
170 

ké,t; este felé azonban egyet sem; a nap folya
mán tehát elvonultak. Az Adrián félig derült, 
meleg idő volt és nagyon lanyha, leginkább 
siroceoszerü szellő fújt. 

Aug. 30-tól szeptember 7-ig bezárólag csak 
egynéhány fecskét ügyeltem meg (mindkét fajt), 
csak szept. 8-án reggel érkezett egy nagy csa
pat molnárfecske. A Nehaj alatt levő út távíró
sodronyain egy ideig pihentek és a délután fo
lyamán vonultak el. — Az Adrián derült, nagyon 
meleg idő, észak felé gyenge keleti, délen dél
keleti szellő. Szept. 9-e elmúlt a nélkül, hogy 
csak egyetlenegy fecskét is láthattam volna; 
azonban még szept, 8/!) között levő éjjel is ret
tenetes vihar dühöngött, (3/_l-töl Bőe, 75 km. 
északnyugatról esővel és jégesővel. 

Szept. l()-én ismét néhány példányt láttam 
(mindkét fajból). 

Szept. 11-én ismét elég számosan voltakitt 
(legtöbben a molnárfecskék). — A z Adria északi 
részén borino volt és kiderült. 

Szept. 16-ig bezárólag mindkét fajból csak 
egyes példányokat figyeltem meg; szept. 17-én 
azonban kora reggel megint nagy csapat mol
nárfecske érkezett, mely 7 óráig ismét elvo
nult. Délután 4 órakor újból egy más nagycsa
pat molnárfecske jött. — Az Adrián sebes Si
rocco, az ég félig kiderült, később egészen be-
felhősődött; Zenggben d. u. 4 órakor hirtelen 
Bóra tört ki . a melylyel az imént említett csa
pat érkezett. 

Szept. 18-án és 19-én csak néhány példányt 
láttam ; utóbbi napon csak molnárfecskét. 

20-án este felé megint csapat egy molnár
fecske érkezett a Nehajra. — Az Adrián lanyha, 
változó szellő, leginkább Sirocco; Zenggben 
délután Befoli (szélroham, Windstoss) és csen
des, mérsékelten meleg idő volt. 

Szept. 21-én egyet sem figyeltem meg; 22-én 
csak egyetlenegyet; 23-án egyet sem; 24-én 
reggel két, délután egy példányt, kizárólag mol
nárfecskét Szept. 25-én kettő, 26-án egyet. 

Az utolsót (molnárfecske) október l-jén reg
gel 7 órakor, nagy csapat havasi sarlófecske 
társaságában ügyeltem meg; d. e. 8/.8-kor ezek
kel együtt tovább vonult. 

Schwalben genug, gegen Abend sah ich keine; 
sie zogen also im Laufe des Tages fort. — An 
der Adria halbheiteres, bis ganz heiteres, warmes 
Wetter, bei sehr flauen, zumeist sciroccalen 
Brisen. 

Vom 30. August bis incl. 7. September be
obachtete ich nur einzelne Schwalben (beide 
Arten), erst am 8. September morgens kam eine 
gro'sse Schar Mehlschwalben an. Sie ruhten eine 
Zeitlang auf den Telegrafendrahten neben der 
Strasse unter dem Nehaj und zogen im Laufe 
des Vormittages weiter. — An der Adria heiteres, 
sehr warnies Wetter, leichte östliche Brisen im 
Norden, südöstliche im Süden. - Der 9. Sep
tember verging ohne dass ich eine einzige 
Schwalbe beobachtete ; es herrschte aber auch 
in dir Nacht vom 8/9. September ein furcht
bares Unwetter (seit 8 / « 1 h a. Böe, 57 km., aus 
NW. mit Legen und Hage] . 

Am 10. September sah ich wieder einzelne 
Exemplare (beider Arten). 

Am 11. September waren sie wieder recht 
zahlreich da (zumeist Mehlschwalben).- Im 
Norden der Adria Borin mit Aufheiterung. 

Bis incl. 16. Sept. beobachtete ich nur einzelne 
Exemplare beider Arten; erst am 17. September 
kam wieder eine grosse Schar Mi hlscliwalhen 
zeitlich morgens an und zog bis 7 h a. wieder 
fort. Nachmittags um 4 h kam abermals eine 
grosse Schar Mehlschwalben an. — An der Adria 
frischer Scirocco bei halbheiterem, bis bewölk
tem Himmel : in Zengg setzte um 4 h p. plötzlich 
frische Bora ein, mit der die oben erwähnte 
Schar eintraf. 

Am 18. und 19. September beobachtete ich 
nur einzelne Exemplare; an letzterem Tage nur 
Mehlschwalben. 

A 20. gegen Abend traf abermals eine Schar 
Mehlschwalben am Nehaj ein. — An der Adria 
herrschte bei flauen, variablen Brisen (zumeist 
Scirocco ; in Zengg nachmittags einige Befoli) 
ruhiges, massig warmes Wetter. 

Am 21. September beobachtete ich keine; 
am 22. nur eine einzige; am 23. keine; am 24. 
morgens zwei, nachmittags vier Exemplare, 
durchwegs Mehlschwalben. 

Am 25. September zwei Exemplare, am 26. 
keine. Die letzte i Mehlschwalbe) beobachtete ich 
am 1. Oktober morgens um 7 h in Gesellschaft 
einer grossen Schar Alpensegler; um 3 , . 8 h a. 
zog sie mit ihnen wieder weiter. 
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Avifenologiai megfigyelések Hollandiában, 

íluivhnuulnrpfi-hc ^coundjtmtgcit in í>üllmio. 

I. Madárvonulási adatok és jegyzetek. — I. Vogelzugsdaten und Notizen. 

J3r. S N O I C K A E R T V . S C H A U B U R G . E.-töl. — Von Báron E . S N O U C K A E R T V . S C H A U B U R G . 

1. Különböző madárfajok első érkezési adatai 
D o o m b a n az 1900. év tavaszán. 

1. Daten über die erste A n k n n f t verschiedener 
Vogela l ten in Doorn im Frühling 190O. 

F a j neve — Steinte ber älrt 
Krk. nap 

Stnhaiftstag 
Dara)) 
©tuet 

24. 1 

26. 1 

26. 1 

27. 1 

27. 1 

28. 

4. 

2 

1 

12. 1 

19. 1 

22. 
1 tübb 
1 mehrere 

22. 1 

23. 
/ kevés 
1 roenige 

23. 1 

24, 
1 több 
1 meijreic 

20. 1 

1. 1 

2. 

2. 

1 

1 

2. 1 

3. 1 

3. 2 

4. 1 

4. 1 

4. 2 

5. 1 

5. 1 

7. 2 

Megjegyzés 8emerfung 

Turdus niusicus L . .. 
Cannabina cannabina (L.) 
Antbus pratensis (L.) _ 
Alauda arborea (L.) _.. 

Motacilla alba (L.) _. — 

Pratincola rubieola (L.) _ ... 

Ruticilla titbys (Scop.) ... 

Phylloscopus acredula [rufus (Bechst.)] 

« trochilus (L). 

Authus triviális (L.) 

Yynx torquilla L . _ 

Saxicola cenanthe (L.) . 

Hirinnlii vitxtica L . _. ._ - _ — 

Lusciuia luscinia (L.) ... 

Ruticilla phoeuicura (L.) _ .... _ 

Sylvia simplex Lath 

i atricapilla (L.) 

< sylvia (L.) _ _ _.. — 

Phylloscopus sibiliitor (Bechst.) .... 

Cuculus ciinoriis L . _. -. — 

Totanus bypoleucus (L.) 
Muscicapa atricapilla L . _ _ . 

« grisola L . _ _ _ _ _ _ _ 
Micropus apus (L.) 
Turtur turtur (L.) ... 
Oriolus galbula L _ . 
Chelidonaria urbica (L.) _ 

I Renties. 
I Kormai. 

Néhány áttelel, 
einige überrointern. 

i Néhány áttelel, de Doomban még egyszer 
I Einige überroimciu (al>ei niemals in Toorn'. [sem. 
I Különben j 
I Sonft ) 

Különben 
I Sonü 
I Rendes. 
I Kormai. 
I Különben | 
1 Sonft / 

l Különben | , . . .,, . . . . 

Rendes. 
Kormai. 

j- Mart. 3—16. 

} Mart. 10—2!). 

Mart. 13—30. 

) Különben l ^ p r , 6—20. 
) Sonft I 

I Különben l A ) , v . 7—->2. 

j Rendes. 
\ jtsnnol. 

I Különben 1 ^ p r > J - 1 5 . 
\ Sonft 1 

j Rendes. 
\ Vonnál. 

I Különben { A p v . 21-28. 
\ Sonft I 
( Rendes. 
\ formai. 

Különben I . . „ . . . . 
g o n d i A p r - 1 7 ~ M a i l-
Reneles. 
Kormai. 

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy míg egy
felől ha sok faj megtartotta is rendes érkezési 
idejét, addig másfelől többen nagyon megkésve 

Aus diesen Daten ergiebt sich, dass obwohl 
viele Arten ihre normale Ankunftszeit inne
hielten, mehrere sehr verspätet ankamen, was 

22* 
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jöttek meg, a m i n e k oka bizonyára a rendkívüli 
h i d e g időjárásra vezethető vissza. Ez különösen 
illeti az április havi jövevényeket, melyek közül 
néhány nagyon későre talált ide, mint: Phyllosc. 
acredula, Rutic.phoenicura sat. BUlenbenaMo-
tac. alba és Prat. rubicola korábban jelentek 
meg mint máskor. 

Egészen megbízható ismerőseim közlései sze

rint a Hirundo rustica Leettwardenben (Fries-
landi kerület fővárosa), tehát, hazánk északi 
felében már április 12-ikén mutatkozott; ellen
ben délebbre fekvő vidékeken, mint Vorschoten 
községben (nem messze Ha aga városától) április 
15-én, Bergen-op-zomban pedig, a Scheide folyó 
mellett, április 17-én. Az én adatom április 
23 — tehát bizonyára nagyon késői. 

2. K i v o n a t naplómból 1900 j annál- 1-től 
április 30-áig. 

Január. 

