
1 0 4 

02. Phitiilea leucerodia L . , 4 0., Zasavíca, 
20. V. 1894. 

63. Plegadis falcinellus (L.), 4 0., Zasavíca, 
20. V. 1894. 

A n s e r e s . 

64. Anas boschas L . , 10 0., Síroka bara, 28. 
III. 1S94. 

65. Aythya nyroca ( G Ü L D S T . ) , I P . j , Nís, 
26. X . 1890 ; - 12. 0.. Labudovookno, 16 .VL 
1894. 

C o l m n b i i ' . 

66. Columba palumbus L. , 2 0., Provo, 30. 
VI. 1894. 

07. Columba oenas L . , 2 0., Provo. 8. VI . 
1894. 

08. Turtur turtur (L.), 2 0., Labudovo okno, 
13. VI . 1894; - 3 0., Provo, 30. VI. 1894. 

G a l l i n a ; . 

69. Caecábis savai ilis ( W O L F et M A Y E R ) , 2 
P. Nís, 1. X I . 1890. 

70. Perdix perdix (L.), 2 P. d \ j , Nís, 23. 
X . 1890— I P , j , Nís, 23. X . 1890. 

71. Coturnix coturnix (L.), 42 0.. Majur, 26, 
28 et 30. VI. 1890. 

Fulicariae. 

72. Rallus aquaticus L . , 1 P. d \ Nis, 26. X . 
1890: 1 O. Labudovo okno, 16. VI . 1894. 

73. Porzana porzana, (L.\ 1 P. tf, Nís, 26. 
X . 1S90; — 12 0., Labudovo okno, 11, VI . 
1894. 

74. Zapornia parva, ( S C O P . ) , 5 0., Labudovo 
okno, 11. VI. 1894. 

75. Crex crex (L.), 3 0., Provo, 16. VI . 1894. 
70. Gallinula chloropus (L.), 13 0., Zasavíca, 

20 et 30. V . 1894. 
77. Fulica atra L . . 11. 0., Labudovo okno, 

i , IV. 1894. 

Limicolae. 

78. Vanellus vanellus (L.), 3 0., Labudovo 
okno, 10. IV. 1894. 

79. Scolopax rusliculu L . , 2 P. d \ Nís, 27. 
X . 1890. 

80. Gallinago gallinago (L.), I P . d", Nís, 
26. X . 1890. 

81. Gallinago gallinula (L.l, I P . $, Nís, 
26. X . 1890. 

G a v i s e . 

82. Sterna hirundo L . , 6 0. Raca. ad ripam 
fluminis Savus. 3. VII. 1894. 

Pyf>'Ol>o<les. 

83. Colymbus flaviatilis T U N S T . , 4 0., Labu
dovo okno, 16. VI . L894. 

Zagrabiae, die 7 Septembris, 1900. 
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Az 1899. évi fecskevonúláshoz. 

M A R E K M. tanártól. (Zengg, Horvátország.) 

( E g y szövegképpel.) 

Mindenfelől jönnek a panaszok, hogy a fecs
kék száma az utóbbi években jelentékenyen 
csökkent. B U X B A U M L . ur a fecskék feltűnő fo
gyását egy járványszerű betegségnek tulajdo
nítja (Gaea, X X X V . 184), mert megfigyelte, a 
mint a fecskék egyszerre holtan estek le a fák
ról. A L L C H I N F . H E R B E R T úr abban a vélemény
ben van (Gaea, X X X V . 609), hogy a fogyás oka 
főleg a franczia- és olaszországi tömeges legyil-
kolásban, továbbá a házi veréb elszaporodásá
ban keresendő. M A R S H A I . I , tanár hozzáteszi 
(Gaea, u. o.l, hogy jelenleg a megváltozott tár
sadalmi viszonyok, a fejlődő ipar stb., nagyon 
előmozdítja a fecskék fogyását. Az úgynevezett 
földművelő helységekből újabb időben gyár
városok lettek, a hol a fecskék alig juthatnak 
táplálékhoz; még hozzá véletlenül sokan össze
zúzzák magukat a nagy gyárak és az újabb idő
ben oly számos világítótorony élesen világított 
ablakain. 

