14-én pedig Cserno-
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victl jött ilyen légnyomási depresszió hozzánk az Alföldre. Április 11

—

15-ike között, midn a leveg a megelz öt naphoz képest 3'6 fokkal

lehlt, ahelyett, hogy fölmelegedett volna, kevesbednek a megjelenési

adatok az Upupa, a Hirundo, a Chelidonaria, a Jynx, a Cuculus. fajok-

nál, holott számuk a megelz és következ öt nap alatt nagyobb volt.

Milyen volt április 11

—

15-ike között a légnyomási helyzet? Általában

nyugaton, északnyugaton és északon nagyobb volt a légnyomás, mint

nálunk és a keleti vidéken. Ez kedveztlen helyzet a vonulásra. Lássuk csak,

hogy mennyire eltérk a szélirányok ennél és az elbb említett helyzetnél !

A kétféle légnyomási helyzet az ország közepén (Turkevén) a kö-

vetkez légáramlattal járt:

///. A szél iránya és ereje Turkevén. — Die Richtung und Stärke des

Windes zu Turkeve.

1916 7ha. 2hp. 8hp. 1915 7ha. 2hp. 9hp.

Febr. 25 Ei SEi ESEi April. 11 N3 N6 N3
« 26 ESEi C SEI « 12 C NWi Ni

'

« 27 SEI si S2 « 13 NNEi NNE3 NE3
« 28 SEI SSE3 SEI « 14 W3 WSWS SW4 .

« 29 C ESE2 SEI « 15 WNWi N3 C
Marc. 1 E2 E2 SE3

Erre a két helyzetre vonatkozik az adatokból levezetett szabály :i

«III. A szemhatár északnyugati felében mutatkozó depressziók, mikor

is a délkeleti felében nagyobb a légnyomás, kedvez a madarak meg-

jelenésének».

«A szemhatár délkeleti felében lev depressziók s az északnyugati

felében lev nagyobb légnyomás kedveztlenül hat a megjelenésre».

Láthatjuk is, hogy az els esetben délkeleti és déli, a másodikban

nyugati és északi szelek fújtak. Az a kedvez helyzet febr. 25.— márc. 1.

között az 1916. évi márciusban csaknem folyvást uralkodott, holott az

1915. évi márciusban többnyire északon nagy, délen kis légnyomás terült

el s gyakran helyzetét változtatta. Mikor azután légnyomási depresszió

Magyarországon van, mint volt 1915. április 15-ikén, a rossz id miatt

megkevesbednek a megjelenési adatok s így április 11— 15-ike kevesebb

esetet mutat fel, mint a megelz s következ öt nap. A rossz id meg-

akadályozza azután a kulmináció kifejldését s a hullám tetpontja be-

horpad, miért is a megjelenés hosszabb idre kiterjed, vagyis az illet

faj megjelenése késinek bizonyul.

' Aquila XX. k. 176. 1.


