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Jelentés a M. Kir. Ornithologiai Köz
pont 1913. évi madárjelöléseiröl. 

í r t a : S C H E N K J A K A B . 

Mult évi jelentésemben az addig elért ered
ményekre támaszkodva, megadtam a köze
lebbijövő madárjelölési teendőinek programm-
ját , mely a következő volt: az eddigi jelölé
seknek legalább is az ellenőrzés szükségelte 
mértékben való folytatása és lehetőleg új 
területekre, de fokozatosan mindig újabb és 
újabb fajokra, továbbá nemcsak fiókákra, ha
nem egyúttal öreg fészkelő madarakra való 
kiterjesztése. Ennek a programmnak a szem-
meltartásával indultak meg az idei jelölési 
munkálatok is, a kiterjesztések természetesen 
azokkal a korlátokkal, melyeket az intézet 
anyagi ereje, a kivitel technikai nehézségei 
és egyéb akadályozó körülmények állítottak fel. 

A kezdettől fogva felkarolt fajok közül 
ezidén is nagyobb számban jelöltettek: fehér 
gólya, dankasirály, géniek, füsti és molnár
fecske, továbbá seregély. Örvendetes fejlesz
tés érte ezek közül a dankasirályt, melyből 
végre újabb telepet is találtunk Bodrogszerda
helyen, Magyarország északkeleti részében 
a hol közel 100 példányt meg is jelöltem. Csak 
újabban nagyobb számban jelölt fajok: mezei 
pacsirta, nyaktekercs, kék és szénczinege, vörös
lábú czankó és bibicz. Felemlítendő az a 10 drb 
réti sasfióka is, melyeket M A J E R S Z K Y I S T V Á N a 
bellyei uradalom főerdésze jelült. Az öreg 
madarak jelülése terén ezidén nagyobb ered
ménynyel folytak a munkálatok s különösen 
a füsti és molnárfecskékre, szénczinegére, 
bibiezre. vörüslábú czankóra és godára ter
jedtek ki. Az utóbbi három fajt Urbőn jelül
tein, a hol folytattam a mult évben kezdett 
munkálatokat. Egyéb fajokra nézve is történ
tek kísérletek, de kevés eredménynyel a minek 
oka főleg a technikai nehézségekben rejlik. 

Teljesnek mondható eredménytelenséggel 
végződött az erdei szalonkajelölésekre vonat-

Berieht über die Vogelmarkierun
gen der Königl. Ungar. Ornitholo
gischen Centrale im Jahre 1913. 

Von J A K O B S C H E N K . 

Im vorjährigen Berichte gab ich, auf die 
bisher erreichten Resultate gestützt, für die 
nächste Zukunft ein Arbeitsprogramm, wel
ches ich folgendermassen skizzierte: Fort
setzung der bisherigen Markierungen zum 
mindesten in dem zur Kontrolle notwendigen 
Masse, jedoch mit sukzessiver Ausbreitung 
auf neuere Gebiete und neuere Arten, wo
möglich nicht nur auf Jungvögel, sondern auch 
auf Brutvögel. Nach diesem Programme wur
den auch die heurigen Vogelzugversuchs
arbeiten begonnen, und die Ausbreitungen 
durchgeführt, naturgemäss mit den Schranken, 
welche die materielle Kraft des Institutes, 
die technischen Schwierigkeiten der Ausfüh
rung und andere hindernde Umstände auf
stellten. 