Én magam is felemlítettem (Gaea, X X X V . 
3/8), hogy a fecskéket 1898 tavaszán, vonu
lásukon egy hirtelen szélroham utolérvén ret
tenetesen megtizedelte, a mit Eszéken (Hor-
vát-Szlavonország), a hol akkor tartózkodtam, 
magam észleltem. Itt Zenggben is, a hol most 
egyév óta tartózkodom, a fecskék száma, a mint 
értesítenek, jelentékenyen csökkent és pedig 
az idei tavaszon is szintén hirtelen szélroham 
volt, a mi a fecskéket és különösen a molnár
fecskéket — Chelidoriaria urbica (L.) — tize
delte. Mielőtt a tavaszi és őszi fecskevonúlás 
lefolyását leírnám, meg akarom ismertetni a 
kegyes olvasót Zengg fekvésével. 

Zengg horvát kikötővároska és a kék Adria 
partján, a zenggi völgy — «Senjska draga» -
torkolatánál fekszik, a mely Vratniktól ( = hegyi 
utcza) keletnyugati irányban vezet ide. A«Senjska 
draga» úgy tavaszszal, mint őszszel nagyon lá
togatott vonulási út. A déli oldal hosszában, 
Zenggtől a tengerpartig egy lapos domb nyúlik, 
a Nehaj, melynek csúcspontján a régi Nehajvár 
emelkedik, a török harczok idejéből hires erős-

Zurn SchwalbeDzug im Jahre 1899. 

Von Trof. M . M A R E K (Zengg, Croatien). 

(Mit einem Textbilde.) 

Von allen Seiten wird geklagt, dass in den 
letzten.fahren die Zahl der Schwalben bedeutend 
abgenommen habe. Herr L . B U X B A U M schreibt 
die auffallende Verminderung der Schwalben 
einer seuchenartigen Krankheit zu (Gaea, 
X X X V . S. 184), denn er beobachtete, wie 
Schwalben plötzlich todt von den Bäumen 
herabfielen. Herr .1. H E R B E R T A L L C H I N ist wie
der der Meinung (Gaea, X X X V . S. 609), dass 
die Ursache der Verminderung hauptsächlich 
in dein Massenmord in Frankreich und Italien, 
dann in der Zunahme des Haussperlings zu 
suchen ist. Prof. M A R S H A L L bemerkt dazu (Gaea, 
ebenda), dass gegenwärtig die veränderten so
cialen Verhältnisse, die fortschreitende Industrie 
u. s. w. sehr zur Verminderung der Schwalben 
beitrage. Aus sogenannten Ackerstädten sind 
in neuerer Zeit Fabriksstädte geworden, wo es 
den Schwalben an Nahrung gebricht; zu dem 
erstossen sich viele an den hell erleuchteten 
Fenstern grosser Fabriken und der in neuerer 
Zeit zahlreicherer Leuchthürme. Ich selbst 
machte darauf aufmerksam (Gaea, X X X V . S. 
378), dass die Schwalben im Frühjahr 1898 auf 
ihrer Wanderung von einem plötzlichen Wetter
sturze ereilt und furchtbar dezimiert worden 
sind, was ich z. B. in Eszék (Croatien-Slavonien), 
wo ich damals weilte, selbst beobachtete. Auch 
hier in Zengg, wo ich nun seit einem Jahre 
weile, soll die Zahl der Schwalben, wie man 
mir versichert, bedeutend abgenommen haben 
und abermals ist es ein plötzlicher Wettersturz, 
der die Schwalben, und zwar die Mehlschwalbe, 
Chelühimiiiii ttrliicu (L.) im heurigen Frühjahr 
dezimierte. Bevor ich den Verlauf des Schwal-
benzuges im Frühjahr und Herbst schildere, 
wil l ich den geneigten Leser mit der Lage von 
Zengg bekannt machen. 