5-én beküldetett két darab kenderike. S és ? , 
Texel szigetelői, melyek 3-án és 4-én lövettek; 
a í -nél a veres szín egész határozottan látszott 
a mellen, sőt némileg a fejen is vörösen fuval-
lott. Deczember 18-án kaptam volt egypár ken
derikét a Sebeidé-partról, a miből kitűnik, hogy 
e faj egyénei nálunk áttelelnek. 

II. Seregélyeknek százakból álló raja tar
tózkodik a Hágából Scheveningen fele veze tő 

országút közelében, a fövenypartokon. 
24. Egy ismerősöm bejelenti a Motacilla alba 

e g y példányát a hágai városliget tava mellől. 

25. A Mergus mergauser L . egy jóformán 
megviselt példányát küldik be a Zuidersee part
jairól. 

27. Egész hónapon át, melyet a székhelyen 
töltöttem, naponként láttam a városligetben a 
Turdus iliucii* L . egy csapatját, mely a hó és 
fagy daczára sem távozott. A madárfogók, kiknek 
bizonyára ritka zsákmányul szolgáltak volna, 
buzgón, de eredménytelenül üldözték őket. 

Február. 

5. A pusztán, nem messze Doom községtől, 
este felé 6 darab nt/iefujtloí láttam — öt kakast 
és egy tyúkot — a mint a nyírbokrokban a rü-
gyeket legelték. Ezek a fajdok az utóbbi évek
ben az U t r e c h t i kerüle t nyugoti részében, a hol 

wohl auf die exceptionell kalteWitterung zurück
zuführen sein dürfte. Dieses betrifft hauptsäch
lich die April-Ankömmlinge, wovon einige sehr 
spät eintrafen, so : /'//////. acredula, Hui. phoeni-
ettett, u. s. w. Mol. ttllttt und Prat. rubicola er
schienen dagegen früher wie sonst. 

Nach Mittheilungen ganz zuverlässiger, mir 
bekannter Personen, wurde llie. rustica schon 
am 12. Apr i l in Leeuwarden (Hauptstadt der 
Provinz Friesland), also im Norden unseres 
Landes beobachtet, dagegen in südlicher gele
genen Localitäten wie Dorf Voorschoten (unweit 
der Stadt Haag) 15. Apr i l , und Bergen-op-Zoom 
am Scheldefluss 17. Apri l . M e i n Datum vom 
23. Apri l ist daher wohl ein sehr spätes. 

2. Anszng ans meinem Tagebnche von 1900. 
1. Jänner - 30. A p r i l . 

Januar. 

5. Erhalten zwei Bluthänflinge, $ und $ , 
von der Insel Texel, welche am3-ten oder 4-ten 
geschossen; beim S zeigte sich sehr deutlich 
die rothe Farbe auf der Brust, und schimmerte 
dieselbe auch auf dem Kopfe etwas durch. Am 
18. Dezember hatte ich auch ein Paar dieser 
Hänflinge vom Scheide-Ufer erhalten, woraus 
sich ergiebt, dass Individuen dieser Art bei uns 
überwintern. 

I 1. Ein Schwärm von Hunderten Slaure hält 
sich nahe der Chaussee von Haag nach Scheve
ningen auf den Dünen auf. 

24. E i n Bekannter von mir sah an einem 
Teich im Stadtwalde bei Haag eine Motacilla 
ultin L . 

25. Bin ziemlich heruntergekommenes Stück 
von Mergus mergauser L . von der Zuiderzee-
küste erhalten. 

27. Während des ganzen Monats (den ich in 
der Residenz zubrachte), sah ich täglich im 
Stadtwalde einen Flug Turdus iliacus L . , welche 
auch bei Schnee und Frost dablieben. Sie wur
den von Vogelfängern, von denen sie wohl für 
eine seltene Beute gehalten wurden, eifrig aber 
erfolglos verfolgt. 

Februar. 

5. Auf der Haide unweit des Dorfes Doorn 
sah ich gegen Abend sechs Stück Bitkbüliuer, 
5 Hähne und eine Henne in Birkensträuchern 
von den Knospen äsen. Diese Hühner verbrei
teten sich in den letzten Jahren in westlicher 
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eddig teljesen hiányzottak volt, elterjedtek. Az 
első darabot 1897-ben tavaszszal láttam. Azóta 
számban nagyon megszaporodtak és már többet 
el is lődözgettek közülök. 

IG. Vásárlás útján a Carpodacus erythrinus 
(Pali.) egy him példányának birtokába jutottam, 
mely a megelőző év november 15-én a Gelder-
landi kerületben fogatott. Ez az ötödik ismere
tes példány Hollandiából. Ez a madár, az ő 
igénytelen, minden vörös színt nélkülöző hala-
vány öltözetével, gyűjteményemben van fel
állítva. 

22. Az Accentor modularis (Bechst.) első 
éneke. 

24. Fringilla coelebsh. és Turdusmusicus L . 
megszólalnak. Az első szép nap annyi tartós 
rossz időjárás és hideg után. 

25. A fekete rigó este megszólal. 

26. Szép idő; sok Aegithalus caudatus(L.) 
mutatkozik, mely különben itt kevés számmal 
jön elő. 

Márczius. 

4. Harelda glaciális (L.) fajnak egy pompásan 
színezett him példányát kaptam Texel szigeté
ről. Ez a faj nálunk többnyire nem nagyon 
gyakori, sőt sok esztendőn át teljesen hiány
zik ; a mult évben azonban nagyon sokat zsák
mányoltak belőle. 

7. A Mergulus alle (L.) nőstényét beküldi 
egy vadász Scheveningenből. 

9. Egyes dolmányos varjúk vonulnak keletre, 
szép idő és keleti szél mellett. 

11. A dolmányos varjúk nagyon erős vonu
lásban, 3 — 8 fejből álló csapatokban, keleti 
irányt tartva. Az idő csendes és tiszta ; könnyed 
délk. szél. 

12. Dolmányos varjúk vonulása kevésbbé erős. 

17. A Fratercula arctica (L.) nőstényét és a 
Mergul. alle iL . ) nőstényét küldi "be a scheve-
ningeni vadász. Ez a két darab mint hulla ta
láltatott a tengerparton. A mennyire megtud
hattam, a megelőző télen a rákúszbúv árnak 
kilencz példánya részint lövés, részint a ten
gerparton dögölten találva került kézre, melyek 
egyetlenegynek kivételével, mindnyájan nősté
nyek valának. E faj himei, a mint látszik, ná
lunk csak egyesével fordulnak elé. Az elhalt 

Richtung über die Provinz Utrecht, wo sie 
früher gänzlich fehlten. Das erste Stück sah 
ich im Frühjahre 1897 ; seitdem haben sie an 
Zahl sehr zugenommen und sind schon mehrere 
abgeschossen worden. 

16. Durch Ankauf kam ich in den Besitz 

eines männlichen Exemplares von ('.urjiodacus 
erythrinus (PALL. ) , welches am 15. November 
vorigen Jahres in der Provinz Gelderland ge
fangen wurde. Es ist dieses das fünfte bekannte 
Stück für Holland. Der Vogel, der das unschein
bare graubraune Kleid ohne jedes Roth trägt, 
ist für meine Sammlung gestopft worden. 

22. Erster Gesang von Accentor moduláris 
( B E C H S T . ). 

24. Erster Gesang von Fringilla coelehs L . 
und Turdus musicus L . ; erster schöner Tag 
nach fortwährender schlechter Witterung und 
Kälte. 

25 . Erster Gesang der Schwarzdrossel 
(Abends). 

26. Schönes Wetter; viele Aegithalus Can
didus (L.) gesehen, die hier sonst wenig vor
kommen. 

März. 

4. Erhalten ein prachtvoll ausgefärbtes S von 
Harelda glaciális (L.) von der Insel Texel. 
(Diese Art ist bei uns meistens nicht sehr häu
tig : fehlt sogar in vielen Jahren gänzlich; im 
vergangenen Winter sind aber ziemlich viele 
erbeutet.) 

7. Eine Mergulus alle (L.) 5 erhalten von 
einem Jäger in Scheveningen. 

9. Einzelne Nebelkrähen ziehen östlich bei 
schönem Wetter und O.-Wind. 

11 . Sehr starker Zug von Nebelkrähen in 
kleinen Gesellschaften von 3 — 8 Stück. Rich
tung (istlich. Wetter still und klar: leichter 
SO.-Wind. 

12. Zug der Nebelkrähen weniger stark. 
17. Erhalten eine Fratercula arctica(L.) 5 und 

eine weibliche M. alle ( L . ) vom Jäger in Sche
veningen. Diese beiden Stücke wurden am 
Strande todt aufgefunden. Soweit mir bekannt 
geworden, sind im vorigen Winter neun Exem
plare des Krabbenalles theils geschossen, theils 
todt am Meeresgestade gefunden worden. Mi t 
nur einer einzigen Ausnahme haben diese Vö
gel sich alle als Weibchen erwiesen. Die Männ
chen dieser Art kommen bei uns, wie es scheint, 
nur vereinzelt vor; der verstorbene eifrige 
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buzgó gyűjtőnek, van W I C K E V O O K T C R O M M E L I N -

nek, a ki negyven éven felüli fáradozásával a 
honi madaraknak majdnem 2000-re menő tekin
télyes számát hozta össze pompás gyűjtemé
nyében, kollekcziójában öt darab nőstény, de 
egyetlen him sem volt. Én 1897-ben hét dara
bot kaptam, melyek között két him is akadt. 

Április. 

1. A tlohnányos var jak vonulása még tart. 
s. Fringilla és sok Turdus pilaris L. vonu

lása. Ék. 
17. Egy darab Cliricola riparia (L.l bekül

detett a Schelde-partró] ; állítólag a Hirundo 
rustica vonuló tömegéből lövetett le. 

19. Dolmányos varjak még mindig vonulnak. 
23. Ismét egy szép S Harcida hyenudis (L.) 

küldetett be Texel szigetéről E fajra nézve 
meglehetős későinek látszik ez idő. 