Von den schon seit dem Beginne bevor
zugten Arten waren es auch heuer Störche, 
Lachmöven, Reiher, Stare, Rauch- und Mehl
schwalben, welche in grösserer Anzahl ge
zeichnet wurden. Einen erfreulichen Fort
schritt kann ich unter die.-en für die Lach-
müve verzeichnen, von welcher Art endlich 
eine zweite Kolonie im Nordosten Ungarns, 
in Bodrogszerdahely aufgefunden wurde wo 
icli auch ungefähr hundert Exemplare mar
kieren konnte. Erst neuerdings in grösserer 
Anzahl gezeichnete Arten sind: Feldlerche, 
Wendehals, Blau- und Kohlmeise, Rotschen
kel und Kiebitz. Zu erwähnen wären hier 
auch die 10 Seeadlerjunge, welche S T E F A N 

v. M A J E R S Z K Y , Oberförster der Herrschaft Bellye 
markierte. Alte resp. Bruntvögel wurden heuer 
ebenfalls in grösserer Anzahl gezeichnet, be
sonders Rauch- und Mehlschwalben, Kohl
meisen, Kiebitze, Rotschenkel und Ufer
schnepfen. Die letztgenannten drei Arten 
wurden in Ürbő gezeichnet, wo die im Vor
jahre begonnenen Arbeiten fortgesetzt wur
den. Es wurden neben diesen auch über 
andere Arten Versuche angestellt, doch mit 
geringem Erfolge, was hauptsächlich eine 
Folge der technischen Schwierigkeiten ist. 

Fast gänzlich resultatslos endigte die von 
mehreren Seiten propagierte Aktion zur Berin-
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kozó többfelöl megindított akczió. Pedig első 
gondolatra azt hihetné az ember, hogy itt 
biztos a siker, mert oly fajról van szó, mely
nek vonulása iránt állandóan a legélénkebb 
érdeklődés mutatkozik a vadászkörökben, nem 
is szólva arról a hatalmas sajtóról, mely az 
ügyet szolgálja. Itt is nagy technikai akadá
lyok gátolják a nagyobbszabású akczió kifej
lődését. Persze más volna az eredmény, ha az 
erdei szalonka is telepesen együtt fészkelne, 
mint pl. a dankasirály! A kísérletet mind-
azonáltal megisinéteIjii k. 

A milyen nehézségekbe ütközik a munká
latok fokozatos fejlesztése, éppen olyan lassan 
halad előre a már eddig elért eredmények 
kiegészítése és szilárdítása. így pl. máig se 
akadt gyűrűs fecske az ország határain túl s 
máig se akadt még gyűrűs fészkelő gólya 
vagy dankasirály. A Kis-Alföldön 1909 óta 
évről évre jelölöm a fiatal gólyákat, évenként 
50—70 darabot. Eddig még egyetlen példány
ról se kaptunk hírt. Közel 700 Plegadisból 
még egyet se jelentettek az ország határain 
túlról. És igen nehéz dolog ezen a hiányon 
segíteni. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy 
idehaza nem tudtunk eddig kézrekeríteni gyű
rűs fészkelő gólyát. Milyen reményekkel vág
jon neki valaki az olasz, görög vagy afrikai 
madárpiaczoknak, hogy ott meglelje a mi 
gyűrűs madarainkat! Pedig tán még ez volna 
a legeredményesebb és legrövidebb eljárás. 

A legjobb természetesen az volna, ha leg-
alább néhány fontosabb, vagy egyelőre fon
tosnak tartott ponton akadna avatott érdek
lődő, a ki megmentené a kézrekerülő gyűrű
ket az elkallodástól. Csakhogy milyen nehe
zen akad arravaló ember és az a legnagyobb 
baj, hogy ez ellen alig tehetünk valamit. Az 
intézet ugyan minden esetben kéri a bejelen
tőket a kérdés propagálására és kellően in
formálja is őket, de az eredmény eddig vajmi 
csekély. Ezen a téren ezidén nagy szerencse 
érte az intézetet avval, hogy DR. THIENEMANN, 

gung von Waldschnepfen, wo man doch glau
ben sollte, dass hier das Resultat kaum aus
bleiben könnte, da sich der Versuch auf eine 
solche Vogelart bezieht, welcher in Jagd
kreisen seit jeher das grösste Interesse zuge
wendet wurde, von der mächtigen Presse, 
welche im Dienste der Sache steht, gar nicht 
zu reden. Auch hier sind es technische 
Schwierigkeiten, welche die Entstehung einer 
grösser angelegten Aktion verhindern. Zwei
fellos wäre das Resultat ein anderes, wenn 
die Waldschnepfe kolonienweise brüten würde, 
wie z. B. die Lachmöve. Der Versuch soll 
jedoch trotzdem wiederholt werden. 

