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Az 1899— 1916. évi tavaszi madárvonulás vidé-

kenkint.

írta : HEQYfOKY Kabos.

Az Aquila 1915. évi XXII. kötetében (67. I.) feltüntettem 32 madár-

faj átlagos tavaszi megjelenését 20 évi (1894—1913.) adatok alapján.

Jelen soraimmal a megjelenést országunk négy vidéke szerint fogom be-

mutatni, de nem az 1894— 1913., hanem az 1899— 1916. évi adatok szerint,

mivel az ornithológiai hálózat els éveiben csak a fehér gólyát és a füsti

fecskét figyelték meg oly sok helyen, hogy célszernek látszott az ada-

tokat vidékenkint is feltüntetni.

A horvát adatok, melyek a zágrábi ornithológiai középpont meg-
alakulása után (1901.) a magyar adatokkal együtt nem lettek többé kö-

zölve, az egyes évek egyöntetségére nézve 1899. és 1900. évben csekély

voltuknál fogva alig lehetnek némi hatással. A Kis Alföld eleinte külön

vidékként szerepelt, utóbb azonban adatai részint a délnyugati domb-
vidék, részint az északi hegyes vidék adatai közé lettek sorozva

; ezekre

nézve egyidej különbözeteik alapján igyekeztem helyreállítani az egy-

öntetséget s ugyanannyi évre átszámítani az átlagos értéket, ahány év-

bl az ki lett számítva a két összemért vidék adatai alapján. Minthogy

azonban a Kis Alföld a két szomszédos vidékhez képest alig számba ve-

het adatokkal rendelkezik, összeolvasztottam ket a délnyugati domb-
vidék adataival. 1 Ennélfogva a tavaszi megjelenést a következ négy vidék

szerint mutatom be:

I. A Délnyugati dombvidék a Kis Alfölddel.

II. A Nagy Alföld.

III. A Keleti hegyes vidék.

IV, Az Északi hegyes vidék.

A bemutatandó fajok közül némelyeket csak néhány éven át figyel -

tek meg több helyen s így a vidékenkinti csoportosításuk sem lehet

annyira biztos, mint azoknak a fajoknak a megjelenése, melyek sok

helyen 17—18 éven át képezték a megfigyelés tárgyát; de azért azt a

lényeges jellemvonást, melyet a korán és késn érkez fajoknál észre-

vehetünk, nálok is feltalálhatjuk.

A vidékenkinti megjelenést 2ó fajra vonatkozólag mutatom be, ki-

téve mindegyik mellé az évek számát, melyekre vonatkozik, még pedig

abban a sorrendben, melyben az országos — 20 éves (1894—1913) —
átlag szerint a megjelenés történt.

' Az összeolvasztásnál a délnyugati dombvidék adatai 6-szorosan, a Kis-Alföldéi

1-szeresen lettek számítva.
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I. vidékenkinti megjelenés az 1899—1916. évi idszakban.

I. Die Ankunft in den Landesgegenden im Zeiträume 1899 1916.
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77. A vidékenkénti megjelenés a Nagy Alföldhöz mérve (1899—1916).

II. Die regionale Ankunft gegen die Grosse Tiefebene (1899—1916).
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Az I. táblázat adataiból kitnik, hogy a vidékenkinti megjelenés

kétféleképen oszlik meg. Azok a fajok, melyeknek átlagos
megjelenése az 18Q4— 1913. idsza k ban márciusra esik^

a délnyugati dombvidéken jelentek meg elbb, mint
az ország egyéb vidékein; amazok pedig, amelyeknél
az átlagos megjelenés április 04 és május 47 közé esett,

a Nagy Alföldön jelentek meg leghamarabb, kivéve a
kakukot, mely 2 nappal elbb jött meg a keleti hegyes vidéken, mint

a Nagy Alföldön; úgyszinte a kék galamb és a bibic nem a délnyugati

vidéken, hanem a Nagy Alföldön jelent meg leghamarabb. A táblázat

azt is tanúsítja, hogy a korábban érkez fajok (A. csoport) hosszabb id
alatt szállják meg a négy vidéket, mint a késbben megjelenk (B. csoport).