28. Sterna ni tutién H A S S . í és { küldetik 
be. Mindkettő a gronningi parton a zátonyon, 
egy álló hálóban fogódott meg, s most bőrgyűj
teményemben van. Erre a fajra vonatkozólag 
irodalmunkban igen kevés feljegyzés van. A lei
den! múzeumban van egy nyári öltözetű him. 
melyet 1838 augusztus 15-én S C H L E G E L tanár 
lőtt volt. Attól a régi időtől fogva erre a csérre 
vonatkozólag nem merült fid ismeretes adat 
egész 1896 május 16-ig, a mikor hozzám egy 
elfogott nőstényt küldtek be. Kevéssel azután, 
1897 szept. 6-án ugyanott egy téli öltözetű öreg 
him került kézre. Azután ez a faj nem mutat
kozott addig, míg most április végén a fentebb 
említett két példány birtokomba nem került. 

így tehát öl példány ismeretes, melyeknek 

egyike a leidend múzeumban van felállítva, a 
többi négy pedig az én gyűjteményemben van. 
De én azt hiszem, hogy a Sterna nilotica ná
lunk gyakrabban előfordul, mint gondolnók, de 
vagy egészen elkerüli a ügyeimet, vagy & Sterna 
cantiaca G M . fajjal tévesztődik össze. 

3. A z 1900-iki őszi vonulásból Hollandiában. 

Augusztus. 

11-én. Scheveningennél a tengerparton több 
drb Calidris arenariá-i láttam fiatal tollazat-
ban; Sterna hirumlo-t (és St. macmrá-t ?) is 
DNy. felé vonulva. 

Sammler van W I C K E V O O K T C R O M M E L I N , der über 
vierzig Jahre thätig war und dessen herrliche 
Sammlung die stattliche Zahl von nahe an 2000 
nur einheimischen Vögeln aufwies, besass fünf 
Weibchen von M. alle und kein einziges Männ
chen. Ich erhielt im Jahre 1891 sieben Stück, 
worunter sich zwei Männchen befanden. 

April. 

I. Noch immer Zug von Nebelkrähen. 
8. Zug von Fringillen und vielen Turdus 

pilaris L . N. 0. 
17. Eine Clivicola riparia (L.) vom Scheide

ufer erhalten; wurde angeblich aus einem 
Massenzug von Hirundo rustica herunter-
gesebossen. 

19. Nebelkrähen ziehen noch fortwährend. 
23. Wiederum ein schönes ä von Harrlila 

hyemulis (L.) von der Insel Texel erhalten; 
scheint ziemlich spät für diese Art zu sein. 

28. Erhalten Í und ? von Sterna nilotica 
H A S S . Beide wurden an der Groninger Küste 
auf dem Watt in einem Stellnetz gefangen und 
sind für meine Sammlung als Bälge präparirt 
worden. Uber diese Art ist in unserer ornitho
logischen Literatur nur sehr wenig aufgezeich
net. Im Leidener Museum befindet sich ein S 
im Sommerkleide, das am 15. August 1838 von 
Prof. S C H L E G E L erlegt winde. Seit jener fernen 
Zeit wurde über diese Seeschwalbe weiter nichts 
bekannt, bis ich ein ? erhielt, das am 12. Mai 
1896 gelangen wurde. Kurz darauf, 6. Septem
ber 1897, wurde ein altes & im Winterkleide 
ebenda erbeutet, und seitdem tauchte che Art 
nicht wieder auf, bis ich jetzt Ende Apr i l die 
zwei obengenannten Stücke erhielt. Nur fünf 
Exemplare sind also bekannt, wovon eins im 
Leidener Museum aufgestellt ist, während die 
vier anderen sich in meiner Sammlung befin
den. Ich bin aber der Meinung, dass SV. nilo
tica bei uns häufiger vorkommt, wie man glaubt, 
dass sie jedoch übersehen oder auch mit Sterna 
cantiaca G M . verwechselt wird. 

3. V o m Herbstznge (1900) in Ho l land . 

August. 

I I . Am Meeresstrande bei Scheveningen be
obachtete ich mehrere Calidris arenaria im 
Jugendkleide; auch Sterna hirundo (und St. 
inurruru?) nach SW fliegend. Die meisten See-
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A legtöbb csér még ifjú öltözetet visel. Bé-
czék (sp. ?) nagy távolságban, csak távcsővel 
láthatólag, vonulnak hasonlóan DNy. felé. — 
Tiszta. DNy. szél. 

Szeptember. 

23. Phylloscopus acredula utolsó szólása hall
szik. 

Október. 

1. Az első vonuló erdei pintyek, 5 db. DNy. 
szél. 

2. Egy Nucifraga caryocatactes-i kaptam. Mái-
szeptember elején lőttek egy •muglördl Arn-
heimnál. A fővonulás azonban még csak októ
berben kezdődött s tetőpontját e hónap első felé
ben érte el. Ezeknek a madaraknak a legnagyobb 
része az ország keleti felében vonult át! Utrecht-
től nyngotra, a partokhoz közel, csak kévései 
lehetett látni. Az utóbbi évtizedek alatt egyszer 
sem fordult elő e fajnak a mostanihoz hasonló 
feltűnő vonulása. 

5. Sok erdei pinty. — Erős DNy. szél. 
7. Phylloscopus trochilus utoljára meg

figyelve. 
9. Pintyek és seregélyei; meglehetőn erős 

vonulásban. 
12. Az első dolmányos varjak (Corvus cor-

ni.r), tehát nagyon későn. Turdus iliacns, 
enlei- és fenyőpintyek, valamint Garrulus 
gin Hilarius vonulásban. — Időjárás hűvös; Ny. 
szél. 

13. Erdei pintyek ezer számra vonulnak. 
Nagy csapatok bocsátkoznak le a bükkösekben, 
hol a föld a bükkmakkok millióival vannak 
födve. A vonuló seregek között sok fenyőpinty 
is van. Időjárás : hideg es borúit; nagyon erős 
déli szél, este vihar és eső. 

1G. Pratincola rubicola 2 drb., utoljára ész
lelve. 

Ii». Dolmányos és vetési varjak erős vonu
lásban. — Időjárás tiszta, de hideg. É. szél. 

20. Varjak, pacsirtái,, szőlőrigó hatalmas 
vonulásban. — Időjárás csendes. É. szél. 

22. Erdei- és fenyőpinty, az utóbbi különö
sen nagy csapatokban — százával tartózkodik 
a bükkösekben. A Turdus pilaris először je-
lenkezik, — 2 példányban. — Számos vetési 
varjú vonul át, igen magasan. Időjárás tiszta. 
É. szél. 

schwalben tragen noch das Jugendkleid. Enten 
(spec.'?) ziehen in grosser Entfernung, nur durch 
ein Fernglas sichtbar, ebenfalls nach SW. 
Wetter klar: Wind NW. 

September. 

23. Phylloscopus acredula zuletzt singend 
gehört. 

Okiober. 

1. Die eisten ziehenden Buchfinken,5 Stück, 
Wind SW. 

2. Eine Nucifraga caryocatactes erhalten. 
Schon Anfang Septembers wurde ein Tannen-
lieber bei Arnheim geschossen. Der Hauptzug 
fing aber erst mit Oktober an und fand seine 
Gulmination in der ersten Hälfte dieses Mo
nats. Weitaus die grösste Zahl dieser Vögel 
zog über den östlichen Theil des Landes ; west
lich von Utrecht, nahe der Küste, wurden nur 
wenige gesehen. In den letzten Decennien ist 
kein so aulfallender Zug dieser Art vorge
kommen. 

5. Viele Buchfinken. — Starker SW.-Wind. 
7. Phylloscopus Iriieliilus zuletzt beobachtet, 

9. Ziemlich starker Zug von Finten und 
Sluurcu. 

12. Die ersten Nebelkrähen (Corvus cornix), 
also sehr spät! Zug von Turdus iliacus, Bucli-
und Bergfinken, sowie auch von (lurrulus 
glandarius. Witterung kühl, W.-Wind. 

13. Buchfinken ziehen zu Tausenden; grosse 
Flüge lassen sich unter den Buchen nieder, 
wo der Erdboden mit Millionen Eckern bedeckt 
ist. Unter den ziehenden Schaaren sind auch 
viele Bergfinken. Witterung kalt und trübe, 
sehr starker Südwind, am Abend Sturm und 
Begen. 

16. Pratincola rubicola (2 Stück) zuletzt ge
sehen. 

19. Starker Zug von Nebel- und Saatkrähen. 
Wetter klar, aber kalt. N.-Wind. 

20. Starker Zug von Krähen, Lerchen und 
Weindrossel ii. Witterung still. N.-Wind. 

22. Buch- und Bergfinken, letztere in be
sonders starken Flügen, halten sich zu Hun
derten in Buchen auf. Die ersten Turdus pila
ris beobachtet (zwei Stück). Viele Saatkrähen 
ziehen bei dem klaren Wetter sehr hoch vor
bei. Nordwind. 
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23. Pinty és vetési varjú erős vonulásban. 
Időjárás mint tegnap. Ny. szél. 

November. 

1. Csendes idő és könnyű déli szél mellett a 
varjaknak — főként dolmángos varjaknak, to
vábbá pintyeknek, pacsirtáknak és seregélyek
nek csapatjai húzódnak. 

5. Olocnrys uipcstris hozzánk megérkezik. 
Texel szigetéről beküldtek egy nőstényt. 

22. Cohunbii puhunbus százával sereglik 
össze, hogy a pintyektől megmaradt bikkmak-
kot elfogyaszsza. Pintyet már nem sokat lát
hatni. 

26. Texel szigetén, cseklével a Sylvia atri
capilla egy öreg nőstényét fogták, melyet hoz
zám küldtek be. Erre a fajra nézve igen késői 
a d a t . 

28. Beküldetett 1 drb Charadrius morinel-
lus; Hollandiára nézve mindenesetre késő. 

30. Turdus pilaris meglehetős erővel húzó
dik; időjárás hideg; E K . szid. 

Deczember. 

17. Doorn közelében az erdei pintyek megint 
gyakran és nagy csapatokban fordulnak elő, de 
fenyőpintyek nélkül. Honnan jöhetnek ezek a 
pintyek? mert az októberi vonulás óta nagyon 
kevés mutatkozott itt. Ezután az egész hónapon 
ál mindennap nagyon sok pintyet észleltem g 
ezek között megint akadt fenyőpinty is. 