Während einerseits der sukzessiven Aus
breitung der Arbeiten grosse Schwierigkeiten 
im Wege stehen, geht anderseits auch die 
Ergänzung und Erhärtung der bisherigen 
Resultate sehr langsam vor sich. So erhielten 
wir Iiis zum heutigen Tage keine Ringschwalbe 
ausser der Grenze des Landes und ebenso 
wurde bisher kein Ringstorch und keine be
ringte Lachmöve als Brutvogel angetroffen. 
In der sogenannten kleinen Tiefebene zeichne 
ich seit 1909 Jahr für Jahr die Jungstörche, 
jährlich 50—70 Stück. Diese sind gänzlich 
verschollen, bisher wurde noch kein einziges 
Exemplar zurückgemeldet. Von ungefähr 700 
Plegadisjungen wurde noch nicht ein einziges 
ausser der Landesgrenze angetroffen. Es ist 
ausserordentlich schwierig diesen Mängeln 
abzuhelfen. Man denke nur daran, dass es 
uns bisher nicht gelang, hier zu Hause eines 
Brutringstorches habhaft zu werden. Mit wel
chen Hoffnungen wollte sich jemand darauf 
verlegen, unsere Ringvögel auf den italieni
schen, griechischen oder afrikanischen Vogel-
märkten aufzufinden. Und doch wäre dies 
vielleicht noch der nächste und erfolgreichste 
Weg. 

Am besten wäre es natürlich, wenn wenig
stens an einigen wichtigen, oder vorläufig 
als wichtig erscheinenden Punkten Sachver
ständige sich der Sache annehmen und 
die erbeuteten Ringvögel anmelden würden. 
Wie schwer findet sich jedoch die geeignete 
Persönlichkeit. Das grösste Übel ist dabei 
noch, dass diesem Mangel nicht abgeholfen 
werden kann. Das Institut ersucht zwar in 
jedem Falle die Berichterstatter sich der Sache 
anzunehmen und gibt auch die entsprechen
den Informationen dazu, doch ist der Erfolg 
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a rossitteni madártani társintézet vezetőjének 
közvetítésével gróf HARDENBERG, német biro
dalmi főkonzul Tuniszban, felkarolta a madár
jelölések ügyét és egy esztendőn belül öt 
seregélyt és két dankasirályt juttatott tudo
másunkra Tuniszból, a honnan 1908-tól 
1912-ig csak egyetlen egy seregélyünket jelez
ték. Ebből is látható, mennyivel több jelölt 
madár kerül kézre, mint a mennyit rendesen 
bejelentenek. 

Rátérve az idei jelölési munkálatok részle
tezésére, a statisztikai részt bocsátom előre. 
Mely fajok mekkora számban jelölteltek, azt 
a következő összeállítás mutatja: 

Accipiter nisus 4 
Acrocéphalus arundinaceus . . . 11 

streperus . . . . 2 
Alauda arvensis 93 
Anas boschas 2 
Anser anser 1 
Anthus triviális 2 
Ardea cinerea 19 

„ purpurea 115 
ralloides 146 

Ardetta minuta 1 
Botaurus stellaris 1 
Cannabina cannabina 1 
Carduelis carduelis 9 
Cerchneis tinnunculus 21 

„ vespertinus 20 
Charadrius alexandrinus . . . . 4 
Chelidonaria urbica 437 
Chloris chloris 9 
Ohrysomitris spinus 1 
Ciconia ciconia 628 

nigra 11 
Circus aeruginosus 2 
Colaeus monedula 2 
Columba oenas 2 

„ palumbus 3 
Colymbus tluviatilis ] 