Zengg ist ein croatisches Hafenstädtchen 
und liegt an der blauen Adria, am Ausgang der 
«Senjska draga», des Zengger Thaies, welches 
vom Vratnik (= Gebirgspass) in ost-westlicher 
Eichtling zur See herabführt. Die «Senjska 
draga» ist im Frühjahr, so wie im Herbst eine 
sehr frequente Zugstiasse. Längs der Südseite 
von Zengg erstreckt sich bis zur Seeküste ein 
flacher Hügel, der Nehaj, auf dessen Culmina-
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ség, a melyet Lenkovic kapitány 1558-ban épí
tett. 

Ez a domb a vonulás idejében, ha hir te
len beáll a bóra, kedvelt pihenőhelye az átvo
nuló madárvilágnak. Itt gyülekeznek, illetve 
pihennek a fecskék is, mielőtt tengerentúli uta
zásukat megkezdenék. 

Zenggben és környékén csak két fecskefaj 
fordul elő és pedig füstifecske — Hirundo 
rustica (L.) •— és a molnárfecske — t'dwlidn-
naria urbica (L.). — Mivel az utóbbi az idei 
tavaszszal egy egész hónappal érkezett később, 
mint a füstifecske, mindkettőjük tavaszi vonu
lását külön akarom tárgyalni. 

Az c/sófüstifecske márcz. 31-én délután ügyel
tetett meg és pedig a Nehajon. — Az Adrián 
felhős, enyhe idő felváltva könnyű, túlnyomóan 
keleti szellővel s szélcsenddel. Zenggben dél
után meleg volt, gyenge déli légáramlat és 
könnyű eső.* 

Apri l 5-én d. u. 5 órakor három példányt 
figyeltem meg. — A z Adrián túlnyomóan derült, 
meleg idő, könnyű nyugati fuvalommal. (Dél
után.) 

Ápril 7-én egyes példányokat láttam. — Az 
Adrián derült, meleg idő, leginkább szélcsend; 
a nap folyamán felüdítő Sirocco. 

Apr i l 12-én ismét észleltem néhány pél
dányt. — Az Adrián félig derült, enyhe idő, észa
kon könnyű ENy- i szél, délen könnyű, majd 
sebesebb Sirocco; Zenggben friss déli szél. 

Apr i l 14-én csak egyetlenegy fecskét vettem 
észre. — Az Adrián nagyrészt szomorú, enyhe 
idő; északon délkeleti, délen északnyugati 
szellő. 

Apr i l 15-én reggel és estefelé néhány pél
dányt figyeltem meg a Nehajon. — Az Adrián 
komor idő borongott, gyenge Siroccoval és észa
kon meglehetős csapadékkal, délen sebes Si
rocco és borulás. 

Apri l 16-án csak egy példányt láttam. — Az 
északi Adrián kiderült az idő, gyenge délnyugati 
szellő, a déli Adrián még borús, gyenge Sirocco
val. Zenggben gyenge délnyugati szél fujt. 

Apr i l 17-én reggel három példányt észlel-

* A z időjárás meghatározásához saját megfigyelé

seimen kivül az Adriának a es. és k ir . haditengerészet 

pólai hydrograf ia i h ivata la által kiállított nagyon 

tanulságos időjárási jelentéseit használtam. 

tionspunkt sich die alte Nehaj-Burg erhebt, 
eine aus den Türkenkriegen berühmte Feste, 
vom Hauptmann Lenkovic im Jahre 1558 er
baut. Dieser Hügel ist in der Zugzeit, wenn 
plötzlich Borawetter eintritt, ein beliebter Bast
ort für die durchziehende Yogelwelt. Hier sam
meln sieb, bezw. rasten auch die Schwalben, 
bevor sie ihre Beise über's Meer antreten. 

In Zengg und Umgebung kommen nur zwei 
Arten von Schwalben vor und zwar die Rauch
schwalbe,— Hirundo rustica / . .und die Mehl-
schwalbe, — Chelidonaria urbica (L.). — Da 
letztere im heurigen Frühjahr um einen ganzen 
Monat später eintraf, als die Bauchschwalbe, so 
wil l ich den Frühjahrszug beider getrennt be
handeln. 