Megjegyzendő, hogy ezek a pintyek most is 
— január hó — még mindig itt vannak. Gya
kori kisétálásaim alkalmával mindenfelé nagy
számú csapatokat látok, a mit bizonyára a még 
ma is nagy tömegekben szerteszét heverő bikk-
makkra lehet visszavinni. 

Doorn, 1901. január 15. 

23. Starker Zug von Finken und Saatkrähen • 
Wetter wie gestern. W.-Wind. 

November. 

1. Bei stillem Wetter und leichtem Südwind 
ziehen-eine Menge von Krähen (hauptsächlich 
Cornix), Finken, Lerchen und Staare. 

5. Otocorys alpestris bei uns angekommen. 
Ich erhielt ein Weibchen von der Insel Texel. 

22. Columba palumbus ist jetzt zu Hunder
ten geschaart um die von den Finken übrig
gelassenen Bucheckern zu verzehren. Finken 
werden nicht viel mehr gesehen. 

26. Auf der Insel Texel wurde ein altes S von 
Sylvia atricapilla in einer Dohne gefangen und 
mir zugesandt; für diese Art ein sehr spätes 
Datum. 

28. Erhalten einen Charadrius morinellus; 
für Holland allerdings spät. 

30. Ziemlich starker Zug von Turdus pila
ris : Witterung kalt, Nü.-Wind. 

Dezember. 

17. In der Nähe von Doorn sind Buchfinken 
in grossen Flügen wieder sehr häufig, aber 
keine Bergfinken dabei. Woher mögen diese 
Finken kommen'? Seit dem Oktoberzuge Hessen 
sich doch so wenige hier sehen. 

Den ganzen weiteren Monat hindurch bei 
obachtete ich täglich sehr viele Finken, wobe-
sich später auch wieder Bergfinken befanden. 

N. B. Vom 1. Januar bis jetzt sind diese 
Finken noch immer da. Während meinen häu
figen Spaziergängen sehe ich überall zahlreiche 
Flüge, was wohl auf die noch heute vorhan
dene Menge von Bucheckern zurückzuführen ist. 

Doorn, den 15. Januar 1901. 
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4. Al latok különböző madárfajok első megérke- 4. Daten über die erste A n k n n f t verschiedener 
zéséről, Doornban 1901. tavaszán. Vogelarten in Doorn im Frühling 1901. 

F a j neve Érk. nap Szé lirány Időjárás 

91ame bei Slrt ílnfunftotaii SBtnbridjtung ffiittetung 

Turdus musicus Mart. 3. D. - - ©. 1 Tiszta, de rideg. 
1 Klar, ober vaut). 

Emberiza citrinella « 7. D.Ny. • - © . 2B. 1 Erős szél ; hideg; sok eső. 
1 Starter 2Binb; (alt; biel Siegen. 

Alauda arborea ... _ [ 1 8. É. K. -31. D . 
1 Szép ; hideg szél: jégzápor. 

Alauda arvensis... 
É. K. -31. D . 

1 Sd)ön; (oltei SSiitb; cin A>agcljd)ouci. 

t'ircus pygargus ... _ « 14. K. — D. 1 Nagyon szép; hideg szél. 
1 Set)v jdjöti; SBinb (alt. 

Caunabina cannabina 15. D. - 6 . I Csendes ; meglehetős meleg. 
1 Stil l; jieuiHdj marin. 

Motacilla alba « 22. É. K. - 9i. 0. 1 Éjjel erős fagy ; erős, jéghideg szél. 

Pratincola rubicola « 23. É. -31. i Starter groft übev ííadjt; tjeftigcv, eisfaltet SKiub. 

Lauius excubitor Apr. 2. D. - © . I Szép, meleg. Apr. 
1 Sdjön, roarm. 

Pbylloseopus acredula ii 3.1 D. DNy. -- ©. ©. SB. I Erős szél; sok eső; nem hideg. 

Motacilla flava (( 3.1 
D. DNy. -- ©. ©. SB. 1 fcefttger. ffiinb imb oicl ütegen. ffidjt falt. 

Ruticilla tithys 5. Ny. ÉNy. -SB.Si.aß. I Szép, de hideg. 
1 Sdjöu, aber (alt. 

Saxicola oenanthe . • 7. D.Ny. - © . iß. ( Csekély eső; később erős szél. 
1 (Stinaö íltcgcti; jpüter ftartet Jöinb. 

Pbylloseopus troebilus « II. I 1 Nyers; eső és jégeső; könnyít égiháború. 
1 Siaub; Siegen unb |)agel. veidrtc? (Seroitter. 

Antbus triviális « 12. É. ÉNy. -- 31. m. SB. 1 Hideg; nyers; erős szél. 
1 .ftalt; vaui); fjejtigei SBHnb. 

Anthus campestris .... _ ... ti 18. D. - © . 1 Nagyon szép és kellemes. 
1 Setjr jdjön unb angenetjiu. 

Ruticilla pboenicura 
D.Ny. -©.SB. Hirundo rustica ... _ .... J 

« 19. D.Ny. -©.SB. Hirundo rustica ... _ .... J 
D.Ny. 

Sylvia atricapilla « 20. D . K . - © . D. Igen szép, meleg. 

Luscinia luscinia .... | Seljr jajon, roarm. 

Muscicapa grisola | 23. « « 

Cuculus canorus 

Muscicapa atricapilla ... « 24. K . - - D . 
I Jó, de hűvös; erős szél. 
1 (Sut, aber füljl; ftarfer SSJtitb. 

Philloscopus sibilator (i 27. É.- -31. 1 Szép; hűvös szél. Este eső és vihar. 
1 ©chön ; tuljlev SlSinb. iftenbg Stegen unb (Seroitter. 

Sylvia bortensis « 29. D .  - © . 1 Napos ; friss szél. 
1 Somiig; fvijdjer 2Binb. 

Chelidonaria urbica 30. Ny. -SB . 1 Szép; délután erős vihar és eső. Chelidonaria urbica 30. Ny. -SB . 
1 Sdjbn; -ifadjmiitogä jtarfeó Seroitter. unb Hegen. 

Micropus apus 
Turtur turtur / Mai 3. K. É. - D. biä 3t. 1 Szép meleg; erős szél. 

1 Sdjöu unb marin; pattét SSinb. 

Yynx torquilla ._. _ _ 4. É.- -31. I Tiszta, nagyon hideg szél. 
1 Jílar, ieíjr taiter ííinb. 

Sylvia Sylvia... „_ .... _ _ 1 
« G. É. ÉNy. --3i.3i.rn. 1 Eideg; este eső. 

Oriolus galbula J 
É. ÉNy. --3i.3i.rn. 

1 :líaul), 3lbeub3 ütegen. 

Clivicola riparia . . « II . É.- -31. 1 Szép, meleg; hűvös szél; este hideg. 

Lanius collurio _ _ _ _ _ « 12. i J Sd)Ön, íuarm; (üjjíei SSittb ; Slbenbs (alt. 

5. Némi jegyzetek az áttételesről és 1901-iki 
tavaszi vonulásról. 

I. Corvus cornix L . — Dolmányos varjú. — 
A vonulás márczius 13-án, szép időjárás és 
keleti szél mellett kezdődött E K . irányban. 

Aquila. IX 

5. Einige Notizen über Überwinterung und Uber 
den Frühlingszng 1901. 

I. Cofvüs cornix L . — Nebelkrähe. — D e r 
Zug nach N.-ü. fing an am 13. März bei schö
nem AVetter und Ostwind. Am 14. war. bei glei-

http://-3i.3i.rn
http://-3i.3i.rn
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14-ikén, a vonulás, hasonló időjárás mellett 
erős volt. A varjak nagyon alacsonyan húzód
tak a következő napon is déli szél mellett. 
Az azután következett nagyon hideg, erős s 
folytonosan ÉK. és É. széllel párosult időben 
egyetlen dolmányos varjú sem mutatkozott. 
Csak 24-ikén, — miután az időjárás valameny-
nyire enyhült, - láttam néhányat: 25-én is 
vonúlgatott néhány. Többet láttam más nap 
(26-ikán) az erős éjjeli fagy után ; tekintélyes 
magasságban szálltak. Azon este erős hóhullás 
következett, azután csak ápril elsején, mikor 
végre fagy és hó megszűntek, láttam megint 
néhány dolmányos varjúi. Ezzel be is fejező
dött ; a következő napokon nem vettem észre 
már több ('.. cornix-ot, csak ápril 8-ikán, a 
Woerden város mellett elhaladó vasútvonatról 
láttam még, egyesében, két megkésett vonulót. 

2. Fringilla coclcbs L . — Erdei pinty. Ez a 
faj százával telelt ki községünk környékén. 
A tömegesen kínálkozó bükkkmakkal táplál
koztak s itt maradtak daczára hónak és fagy
nak. Tudtommal a pintyőkékből egy hullát 
sem találtak ; a hótakaró különben nem volt 
nagyon vastag s én sokszorosan láttam, hogy 
a madárkák a hóba magukat majdnem bele
ásták, hogy a bikkmakkot elérjék és kiczi-
bálják. Jóllehet a hímek túlnyomó számban 
voltak, mégis a nőstények is jóformán képvi
selve voltak. Ezek a rendkívül népes rajok. — a 
melyek rövid időre ha eltűntek is, azután megint 
megjelentek, (hogy ugyanazok voltak-e, ezt ne
héz volna megállapítani) — együtt maradtak 
egész ápril hó folyamáig, a mikor kisebb tár
saságokra oszlottak. Ápril 7-ikén láttam párba
verődött pintyeket, de a mellett kisebb csapato
kat is ebből a fajból. E hónap 15-ikén, 16-ikán 
és 18-ikán észleltem még kisebb csapatokat és 
pedi^ az utóbbi napon EK-re vonulva. I'.t-ikén 
egy nőstény pintyőkét találtam fészkén ülve. 
Úgy látszik épen építkezésben volt, mert tojá
sok nem voltak benne s a lakás még nem egé
szen bevégzettnek tűnt fel. 