Sokkal jobban szembetnik a vidékenkinti megjelenés, ha egy
vidékhez, például a Nagy Alföldhöz, hozzámérjük a többi három vidé-

ket. A következ II. táblázat föltünteti ezt a különbséget fajonkint.

A II. táblázat adatai tanúsítják, hogy a NagyAlföldön általá-
ban legkorábban jelennek meg a különféle madárfajok;
a legkorábban érkezk (A. csoportbeliek) azo nb an kivételt
képeznek, amennyiben a délnyugati, nyugati vidéken
(11. régió) mutatkoznak kissé elbb, mint a NagyAlföldön.

Ettl az általános szabálytól elüt a kakuk megjelenése, mely 18 évi

adataink szerint a Keleti felföldön 2-2 nappal megelzi a Nagy Alföldet.

A 18 év alatt csupán csak egyszer jelent meg hat nappal elbb a Nagy
Alföldön, mint a Keleti Felföldön; két évben pedig egyszerre esett meg
a megérkezés a két vidéken. E szerint 15 évben legkorábban mutatko-

zott e madár a keleti vidéken. Hogy miben rejlik ennek az oka, nem
tudjuk, ha csak abban a körülményben nem, hogy arról a vidékrl arány-

lag igen sok adatunk van.

Némi kivételt képez a kék galamb, bibic, meg a kerti rozsdafarkú

is, de errl csak négy évi adataink vannak. Ezek az általános szabályt

meg nem gyengíthetik.

Miért jelennek meg a legkorábban érkez fajok legelbb az ország

nyugoti vidékén?

Azért, mert februáriusban és márciusban a nyugati vidék jóval eny-

hébb, mint a Nagy Alföld; ott tehát elbb találnak a vonuló madarak
táplálékot, mint az ország egyéb vidékén. A növényfejldés is leghama-

rabb indul meg a nyugati vidéken.

Ugyanarra a 18 éves idszakra, amelybl vonulási adataink vannak,

kiszámítottam a hmérsékletet, melyet a következ kimutatás elénk tár.

Az 1. vidék állomásai: Zágráb, Keszthely, Budapest, Ógyalla ; all. vidéké:

Debrecen, Turkeve, Szeged; a III. vidéké: Kolozsvár, Marosvásárhely,

Nagyszeben; a IV. vidéké: Aknaszlatina, Ungvár, Igló.
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die Kleine Tiefebene nur sehr wenige Daten hatte, vcurden dieselben

mit jenen der SW.-Hügelregion vereinigt. i Demgemäß wird also die

Ankunft nach den vier Landesregionen dargestellt.

I. SW.-Hügelgegend und Kleine Tiefebene.

II. Große Tiefebene.

111. Östliche Gebirgsgegend.

W. Nördliche Gebirgsgegend.

Die Ankunft mehrerer Arten konnte infolge der geringen Anzahl

der Daten nur aus wenigen Jahren berechnet werden, mithin kann

das Mittel der Regionen auch keinen Anspruch auf eine solche Be-

stimmtheit erheben, als jenes aus 17, 18 Jahren. Ungeachtet dieses Um-
standes kann aber doch wahrgenommen werden, daß die auffallenden

Charakterzüge, welche die früheren und späteren Ankömmlinge auf-

weisen, auch bei jenen Arten vorkommen, deren Ankunft aus verj

hältnismäßig wenigen Jahren berechnet wurde.

Die Ankunft in den vier Landesgegenden wurde für 26 Arten

berechnet und für jede die Anzahl der Beobachtungsjahre separat

dargetan. Die Reihenfolge ist auch hier dieselbe als jene der 20-jähri-

gen (1894—1913) Landesankunft.

Ziffertabelle 1. (Siehe im ungarischen Text p. 1Ò8.)