Die erste Bauchschwalbe ist am 31. März 
nachmittags beobachtet worden und zwar am 
Nehaj. A n der Adria bewölktes, mildes Wetter, 
wechselnd mit leichten, vorwiegend östlichen 
Brisen und Calmen. In der Stadt Zengg Nach
mittag warmes Wetter, schwache südliche Luft
strömung und leichter Begen.* 

Am 5. Apr i l um 5 h p. drei Exemplare. An 
der Adria vorwiegend heiteres, warmes Wetter, 
mit leichten westlichen Brisen (Nachmittag*. 

Am 7. Apri l einige Exemplare. — An der 
Adria heiteres, warmes Wetter, zumeist Calme, 
im Laufe des Tages auffrischender Scirocco. 

Am 12. Apri l abermals einige Exemplare. -
An der Adria halbheiteres, mildes Wetter, im 
Norden leichter NW. Wind, im Süden leichter, 
bis frischer Scirocco ; in Zengg frischer Südwind. 

Am 14. Apr i l nur eine einzige Schwalbe. -
An der Adria grösstenteils trübes, mildes Wet
ter ; im Norden südöstliche, im Süden nord
westliche Brisen. 

Am 15. Apr i l am Nehaj morgens und gegen 
Abend einige Exemplare. — A n der Adria trübes 
Wetter mit leichtem Scirocco und ergiebigen 
Niederschlägen im Norden, frischem Scirocco 
und Trübung im Süden. 

Am 16. Apri l nur ein Exemplar. - An der 
Nord-Adria war das Wetter aufheiternd bei 
leichten SW. Brisen, an der Süd-Adria noch 
trüb bei leichtem Scirocco; in der Stadt leichter 
SW. Wind. 

Am 17. Apr i l morgens drei Exemplare; gegen 

* Z u r B e s t i m m u n g des Wetters benützte ich ausser 

meine eigene Beobachtungen die sehr instruktiven 

Wetterkarten der A d r i a v o m H y d r o g r a p h i s c h e n A m t e 

der k. u. k. K r i e g s m a r i n e in Pola . 
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fem; estefelé egy kis csapatot láttam meg
jönni. Előbbiek, melyeket ezentúl naponkint 
megfigyeltem, másokkal együtt, a melyek ké
sőbb érkeztek, a zenggi gőzmalmon költöttek. -
Az Adrián túlnyomóan derült, helyenkint egy 
kissé borult idő, gyenge, többnyire déli lég
áramlatokkal. 

Apr i l 18-án este felé számos fecske érkezett 
a Nehajra. — Az Adrián változó felhőzet, közbe-

Abend sah ich eine kleine Schar ankommen. Die 
ersteren, welche ich nachher täglich beobach
tete, brüteten, mit noch anderen, die später ein
trafen, auf der Zengger Dampfmühle. — A n 
der Adria vorwiegend heiteres, stellenweise nur 
leicht getrübtes Wetter mit leichten, meist süd
lichen Luftströmungen. 

Am 18. Apr i l trafen gegen Abend zahlreiche 
Schwalben am Nehaj ein. — An der Adria un
beständiges, wechselnd b e w ö l k t e s Wetter, ein-

—i 

Z e n g g város látképe. A n s i c h t v o n Zengg . 

Háttérben a N e h a j d o m b b a l és várral. — M i t dem Nehaj-Hügel und der B u r g i m H i n t e r g r u n d . 

közbe futóeső ; enyhe és kimondhatatlanul vál
tozó szellő; Zenggben szélcsend. 

Ápril 19-én elég fecske volt itt, ugyanígy 
20-án s a következő napokban már nem lehe
tett többé szaporodást észrevenni. — Az északi 
Adrián ápril 19-én borúit idő, helyenkint 
gyenge eső, szélcsend és könnyű délkeleti szellő, 
a déli Adrián változó felhős idő és erős Sirocco 
volt. A légmérséklet leginkább emelkedett és 
aránylag igen magas volt. Hasonló jellegű volt 
az időjárás a következő napokon is. (Ápril 
22-ig bezárólag.) 