3. Fringilla montifringilla E- — Fenyő
pinty. — Ez a faj is nagy számban telel át. 
Az erdei pintyek között állandóan több fenyö-
pinty volt észlehető s ezek között sok nőstény. 
Némely csapat majdnem tisztán ez utóbbi faj
ból állolt. Némelyek itt késtek egész be április 

eher Witterung, der Zug stark. Die Krähen zo
gen sehr niedrig, auch am folgenden Tage bei 
Südwind. Nachher kam sehr kaltes, regneri
sches Wetter unter fortwährendem N.-O.- und 
N.-wind, und keine Nebelkrähe Hess sich sehen. 
Erst am 24. sah ich einige Stücke, nachdem die 
Witterung sich etwas gebessert hatte, und auch 
am 25. zogen welche. Mehrere beobachtete ich 
am nächsten Tage (26.1 nach starkem Frost 
über Nacht: diese Vögel flogen in beträchtlicher 
Höhe. Am selben Abend trat starker Schnee
fall ein, und wurden erst am 1. Apri l , als end
lich Frost und Schnee aufhörten, wieder einige 
ziehende Nebelkrähen von mir beobachtet. Da
bei blieb es auch ; für die folgenden Tage habe 
ich C. cornix nicht mehr notiert; nur sah ich 
noch zwei vereinzelte Nachzügler am 8 Apri l , 
als ich per Eisenbahn an der Stadt Woerden 
vorbeifuhr. 

2. Fringilla coélébs L . — Buchfink. — Diese 
Art überwinterte zu Hunderten in der Umgegend 
unseres Dorfes. Die Vögel nährten sich von den 
massenhaft anwesenden Bucheckern, und blie
ben trotz Schnee und Frost bei uns. Meines 
Wissens sind keine todten Finken gefunden 
worden: die Schneedecke war übrigens nicht 
s e h r tief und ich sah mehrfach, wie die Vögel 
sich fast im Schnee vergruben, um zu den Eckern 
zu gelangen und dieselben hervorzuholen. Ob
wohl die Zahl der Männchen ü b e r w i e g e n d war. 
fand ich doch die Weibchen auch stark vertre
ten. Diese äusserst starken Flüge, die auch 
wohl auf kurze Frist verschwanden, dann aber 
wieder da waren (ob es dieselben gewesen sind, 
Hesse sich wohl schwer ermitteln), blieben bis 
in den April hinein beisammen ; dann lösten 
sie s i c h in kleinere Gesellschaften auf. Am 7. 
Apri l sah ich gepaarte Finken und auch noch 
kleine Flüge dieser Vögel. Am 15., am 16. und 
am 18. d. M . beobachtete ich noch k l e i n e r e Ge- ' 
S e i l s c h a f t e n , am letztgenannten Tage nach N.-O. 
z i e h e n d . Am 10. fand ich ein Finkenweibchen 
auf ihrem Neste sitzend. Es schien eben im 
Nestbau begriffen zu sein, denn Eier waren 
nicht vorhanden und die Wohnung schien mir 
noch nicht ganz vollendet zu sein. 

3. Fringilla montifringilla L . Bergfink. 
Auch diese Art hat hier sehr zahlreich über
w i n t e r t . Stets waren unter den Buchfinken meh
rere Bergfinken zu beobachten, wobei viele Weib
chen. EinigeFlüge bestanden fast nur aus dieser 
letztenVogelart. Es verspäteten sich auch welche 
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folyamáig; ennek a hónapnak 16. és 18-án még 
láttam néhány himet, a mely az erdei pintyek 
nagy téli csapatainak itt maradt kis töredékei
hez csatlakozott. 

4. Columba palumbus L.— Orvos galamb. — 
Épen mint az erdei pintyek s ugyanazon táp
lálékra — a bikkmakkra — utalva, tömegesen 
teleltek ki nálunk ezek a galambok is. Min
denütt, a hol csak néhány bikkfa együtt állott, 
bizonyosan lehetett ezen madarak kisebb vagy 
nagyobb csapatait találni. Néha többszörösen s 
jelentékeny rajokba körülbelöl 300— 4 0 0 
darab — verődtek össze, melyek felszálláskor 
messzire elhallszó zajt okoztak. A rajok szintén 
nagyon hosszasan összetartottak, mig végre 
ápril hóban kisebb társaságokra szakadoztak, 
melyek lassanként eltűntek s utoljára csak a 
költőpárok rendes száma maradt meg. 

A hideg évszakot tehát, mely alatt vidékünk 
madarakban olyan szegény szokott lenni, az idén, 
azén nagy örömemre, három madárfaj bámula
tos tömegekben élénkítette meg. És a bikkmakk-
nak, daczára hogy a rengeteg sok madár száz
ezer számra fogyasztotta, s daczára, hogy az 
ember tömegesen gyűjtötte, sok el is taposta
tott — mégis csak a mi községünkben — mil
liói keltek ki ápril havában, minek következ
tében a talajt most szép fiatal bikkcsemetéknek 
tömött zöld szőnyege fedi. 

5. Musrirajia atricupilla L . - Kormos légy
kapó. — Ezek a kedves kis madárkák, melyek 
nálunk csak átvonulnak, e tavaszon gyakori-
abbak voltak, mint különben szoktak lenni. 
A szokottnál korábbi időben is köszöntöttek be. 
Feljegyzéseim szerint 18(J7-ben május 4-ére, 
1898-ban május 2-ikára, 1899-ben máj. 5-ikére, 
1900-ban május 4-ikére esett első megérkezé
sük. Az idén ezt a fajt legelsőbben már ápril 
24-ikén láttam három példányban. Május hó 
elsejéig naponta láttam néhányat, ápril 27-ikén 
pi dig épen 11 példányt, a mi az itt való viszo
nyokhoz valójában jelentékeny szám. Nagyob-
bára szép fekete himek voltak, de volt köztük 
egy-egy szürkébb példány i s : nőstény cseké
lyebb számban. 

6. Aegithalus caudatus (L.). — Őszapó. — 
Ez a faj állítólag nem költ Hollandiában, én 
azonban most az ellenkezőről győződtem meg. 
Apri l 10-ikén, a szomszédos kertek egyikében 

bis tief in den Apri l hinein; am 16., sowie am 
18. d. M . beobachtete noch einige Männchen, 
die sich den kleineren Uberresten der grossen 
Winterflüge von Buchfinken angeschlossen 
hatten. 

4. Columba palumbus L . — Ringeltaube.— 
Ganz wie die Finken und auf dieselbe Nahrung 
von Bucheckern angewiesen, überwinterten 
diese Tauben massenhaft bei uns. Uberall, wo 
einige Buchen zusammen stehen, konnte man 
stets kleinere oder grössere Trupps dieser Vögel 
sicher finden. Auch vereinigten sie sich mehr
fach zu ganz bedeutenden Flügen von circa 300 
bis 400 Stück, die beim Auffliegen ein weit ver
nehmbares Getöse verursachten. Diese Flüge 
hielten sich ebenfalls sehr lange zusammen, bis 
sie sich endlich im Apri l in kleinere Gesell
schaften auflösten, die dann allmählich ver
schwanden, während nicht mehr wie die übliche 
Zahl an Brutpärchen übrig blieb. 

Die kalte Jahreszeit, in der unsere Gegend 
sonst so vogelarm ist, wurde zu meiner grossen 
Freude in diesem Jahre also von drei Vogel
arten in erstaunlicher M e n g e belebt. Und ob
wohl diese zahllosen Vögel die Eckern zu Hun
derttausenden verzehrt haben, obwohl diese 
massenhaft gesammelt oder zertreten worden 
sind, so keimten doch im Apri l in dieser Ge
meinde allein Millionen dieser kleinen Früchte 
auf, und ist der Erdboden unter den zahlreichen 
Buchen jetzt mit einem schönen grünen Teppich 
von jungen Pflanzen bedeckt. 

5. Muscicapa atricapilla L . — Trauerflieg en-
schnäpper. Diese niedlichen kleinen Vögel, 
die bei uns nur durchziehen, waren in diesem 
Frühling häutiger, wie es sonst der Fa l l zu sein 
pflegt. Auch erschienen sie etwas früher wie ge
wöhnlich. Ich notierte ihre erste Ankunft: 1897, 
4. M a i ; 1898, 2. M a i ; 1899, 5. M a i ; 1900, 
4. Mai. Im heurigen Jahre sah ich diese Art 
zuerst schon am 24. Apri l in drei Stücken. 
Bis Anfang Mai beobachtete ich täglich einige, 
am 27. Apri l sogar elf Exemplare, was für hie
sige Verhältnisse eine wirklich bedeutende An
zahl ist. Meistens waren es schöne schwarze 
Männchen, aber auch beobachtete ich einige 
grauere Stücke; Weibchen nur in geringerer 
Zahl. 

6. Aegithalus caudatus (L.) Weissköpfigc 
Schwanzmeise. — Obwohl diese Art angeblich 
in Holland nicht nisten soll, bin ich jetzt von 
dem Gegentheil überzeugt. Ich fand nämlich 

23* 
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találkoztam egy pár őszujióval. s később gyak
rabban láttam őket saját kertecskémben, dol-
gozószobám ablakainak közvetlen közelében,az 
alig bárom-négy méter távolnyira eső lombok 
között mozgobklni. miközben fehér fejecskéjök 
tisztán látható volt. Ápril 16-án mindkét ma
dárka tyúkjaimtól fehér tollakat bontogatott a 
csőrében, miből azt lehetett következtetni, hogy 
fészeképítéshez kezdtek. Ez később be is igazo
lódott, a mikor nagy sajnálatomra, máj. 8-ikán 
a kész fészket az országúton a földön találtam 
meg. 

Netaláni összetévesztés ki van zárva, mivel
hogy az egész közel való környékben sehol sem 
tartózkodott egy másik pár őszapó és az e fé
szekben talált tollacskák fehér tyúkoktól valók, 
mint a milyenekei csak én és szomszédaim 
tartunk. 

6. Őszi vonulási megfigyelések 1901-ben 
Hollandiában. 

Szeptember. 