Tabelle 1 läßt erkennen, daß die regionale Ankunft zwei Charakter-

züge aufweist. Jene Arten, deren mittlerer Ankunftstag in

der Periode 1894 1913 auf den Monat März fiel, kamen
am frühesten in der südwestlichen Hügelgegend an;

die anderen aber, bei welchen das Mittel der Ankunft
zwischen den 04 April und 47 Mai fällt, erschienen*
zuerst auf der Grossen Tiefebene: Ausnahme macht Cuculus,

welche Art um 2 Tage früher in der Östlichen Gebirgsgegend als in der

Großen Ebene erschien; dann Columba oenas und Vanellus, die zuerst

nicht in der Südwest-Gegend, sondern in der Großen Ebene erschienen.

Auch darüber kann uns die Tabelle belehren, daß die Besiedelung der

früher ankommenden Arten (Gruppe A.J sich mehr verzögert, als jene

der späteren Ankömmlinge (Gruppe B.J.

Die Ankunft in den vier Regionen springt mehr ins Gesicht, wenn

dreie mit der vierten verglichen werden. Tut man dies, so stellen sich

jene Zahlen dar, die auf Tabelle 11 vorkommen.

Ziffertabelle II. (Siehe im ungarischen Text p. 109.)

Die Daten auf Tabelle II. belehren uns, daß die ein-

zelnen Vogelarte n am frühesten auf der Großen Tief-

' Die Verschmelzung geschah derart, daß den Daten der SW.-Hügelregion das

6-fache, jenen der Kleinen Ebene das 1 -fache Gewicht gegeben wurde.
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€bene ankommen; Ausnahme bildet die Ankunft der
frühzeitigsten Ankömmlinge (Gruppe A.), welche etwas
eher auf derSüdwes t-H ügelregion (11.) als auf der Großen
Ebene erscheinen.

Ausnahme von der allgemeinen Regel macht Cuculus, welcher

laut 18-jährigen Daten um 2-2 Tage früher in der Östlichen Gebirgs-

gegend als auf der Großen Ebene erscheint. Nur in einem Jahre kam
diese Art um 6 Tage früher auf der Großen Ebene als im Östlichen

Hochland an; in 2 Jahren auf einmal, in 15 Jahren aber früher im Osten.

Welche Umstände dies verursachen, wissen wir nicht; vielleicht spie-

len dabei die verhältnismäßig vielen Daten des Östlichen Hochlandes

eine Rolle.

Auch Columba oenas, Vanellus und Ruticilla phoenicura mit nur

4 Jahren macht eine Ausnahme; diese sind aber nicht imstande, die

allgemeine Regel zu alterieren.

Fragt man nun, was die Ursache ist, dass die frühzeitigst ankom-
menden Arten zuerst in der westlichen Landesgegend erscheinen, so

.
können wir folgende Antwort geben.

Die westliche Region ist im Februar und März viel wärmer als

die Große Tiefebene, mithin können die ziehenden Vogelarten dort

früher Nahrungsmittel als in den anderen Landesgegenden finden.

Auch die Vegetation entfaltet sich am frühesten in der westlichen

Gegend.

Die Temperatur der 18-jährigen Periode, auf welche sich die An-
kunft der Zugvögel bezieht, wurde laut den vier Landesgegenden be-

rechnet und auf Tabelle III dargestellt. Die Stationen sind folgende:

I. Region: Zagreb, Keszthely, Budapest, Ógyalla. II. Region: Debrecen,

Turkeve, Szeged. III. Region: Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyszeben.

IV. Region : Aknaszlatina, Ungvár, Iglò.

Ziffertabelle ill. (Siehe im ungarischen Text p. 111.)

Die westliche Gegend war im Februar um IT, im März um
0"6 Grad wärmer als die Große Tiefebene. Am frühesten erschienen

auf jener Region die Vogelarten, welche den Zug zuerst antreten.

Hätte man auf Tabelle II lauter 17

—

18-jährige Daten, dann wür-

den sich die Differenzen der Ankunft auf den einzelnen Regionen viel

gleichförmiger gestalten, als dies wirklich der Fall ist. Die 23-jährigen

Daten des weißen Storches und der Rauchschwalbe auf Tabelle I unter-

scheiden sich kaum von den 18-jährigen.

Aquila.