Az imént kifejtett megfigyelésekből követ-

zelne Regenschauer, mild und unausgespochene, 
variable Brisen; in Zengg Calme. 

A m 19. Apr i l waren genug Schwalben da, 
ebenso am 2 0 . und ist an den folgenden Tagen 
keine Zunahme mehr bemerkbar gewesen. -
An der Nord-Adria am 19. Apri l trübes Wetter, 
stellenweise leichter Regen, Calmen und leichte 
südöstliche Brisen; an der Süd-Adria war das 
Wetter wechselnd bewölkt und frischer Sci-
rocco. Die Lufttemperatur ist zumeist gestiegen 
und verhältnismässig sehr hoch. Denselben 
Charakter hatte das Wetter auch an den folgen
den Tagen (bis incln. 2 2 . April). 

Aus den eben angeführten Beobachtungen 
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kezoket láthatjuk : a füsti fecske eleinte egyesé
veljött, később csapatokban. Az elsők a «Senjska 
dragá»-n keresztül a kontinensre vonultak; a 
Zenggben költő fecskék ápril 17-től kezdve ér
keztek meg. Ezek kivétel nélkül siroceós időben 
jöttek, a füstifecske tehát a széllel jön és pedig 
napközben, különösen reggel és este felé. 

A molnárfecske — Chelidonarin urhicn, 
(L.) — érkezése egy egész hónappal később kö
vetkezett. 

Az elsőkéi május 5-én ügyeltem meg egy z i 
vatar alkalmával. Két kis csapat •— talán a szá
zak maradványa — pihent védett helyen a Ne
hajon, egészen az út mellett. Midőn felvertem 
őket, nagyon fáradtan repültek egy kis darabon 
tovább, hogy ott azonna l leereszkedjenek. Úgy 
látszott tehát, hogy éjjel vagy kora reggel ér
keztek. — Az északi Adrián viharos, hideg Bóra 
erős csapadékkal, a hegyeken hó ; a déli Adrián 
sebes Sirocco. 

Május 6-án is estefelé megfigyeltem egy csa
pat molnárfecskét a Zengg és Spasovac közötti 
út felett, egy szikla alatt. Mivel a nap ismét 
melegen sütött, az előző nap viszontagságait 
némileg ismét kipihenhették. — Az Adrián 
gyenge szellő és mindkét északi negyedben de
rült, hűvös idő. 

Május 8-án reggel csak néhány példányt 
figyeltem meg. — Az Adrián változó felhőzet, 
meleg idő, gyenge, többnyire keleti szellő. 

Május 9-én a molnárfecske nagyobb számmal 
jelentkezett: ugyanígy 10-én és a következő 
napokon. Szaporodást többé nem lehetett észre
venni .— Az Adrián május 9-én felhős idő, vál
tozó, gyenge szellő (Zenggben gyenge déli szél) 
és eső. Május 10-én változó felhőzet, mérsékel
ten meleg idő, gyenge délkeleti, majd délnyu
gati széllel. (Zenggben : S3.) 

Tehát a molnárfecske is déli széllel köszön
tött be, még május 5-én is, midőn Zenggben 
heves Bóra dühöngött, a déli Adrián Sirocco 
volt, a melyet a molnárfecske bizonyára költö
zésének folytatására felhasználhatott. Először, 
midőn a zivatar az északi Adrián megtámadta 
őket, az erős, jéghideg, szembejövő szél, a ned
vesség és fáradtság következtében, nagyobb 

ergiebt sich also folgendes: Die ltauchschwollie 
kam anfangs einzeln, dann in Scharen. Die 
ersten zogen durch die «Senjska draga» in's 
Hinterland ; die Zengger Brutschwalben trafen 
seit 17. Apr i l ein. Sie kamen durchwegs bei 
sciroccalem Wetter, die Bauchschwalbe zieht 
also mit dem Winde und zwar auch bei Tage, 
insbesondere morgens und gegen Abend. 