Németországi rövid nyári utazásom után, 
szept. 2!)-én a hollandiai Domburg iseelandi 
kerület) tengeri fürdőbe érkeztem. Másnap a 
tengerpartot felkeresve, láttam a tengeren egy 
csoport, majd 1 épülő, majd a vízre bocsátkozó 
kormos réczél (Oiilemin nigra). Ezek a ré-
czék állandóan jó távolban maradtak a part
tól, míg a hasonlóan nagy számban jelentkező 
cserek nagyobbára a part szomszédságában ha
lászgattak. Az utóbbiakból túlnyomóan volt kép
viselve Sleriiu cantiaca, a mely a szomszé
dos fövényszigeteken telepekben fészkel és — 
a mint értesültem — olyan eredménynyel vé-
delmeztetik, hogy számuk állítólag emelke
dőben van, a mi annyival inkább örvendete-
sebb, mert a faj költő-telepei más helyeken 
nagyobbára eltűntek. A St.-cantiaca csérfajnak 
nagyobb telepei Hollandiában, a Domburg kö
zelében levő fentebb említett fövényszigete
ken kívül még csak az Északi tengerben levő 
kis llottum-szigeten, Borkumnál vannak. 

A tovább jegyzett fajok között volt sok si-
rálj (nagyobbára Larus argentatus), Uaema-
topus ostralegus, Numenius arcuatus, Anten 
civuren, Pltolocrocorit.r cartm és egy csapat 

am 10. .April ein Pärchen dieser Meisen in einem 
benachbarten Garten und sah es später des 
öfteren in meinem eigenen Gärtchen unmittel
bar in der Nähe des Fensters meines Arbeits
zimmers sich in den kaum etwa 3 bis 4 Meter 
entfernten Zweigen herumtreiben, wobei ich die 
rein weissen Köpfe ganz deutlich vor mir sah. 
Am 16. Apri l schleppten beide Vögelchen weisse 
Fedem von meinen Hühnern im Schnabel fort, 
woraus zu schliessen war, dass sie im Nestbau 
begriffen waren. Dieses erwies sich später auch 
als richtig, indem ich zu meinem Bedauern am 
8. Mai das fertige Nest am Erdboden der Chaussee 
liegen sah. 

Eine etwaige Verwechslung ist ausgeschlos
sen, da in der ganzen Umgegend kein zweites 
Schwanzmeisenpaar sich aufhält, und auch die 
im Nest gefundenen Federchen von weissen 
Hühnern herrührten, wie solche von mir und 
meinen Nachbarn gehalten werden. 

6. Beobachtungen Uber den Herbstzng 1901 
in Hol land . 

September. 

Nach einer kurzen Sommerreise in Deutsch
land langte ich am 2. September in das hollän
dische Seebad Domburg (Prov. Seeland) an. Am 
folgenden Morgen den Strand besuchend sah 
ich auf dem Meere eine Menge Trauerenten 
(Oidemia nigra) bald Siegend, bald sich auf 
das Wasser niederlassend. Diese Enten hielten 
sich fortwährend ziemlich weit von der Küste 
entfernt, während die ebenfalls zahlreich an
wesenden Sccscliwullien mehr in der Nähe des 
Strandes fischten. Unter diesen letzteren war 
Stema cantiaca überwiegend vertreten. Diese 
Art brütet kolonienweise auf den benachbar
ten sandigen Inseln, und, wie man mich ver
sicherte, wird sie erfolgreich geschützt, so dass 
ihre Zahl im Zunehmen begriffen sein soll, 
was um so mehr erfreulich ist. als die Brut
kolonien dieser Art andererorts zumeist M i 
schwunden sind. Grössere Ansiedelungen der 
S. cantiaca giebt es in Holland nur noch auf 
den obengenannten Sandinseln bei Domburg 
und auf der kleinen Nordseeinsel Rottum bei 
Borkum. 

Weiter notierte ich noch Mimen tmeist La
ras argentatus), Haematopus ostralagus, Nu
menius arcuatus, Anten cinerea, Phalacroco-
iii.r eurlin und einen Flug Arenaria interpres, 
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Arenaria interpres, mely iszonyú sietséggel 
kanyarodott dél felé. Itt, a szép, dús növény
ze tű fövénypartokon láthatók voltak Saxicola 
oenanthe, Hirundo rustica és Ruticilla phoeni-
riirn $ • " ' ig fenn a magasban két kaba só
lyom keringett. 

Domburgban egy hétig tartó időzésem alatt 
a madárvilág viszonyaiban alig volt észreve
hető változás. Csak a kormos récze száma nö
vekedett állandóan, úgy hogy végűi a tenger ezen 
vendégektől nyüzsgött. Távcsövem segélyével 
tisztán megállapíthattam, hogy a fekete réczék, 
tehát a hímek, mennyiségben jóval felülmúlták 
a barnákat. 

Eitkáhb fajokat nem láttam. 

Mikor szeptember 9-ikén ismét haza kerül
tem, a Ruticilla tithys üdvözölt egyszerű éne
kével s a Muscicapa grisola is itt volt még. 

10. Chelidon urbica nagy számmal gyüleke
zik házamnál s ezek mellett a Hirundo rus
tica is nagy mennyiségben van képviselve. 

13. I raliurnla rubirulu több példánya tar
tózkodik még költőhelyeinél a pusztán. Egy 
ifjú nőstény elejtetek. Hasonlókép az Alauda 
arbiirra fajból 2 példány, és A albus pratensis 
meg A. triviális egy-egy darabja lövetek. 

E napon láttam a vonuló szajkó első csa
pat ját (5 drb). 

14. Hirundo rustica és Cheliilon urbica 
folyton nagyobb számmal gyülekeznek. 

10. Ruticilla Hlhys és Sylvia atricapilla ker
temben énekelve, (utóbbi csak gyengén). Erdei 
pintyek egyes csapatokban vonulnak. 

21. Füsti- és mal mir-fecske elvonulnak. E l 
lenben mind több-több Garrulus ylandarius 
érkezik északkeletről. E madarak vonulása 
ezen az őszön rendkívül erős volt. Partvidé
künk hosszában több napon át ezer számra le
hetett látni. 

E napon kaptam a Loxin pytiopsittacus egy 
nősténypéldányát, az elsőt sok év után, mert 
ez a faj, úgy látszik, minket csak kivételesen 
látogat meg. Talán a nem-ismerők néha a /.. 
rurrivr.slvu fajjal össze is tévesztik. Ám én azt 
hiszem, hogy az idevaló legtöbb gyűjtemény
ben nincs képviselve. 

29. A Phijllosropus acred. hívogató szava, vá

dié sich in rasender Kilo dein Süden zuwende
ten. Auf den schönen, hier üppig bewachsenen 
Dünen sah ich Saxicola oenanthe, Hirundo 
rustica, und Ruticilla phoenicura j , während 
zwei Lerchenfalken hoch in der Luft herum
kreisten. 

Während meines wöchentlichen Aufenthaltes 
in Doniburg änderten sich die Verhältnisse in 
der Vogelwelt kaum merkbar. Nur wuchs die 
Zahl der Trauerenten stetig, so dass schliess
lich das Meer von diesen Gästen wimmelte. 
Durch meinen Feldstecher konnte ich beobach
ten, dass die schwarzen Enten (also wohl die 
.Männehen) die braunen an der Zahl weit über

trafen. 
Seltenere Arten kamen mir nicht zu Ge

sicht. 
Also ich am 9. September wieder nach Hause 

kam, begrüsste mich Ruticilla tithys mit ihrem 
einfachen Gesang, und fand ich auch Muscicajia 
grisola noch anwesend. 

10. Viele Cheliilon urbica versammeln sich 
bei meinem Hause: auch ist Hirundo rustica 
dabei zahlreich vertreten. 

13. Mehrere Exemplare von Pratincola rubi
rulu halten sich noch bei ihren Brutplätzen 
auf der Haide auf. Ein jüngeres Weibchen ge
schossen. Auch zwei Alauda arhorea, und je 
ein Stück von Anthus pratensis und .1. triviá
lis erlegt. 

An diesem Tage sah ich den ersten Flug 
ziehender Eichelhäher (5 Stück). 

14. Hirundo rustica und Ch. urbica ver
sammeln sich in stets grösserer Zahl. 

16. Ruticilla tithys und Sylvia atricapilla 
singend (letztere nur schwach) in meinem Gar
ten. Buchfinken ziehen schon in einigen Flügen. 

21. Abzug der Bauch- und Mehlschwalben; 
dagegen kommen von N. 0. her immer mehr 
Garruius glandarius. Der Zug dieser Vögel 
ist in diesem Herbste ein ausserordentlich star
ker gewesen. Unserer Küste entlang hat man 
s i e an vielen Tagen zu Tausenden beobachtet. 

Ich erhielt an diesem Tage ein J Loxin py
tiopsittacus, das erste seit vielen Jahren, denn 
die Art scheint uns nur ausnahmsweise zu be
suchen. Vielleicht wird sie von Nichtkennern 
auch manchmal mit L. curvirostra verwechselt. 
Immerhin glaube ich dass sie in den meisten 
hiesigen Sammlungen nicht vertreten ist. 

29. Die Lockstimme von Phylloseopus acre-
dula gehört, sowie auch den Gesang von Rull-
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lamint a Ruticilla lilhi/s cnekc is hallszik. 
Kaptam a Loxin pytiopsittacus 3 drb hímét. 

Október. 

1. Phylloscopus acredula szól. 
2. Ruticilla tithys és Phyllosc. acred. ismét 

szól Három drb. Ilirundo rostira vonul, alant, 
DNy. felé. Ezután többet nem láttam. 

3. Sok seregély húzódik DNy. felé. Bekülde
tett 2 $ és és J Loxia pytiopsittacus. Hoz
zám tehát egészbe véve nyolez példány került 
e madarakból) hat him és két nőstény. E faj 
további előjöveteléről többet nem tudok. Pél
dányaim egyike, és pedig a legelőször bekül
dött, Texel szigetéről származik, a többi, vala
mennyi Haarlemnél a fövényhalmok tűlevelű 
erdeiben ejtetett el. 

4. A csilp-csalj) füzike utoljára szól. 

11. Borúit ég és déli szél. Erős vonulás. Fő
ként a pintyek, sok seregély s néhány csapat 
pacsirta vonulnak. A dolmányos varjúi elő
ször észleljük ; mindenesetre nagyon késői. Egy 
szomszédos erdész már három hét előtt vélte 
az első Corvus eorn;ix-ot látni. 

12. Beküldetik egy fiatalabb í Slereomrius 
parasiticus és egy S Proeellaria leueorrhoa : 
mindkettő a groningeni parton, a zátonyon, há
lóban fogatott. Ma sok Corv. cornix húzódik. 

14. Egy nőstény Sylvia atricapilla jelentke
zik kertemben, a hol a bodzabogyókon nyala
kodik. 

15. Gyenge keleti szél és szép idő mellett is 
nagyon kevés vonuló madár mutatkozik; ezek 
között 1- db. Tacitus iliucus - az elsők — és 
2 drb Lanius excubitor, mely utóbbi faj itt na
gyon szűkösen fordul elő. 

16. Meleg és csendes idő. Seregélyek tömeg
ben vonulnak: más semmi. Texel szigetéről 
beküldetett két darab Phalaropus hyperbo-
reus 5 5 . 

17. Éjjel a szél Délk. egész délire fordult. 
Időjárárás szép, meleg. Sercliéinek, pacsirták 
(AI. arcciisis és arborea),mindenféle varjúfajok 
pintyek tömeges vonulásban (a mint én azt 
Doomban soha sem láttam). Megint egyszer 
tapasztaltam, hogy a Coro, cornix nagy csapa
taiban több fruyilegus együtt vonult és hogy 

eilln tithys. Erhalten 3 $ $ von L. pytiopsit
tacus. 

October. 

1. 111. acredula singend beobachtet. 
2. Rut. tithys und Ph. acred. wieder singend 

wahrgenommen Drei Hirundo rustica ziehen 
niedrig gegen S. W. — Nachher sah ich keine 
mehr. 

3. Viele Staare ziehen nach S. W. Erhalten 
2 S á und 2 $ J von L. pytiopsittacus. Bei mir 
sind also im Ganzen acht dieser Vögel einge
gangen, 6 Männchen und 2 Weibchen. Über 
weiteres Vorkommen dieser Art ist mir nichts 
bekannt geworden. Eins meiner Exemplare, 
und zwar das ersteingelieferte, stammt von der 
Insel Texel, die anderen wurden sämmtlich in 
den Nadelwaldungen auf den Dünen bei Haar
lem erlegt. 

4. Den Weitlenlaulirogel zuletzt singend ge
hört. 

11. Starker Zug bei trübem Himmel und Süd
wind : hauptsächlich ziehen Finken, auch viele 
Staare und einige Flüge Lerchen, Zuerst NebeU 
krähen beobachtet, was wohl sehr spät ist. E in 
benachbarter Förster meinte schon drei Wo
chen vordem seine erste Corvus cornix gesehen 
zu h a b e n . 

12. Eingegangen ein jüngeres Í, von Slereo-
rarius purusiticus und ein á von Proeellaria 
leueorrhoa, beide auf dem Watt an der Gronin-
ger Küste in einem Stellnetz gefangen. — Heute 
ziehen viele C. cornix. 

14. Eine weibliche N. atricapilla zeigt sich in 
meinem Garten, wo sie von den Beeren des 
Flieders nascht. 

15. Bei schwachein Ostwind und schönem 
Wetter nur sehr wenige ziehende Vögel ge
s e h e n , darunter aber vier Turdus iliacus (die 
ersten) und zwei Lanius excubitor, welche l e t z 

tere Art hier nur spärlich vorkommt, 
16. Witterung warm und still. Staare ziehen 

in Menge, sonst nichts. Eingegangen zwei Pha
laropus hyperboreus $ 5 von Texel. 

I 7. Während der Nacht kehrte sich der Wind 
nach S. 0. bis S. Wetter schön nnd warm. 
Massenzug (wie ich ihn hier in Doorn noch 
niemals erlebt habet von Staaren, Lerchen 
(arvensis u. arborea), allen Krähenarten und 
Finken. Ich beobachtete wieder einmal dass in 
den grossen Flügen von C. cornix auch meh
rere ('.. frugilegus mitziehen und dass auch 

_ 
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a vetési varjú csoportjaihoz csókák is csatla
koztak. E madaraknak tízezrei mind nagyon 
alacsonyan húzódnak, csak kevés méternyire a 
föld színe felett. 

18. Déli szél. Egyetlen vonuló madár sem 
látható. Azóta itt semmi jelentékenyebb vonu
lást nem vettem észre, csak még november 
13-ikán és deczember 19-én, az itt mindig ké
sőn érkező fenyő rigót Turdus pilaris 
nagyobb mennyiségben vonulni. 

Texel szigetéről beküldetett Pleclraplicnu.i 
nivalis S és 2 drb. Antim* obseurus. 

November. 

14. Texel szigetéről beérkezik egy Ampelis 
garrula 2 . N 

17. Ugyanonnan egy pár — c? 2 — ugyan
abból a fajból. 

22. Megint egy 2 ugyanonnan, egy öreg hím 
Stercorarius parasiticus példánynyal együtt. 

A csonttolú madarakból, a fentebb említeti 
négy példányon kívül többet nem kaptam. 
Azonban több oldalról érkezett hozzám érte
sítés ezen fajnak jelentkezésére vonatkozólag, 
miből következtetni lehet, hogy ez őszön Hol 
landiát jelentékeny számban látogatták meg. 

Deczember. 

18. Midőn e napon egész Hollandiában erős 
hóesés kezdődött és a légsulymérő a n fokon 
jóval alább esett, az időjárás ezen változását 
számtalan madár vonulási tünete kisérte. Li-
buez, lilék, fenyő rigó igazi tömegekben vonul
nak több helyen, főként az Északi tenger mel
letti partvidékünkön. Ezen vándorok többsége 
pettyes lilékből állott, melyeknek igen nagy 
száma fogságba került. Két frieslandi faluban, 
két nap alatt, csapó hálókkal, ezen madarakból 
32,000 darab esett zsákmányul, mely jó árakon 
kelt el. 

Egyidejűleg Texel szigetén sok Otocorys nl-
pestris-t is észleltek, melyekből kilencz darab 
beküldetett hozzám. 

Doorn, 1902. január 27. 

Dohlen sich den Trupps von Saatkrähen an-
schlicssen. Diese Zehntausendc von Vögeln 
ziehen alle sehr niedrig, nur wenige Meter 
über dem Erdboden hinweg. 

18. Südwind. Keinen einzigen ziehenden 
Vogel beobachtet! Seitdem habe ich hier kei
nen weiteren bedeutenden Zug wahrgenom
men; nur sah ich noch am 13. November und 
am 19. Dezember die hier immer spät eintref
fenden Krammetsvögel (Turdus pilaris) in 
grösserer Zahl vorüberziehen. 

Eingegangen Piectrophenax nivalis S und 
zwei Anthus obscurus von Texel. 

November. 

14. Erhalten eine Ampelis garrula 2 v. Texel. 
17. « zwei « « Í j * 
22. II eine « « 2 • 

zusammen mit einem ebenda erbeuteten alten 
Männchen von Stercorarius parasiticus. 

Mehr wie obengenannte vier Seidenschwänze 
habe ich nicht erhalten ; bei mir sind aber 

mehrere Nachrichten über die Erscheinung die
ser A r t eingegangen, woraus sich schliessen 
lässt, dass eine ziemlich bedeutende Zahl ihrer 
in diesem Herbst Holland besucht hat. 

Dezember. 

18. Als an diesem Tage über ganz Holland 
starker Schneefall eintrat und das Barometer 
tief unter 0 fiel, wurde dieser Wechsel in der 
Witterung von der Erscheinung von zahllosen 
Zugvögeln begleitet. E in wahrer Massenzug von 
Kiebitzen, Regenpfeifern und Krammetsvögeln 
(T. pilaris) wurde mehrerorts. hauptsächlich 
an unseren Nordsseeküsten beobachtet. Die 
Mehrzahl dieser Wanderer bildeten Goldregen
pfeifer, deren eine Unmasse gefangen wurde. In 
zwei Tagen erbeuteten die Vogelsteller zweier 
Dörfer in Friesland mit ihren Schlagnetzen 
etwa '• Iii.000 Stück dieser Art, welche zu guten 
Preisen Käufer fanden. 

Zu gleicher Zeit wurden auf Texel auch viele 
Otocorys alpestris beobachtet, wovon ich neun 
zugesandt bekam. 

Doorn, den 27. Januar 11J02. 
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7. A d a t o k némely madárfajoknak első megérke- 7. Daten über die erste A n k u n f t einiger Vogel-
zéséröl Doornban az 1902. év tavaszán. arten in Doorn i m Frühling 1902. 

Darab
szám 

Nap Szélirány Időjárás — SBitterung Fajok — Sitten 
Darab

szám 
Nap Szélirány Időjárás — SBitterung Fajok — Sitten Xao, SBtnbridjtung 

Időjárás — SBitterung 

Turdus musicus _ .... _.. _ i i Febr. 28. D . — 'S . 1 Meglehetős meleg. 
1 ^icmlid) mann. 

Motacilla alba 1 Mart. 10. 
j É.ÉK.-9Í.9Í.D. 

I Éjjeli fagy ; szép. de hideg. 

Pratincola rubicola .... 3 « 10. j É.ÉK.-9Í.9Í.D. 
1 íinctjtjiojt; jdjön, aber falt. 

Phylloscopus acredula (L.) 1Í . 19. D. — S . 1 Szép, enyhe. 
I Sdjöu, miit). 

« trochilus ... L i Apr. 2. É. Ny. — 3t. SB. 1 Szép. tiszta, hüvos széllel. 
1 Sajön, dar; ÜBinb fübj. 

Saxicola cenantlie._. ... _ 2 « 8. J É. — 3fc 
1 Csendes, de nagyon hideg. 

Chloris cbloris _.. _ _ .... 1 « 8. J É. — 3fc 1 Still, aber jcljr falt. 