Die Ankunft der Mehlschwalbe, — Chelido-
naria urbica (L.) — erfolgte um einen ganzen 
Monat später. 

Die ersten beobachtete ich am 5. Mai morgens 
während eines Wettersturzes. Zwei kleine Scha
ren— vielleicht die Uberreste von hunderten-
rubten in geschützter Lage am Nehaj knapp 
neben der Strasse. Als ich sie aufjagte, flogen 
sie sehr matt ein Stückchen weiter, um sich so
fort wieder niederzulassen. Sie scheinen also in 
der Nacht, bezw. zeitlich morgens angekommen 
zu sein. — In der Nord-Adria stürmische, kalte 
Bora mit starken Niederschlägen, im Gebirge 
Schnee ; in der Süd-Adria frischer Scirocco. 

Auch am 6. Mai beobachtete ich gegen Abend 
unterhalb eines Felsen ober der Strasse, zwie-
schen Zengg und Spasovac, eine Schar Mehl
schwalben. Da die Sonne wieder warm schien, 
scheinen sie sich von den Unbilden des vorher
gehenden Tages wieder einigermassen erholt zu 
haben. — An der Adria, bei flauen Brisen, aus 
den beiden nördlichen Quadranten aufheitern
des, kühles Wetter. 

un S. Mai morgens beobachtete ich nur ein
zelne Exemplare. — Ander Adria wechselnd be
wölktes, warmes WTetter, mit leichten, meist 
östlichen Brisen. 

Am 9. Mai war die Mehlschwalbe schon zahl
reich vertreten; ebenso am 10. und an den fol
genden Tagen. Eine Zrrnahme war nicht mehr 
bemerkbar. — A n der Adria am 9. Mai bewölk
tes Wetter mit variablen, flauen Brisen (in Zengg 
leichter Südwind) und Regenfall. Am 10. Mai 
wechselnd bewölktes, massig warmes Wetter 
mit leichten SE. bis SW. Winden (in Zengg S 3 \ 

Auch die Mehlschwalbe ist also mit südlichen 
Winden eingetroffen, selbst am 6. Mai, als in 
Zengg heftige Bora wehte, herschte in der Süd-
Adria sciroccales Wetter, was die Mehlschwalbe 
wohl zur Fortsetzung ihrer Wanderung veran
lasst haben mag. Erst als sie in der Nord-Adria 
vom Wettersturz betroffen, scheint eine grosse 
Menge infolge heftigen, eiskalten, conträren 
Windes, infolge Nässe und Ermattung zu 



mennyiség elpusztulhatott. Május 5-én és 6-án 
a füstifecskékből is találtak a zenggi úton egyes 
elpusztult példányokat. Sőt még erősebb ma
darak is estek áldozatul a zivatarnak. Én ma
gam is találtam a Nehajon két félholt gerli-
czét, május 6-án két lappantyút és három für
jet; D O B I A S C H prseparator úrnak pedig egy pocz-
gémet, egy üstökös gémet és egy kék rércsél hoz
tak. Hogy különben a rossz időjárásnak, ha pár 
napig tart. minő pusztító hatása van a madár
világra, legjobban bizonyítja a márcz. 19—26-i 
zivatar, a melynek száz meg száz különféle 
fajú madár, (én magam több mint negyven fajt 
számoltam megl esett áldozatul. 

Éghajlati viszonyok következtében a fecskék 
minket sokkal korábban hagynak el, mint más 
helyeket. Zenggnek rendesen forró és száraz 
nyara van. A táplálékhiány következtében a 
fecskék, miután «fiokaikat» felnevelték, a konti
nensre vonulnak fel. Az idén ugyan a meleg és 
a szárazság miatt semmit sem panaszkodhat
tunk, mégis, mikor kis szünidei utazásomról, 
július 26-án ismét ideérkeztem, feltűnően kevés 
fecskét találtam. A legtöbb már elhagyott ben
nünket. Előző években, melyek különösen for
rók és szárazak voltak, mint megbízható for
rásból hallottam, egyetlen fecske sem maradt 
meg nálunk. 