Buticilla tithys _ .._ l S « 11. K . — D . 1 Sok eső. 
1 i'icl ÍJtegen. 

Iliriiiulii rustica _ ._ _. 2 • 15. K. D K . - D . S . D. 1 Szép és meleg; erős szél. 
1 Sdjőn unb marin; ftarfet Eünb. 

Ruticilla phoenicura _ 1 i K i . DK. — S. D. 1 Szép és meleg; csendes. 
1 Sd)ön Unt marin; ftilt. 

Luscinia luscinia.. 
Sylvia atricapilla 

1 i 
2 Í S 

« 18. 
. 18. 

JDNy._.-S.3ö.bisD. 1 K o d ; később szép, meleg. 
1 Síebti; jpätcr jd)ön unb warm. 

Jynx torquilla .... 1 
Anthus campestris 2 « 20. DK. — S . D. 1 Nagyon szép és meleg. Este kevés eső. 
Cttcitlits ciuiuriis _ 2 

« 20. DK. — S . D. 
1 Sebt jdjüit unb roavm. Jibcnbs etroag iliegen. 

Phylloscopus sibilator 1 
I Szép és meleg. 
1 Sdjön unb mann. Muscicapa atricapilla l s « 21. D. DNy. — S. S. 2B. I Szép és meleg. 
1 Sdjön unb mann. 

Sylvia sylvia i i « 24. K. — D. 1 Felséges idő. Hűvös szél. 
1 SBetta uraajtuott. ffiinb tülil. 

Turtur turtur... _ ... 
Circus pygargus _ 

i 
l 

I l í a i 2. DNy. — S. 28. 1 .Tó idő; meglehetős hideg. 
1 Öut, sicmlid) falt. 

Sylvia siruplex iá « 5. 1 Nagyon hideg; heves szél és jégzápor. 
1 Sefjr falt; tteftiger JSinb unb .pagcljdjauer. 

Muscicapa grisola. i « 6. ÉNy. — -il 2B. 1 Igen erős éjjeli fagy ; némileg derülő ; 
este heves eső. 

Turdus torquatus 2 ? ? « 7. 1 Sclji' ftoifer Sladjtfroft; ettoaä aiijfläveitb ; 
1 ílbenbo f)e[tigcr ÍHcgen. 

Oriolus galbula _.. _ iá • 10. É. — 31. 1 Nyers, jéghideg szél. 
1 Staut), eisfalter _inb. 
1 Kissé hideg, mint a megelőző napo

Micropus apus _ _ _.. _ 2 « 15. D. — S. kon, jégeső nélkül; este eső. Micropus apus _ _ _.. _ 2 « 15. D. — S. IStrons weniger falt, roie bic nötigen Sage; 
' (ein £mgel; Slbcubs Ütegen. 

Lanius collurio 1Í « 21. É. — 91. 1 Nagyon hideg és nyers idő; erős szél. 
1 Setn falt unb raub,; (tarier SBinb. 

Chelidonaria urbica .... _ 4 « 23. Ny. — 2B. I Csendes, meglehetős enyhe idő. 
1 Stilles, jiemlia) milbcs SSetfer. 

8. Jegyzetek. (1902). 

Corvus raniixh. — Márczius 3-án láttam az 
első dolmányos varjut Dk. irányban vonulni I 
Dny. szél mellett az idő, reggel korán kissé 
ködös, később azonban tiszta és meleg. — 
4-ikén egészen hasonló idő mellett több darab 
húzódott; 13-ikán Dk. szél mellett nagyon 
sok; 27-ikén csak egyeseket jegyeztem, (Dny. 
szél sok esővel). 

Ápril 20-ikán láttam a két legutolsó dara-

8. Notizen. 1002. 

I Corvus cornix L . — Am 3. März sah ich zuerst 
eine Nebelkrähe im N. 0. Richtung vorbeizie
hen ; bei S. W. Wind war das Wetter in der 
Früh etwas nebelig, später aber klar und warm. 
Am 4. zogen bei ganz ähnlichem Wetter meh
rere Stücke; am 14. bei S. 0. Wind recht viele; 
am 27. notierte ich nur einzelne (Wind S. W. 
mit vielem Regen). Am 20. Apri l sah ich die 
Art zulezt in zwei Stücken, die bei S. 0. Wind 



bot, melyek jó magasan vonultak Ék. felé; idő: 
szép, szél: Dk. 

Phylloscopus acredula (L.)[ní/ttó(Beshst)]. — 
Az itt való viszonyokhoz képest nagyon korán 
(márczius 19-én érkezett, szép idő és D. szél 
mellett. Eddigi adataim a következők valának 
Doornból: márcz. 26. (97.). márcz. 30. (98.1, 
márcz. 29. (99.), ápril 12. 1900.1, ápril 3. (1901.1. 
így tehát a jelen évi, Doornra nézve a legko
rábbi adat. A Dél-hollandi provincziának az 
Északi tenger mellett fekvő vidékére nézve 
azonban, — hol én azelőtt laktam volt már
czius 19-ike már kissé késő volna; én ott a 
csilp-csálp füzikének márczius 18-ikánál ké
sőbbre eső első érkezési adatát sohasem je
gyeztem. 

Phylloscopus trochilus L . is elég korán (áp
ri l 2-án) érkezett meg. Ény. szél és szép tiszta 
idő mellett; máskor ápril 9-ike előtt itt soha
sem volt látható vagy hallható. Ez a faj az 
idei tavaszon nálunk felette szép számmal vau 
képviselve. Vörösbegy, erdei pinty, erdei pipis, 
barátka poszáta sat. nagyon gyakoriak. Itt a 
madarak apadásáról semmit sem lehet észre
venni, sőt sok fajnál (seregély sat.) még inkább 
a szaporodásról lehetne szó. Apr i l 3-ikán egy 
területen, mely bizonyára nem volt több 40 
hektárnál, egyebek mellett hét pár czigány 
esni ti n csúcsot—Pratincola rubicolu — láttam. 

Ruticilla tithys (Scop.). Május 3-ikán szo
bámból, hol gyűjteményem van elhelyezve, egy 
szép fekete him példányt ejtettem el, mely ab
lakomtól nem messze, egy akáczfa száraz ágán 
ült. Más nap, ugyanazon helyen, egy másik 
hangos énekével — ha ugyan R. lilhys-né] ének
ről lehet szólani — vonta magára a figyelmet. 
Ez a példány az egész alsó felén, a mint köz
vetlen közelből igen jól kivehettem, egyforma 
szürke volt. Ez alkalommal, fájdalom, lövő 
pálczán nem volt kezemnél. 

Turdus torquatus L . — Ebből, az eddig itt 
még nem észlelt fajból május 7-ikén egy bükker-
dőcskében, a pusztán két nőstényt láttam. Ezek 
a madarak nagyon félénkek valának, ugy hogy 
nekem, nagy sajnálatomra, nem sikerült, bizo
nyítékul egyet elejtenem. Az urrüs rigó nálunk 
csak átvonuló madár, azonban sohasem nagy 
számmal. Tavaszszal, ápril hóban és május 
elején vonul át, míg őszi vonulása szeptember 
második felében és október hóban történik 
meg. — 1894-ben hurok-pásztával 14 darabot 
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und schönem Wetter h o c h Überhin nach N. 0. 
zogen. 

Phylloscopus ncretl. (L.i [infus (Bechst.)].— 
Kam für hiesige Verhältnissse sehr früh an (19. 
.März) bei schönem Wetter und Südwind. Meine 
bisherigen Daten waren folgende : 26. März (97), 
30. März (98), 29. März (99). 12. Apr i l (1900), 
3. Apr. (19011. Im heurigen Jahre also das 
früheste Datum für Doorn. Für die an der 
Nordsee gelegene Gegend der Provinz Süd-
Holland, wo ich vordem meinen Wohnsitz 
h a t t e , w a t e aber d e r 19. März schon etwas 
spat : ich h a b e d a s e l b s t niemals ein Datum 
später wie 18. März für die erste Ankunft des 
11'cidenlaubvogels notiert. 

Phylloscopus trochilus (L. i. — War auch recht 
früh (2. Apr.) bei N . W. Wind und schönem 
klarem Wetter; sonst hier nie gesehen oder 
gehört vor dem 9. Apr i l . Die Art ist im heu
rigen Frühling bei uns überaus zahlreich ver
treten. Auch Rotkehlchen, Buchfinken, Baum
pieper, Schwarzplal lelte a u. s. w. sind recht 
häutig. Von einer Verringerung in der Zahl 
der Vögel ist hier nichts zu bemerken, eher 
könnte von einer Zunahme bei vielen Arten 
(Sinnee ele) die Hede sein. Am 3. Apri l sah ich 
auf einem Areal von sicherlih nicht mehr a l s 
40 Ha. u. a. sieben Pärchen Schwarzkehlchen 
(Pratincola rubicolal 

Ruticilla tithys (Scop.). — Am 3. Mai schoss 
ich vom Zimmeraus, wo meine Sammlung sich 
befindet, ein sehr schönes schwarzes S dieser 
Art, das auf einem dürren Ast einer Akazie 
nicht weit vom Fenster sass. Am nächsten Tage 
beobachtete ich genau an demselben Platze ein 
anderes S , das sich durch lautes Singen (wenn 
von Singen bei fi, tithys die Bede sein darf!) 
bemerkbar machte. Dieses Stück war auf der 
ganzen Unterseite, wie ich aus nächster Nähe 
sehen konnte, einförmig grau. Leider hatte ich 
diesmal den Schiessstock nicht zur Hand. 

Turdus Inrijttitlus L . — Von dieser hier bisher 
noch nicht beobachteten Art sah ich am 9. Mai 
zwei Weibchen in einem Buchenwäldchen auf 
der Haide. Diese Vögel waren sehr scheu, so 
dass es mir leider nicht gelang einen davon als 
Beleg zu schiessen. Die Ringdrossel ist bei uns 
nur Zugvogel, niemals aber sehr zahlreich. Sie 
z i eh t Ende Apri l und Anfang Mai durch, wäh
rend ihr Herbst zug in de r zweiten Hälfte des 
September und im Oktober stattfindet. Im Jahre 
1894 fing ich 14 Stück in meinem Dohnen-