Augusztus első felében már megkezdődött az 
elvonulás; 15-én csak egyeseket — megkésett 
költők — lehetett látni. 

Augusztus 18-án reggel érkeztek az első át
vonulok és pedig málnái fecskék voltak. D. e. 
10 óráig a Nehaj alatt levő út távírósodronyain 
pihentek, s azután tovább vonultak. - Az Adrián 
félig felhős fülledt idő volt, gyenge délkeleti 
légáramlattal. 

20-án reggel egy csapat molnárfecskét figyel
tem meg a távírósodronyokon. — Az Adrián félig 
derült idő, lanyha keletdélkeleti szellővel. 

A következő napokon csak egyes füsti- vagy 
mobiárfecskéket lehetett látni, csak aug. 27-én 
volt ismét erősebb szaporodás. — Az Adrián fel
hős idő, északon, délen pedig derűs és lanyha 
keleti szellő. 

Aug. 29-én reggel meglehetősen láttam fecs-
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Grunde gegangen zu sein. Selbst von den 
Rauchschwalben sind am 5. u. 6. Mai einzelne 
eingegangene Exemplare in den Strassen von 
Zengg gefunden worden. Aber auch noch kräf
tigere Vögel sind dem Wettersturze erlegen. 
Ich selbst fand am Nehaj zwei halberstarrte 
Turteltauben und am 6. zwei Nachtschwalben 
und drei Wachteln, und Herrn Präparator 
D O B I A S C H ist eine Zwergrohrdommel, ein Ral
lenreiher und Rotfussfalke gebracht worden. 
Wie übrigens solch ein Unwetter, wenn es einige 
Tage anhält, auf die Vogelwelt verderblich ein
wirkt, beweist am besten der Wettersturz vom 
19—26. März d. J. Hunderte und hunderte ver
schiedener Vögel (ich zählte mehr als vierzig 
Arten) sind ihm zum Opfer gefallen. 

Infolge klimatischer Verhältnisse verlassen 
uns die Sehwalben bedeutend früher, als andere 
Orte. Zengg hat in der Regel einen heissen 
und dürren Sommer. Infolge Nahrungsmangel 
ziehen die Schwalben, nachdem sie «ihre 
Kinder» grossgezogen, hinauf in's Hinterland. 
Heuer hatten wir uns zwar über Hitze und 
Dürre nicht zu beklagen, trotzdem traf ich, 
nachdem ich von einer kleinen Ferienreise am 
26. Jul i wieder hier eingetroffen, auffallend 
wenige Schwalben an. Die meisten hatten uns 
schon verlassen. In früheren Jahren, die sich 
durch Hitze und Dürre auszeichneten, soll, wie 
mir von verlässlicher Seite mitgeteilt worden ist. 
nicht eine einzige Schwalbe hier geblieben sein. 

In der ersten Hälfte des August begann schon 
der Rückzug; am 15. sind nur noch einzelne — 
verspätete Brüten — zu sehen gewesen. 

Am 18. August morgens kamen die ersten 
durchzügler hier an und zwar waren es Mehl
schwalben. Bis gegen 10 h a. ruhten sie auf den 
Telegrafendrähten an der Strasse unter dem 
Nehaj und zogen dann fort. — An der Adria 
halbbewölktes, schwüles Wetter bei leichter 
südöstlicher Luftströmung. 

Am 20. morgens beobachtete ich abermals 
eine Schar Mehlsclimallic» auf den Telegrafen
drähten. — An der Adria halbheiteres Wetter, 
mit flauen E. bis SE.-liehen Brisen. 

A n den folgenden Tagen waren hier nur ein
zelne Rauch- und Mehlschmalhen zu sehen, 
erst am 27. August war wieder eine starke Zu
nahme bemerkbar. — An der Adria bewölktes 
Wetter im Norden, heiteres im Süden bei flauen, 
östlichen Brisen. 

Am 29. August morgens beobachtete ich 
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