„ nigricollis 2 
Corvus comix 6 

frugilegus 2 
Cuculus canorus 2 
Dendrocopus medius 1 
Emberiza culnndru 8 

bisher äusserst gering. Heuer hatte denn das 
Institut das Glück, durch die Vermittelung von 
DR. J . THIENEMANN, dem Leiter der Vogelwarte 
Rossitten, mit dem Grafen VON HARDENBERG, 

kaiserl. deutschen Konsul für die Regent
schaft Tunis in Verbindung zu gelangen, der 
sich der Sache der Vogelmarkierungen annahm 
und binnen einem Jahre über 2 Lachmöven 
und 5 Stare aus Tunis Bericht gab, während 
uns aus den Jahren 1908—1912 aus Tunis 
nur ein einziger Star zurückgemeldet wurde. 
Auch hieraus ist es ersichtlich wie viel mehr 
Ringvügel erbeutet, als zurückgemeldetwerden. 

Auf die heurigen Markierungsarbeiten über
gehend lasse ich zuerst den statistischen Teil 
vorangehen. Welche Arten und in welcher 
Anzahl dieselben markiert wurden, ergeht aus 
folgender Zusammenstellung: 

Emberiza schoeniclus 1 
Erithacus rubecula 17 
Fringilla coelebs 6 

„ montifringilla . . . . 2 
Fulica atra 34 
Gallinago gallinago 5 
Garrulus glandarius 5 
Glaucidium noctuum 3 
Haliaetus albicilla 10 
Hirundo rustica 1166 
Hydrochelidon hybrida . . . . 1 

nigra 15 
Jynx torquilla 70 
Lanius collurio 13 
Larus ridibundus 684 
Limosa limosa 26 
Luscinia luscinia ' 5 
Motacilla alba 13 
Muscicapa grisola 6 

„ parva 5 
Nycticorax nycticorax. . . . '. 233 
Oriolus oriolus 14 
Parus ater 2 

„ coeruleus 54 
major 196 
palustris 28 

Passer domesticus 13 
Pavoncella pugnax 14 
Perdix perdix 10 
Phylloscopus acredula . . . . 7 
Pica pica 9 
Picus viridis 1 
Platalea leueorodia 3 



Plegadis falcinellus 226 
Pratincola rubetra 7 
Pyrrhula pyrrhula 1 
Kuticilla phoeiiicurus 14 

„ tithys 16 
Saxicola oenanthe 1 
Scolopax rusticola 8 
Serinus serinus 3 
Sitta europaea . 10 
Sturmis vulgaris 156 
Sylvia atricapilla . . . 5 

A jelöltek száma ezidén is elég tekintélyes, 
úgy hogy csak az 1912. évben volt még ked
vezőbb számbeli eredményünk. Köszönhető 
ez elsősorban annak a körülménynek, hogy 
az intézet igazgatója. H E R M Á N O T T Ó , a lehető 
legnagyobb táinogatásbm részesiti ezeket a 
munkálatokat, minek folytán egymagam 1991 
madarat jelölhettem, számos kedvezőtlen körül
mény daczára, másrészt pedig lankadatlan 
buzgósággal működő munkatársainknak, a 
kiknek névsorát és az általuk jelölt madarak 
mennyiségét a következő összeállítás tün
teti fel: 

A G Á R D I E., Pécsvárad 54 
B A K Y M., Kúnszentmiklós . . . 65 
B O H R A N D T L . , Eperjes 157 
C A P E K V. , Oslavan 5 
C S Á K L. , Szentmargita 14 
D A L O T T I A.. Czegléd . . . . . 23 
F E R N B A C S K. N É . Babapuszta . . . 365 
G R E I F J . jun., Kéles 1 
H O R N J., Budapest 5 
H O R V Á T H A.. Solt 168 
H O R V Á T H .). jun., Köselyszeg. . . 4 
J A O O D I C C , Vocin 6 
K Á L M Á N S. jun., Kalocsa . . . . 134 
K A S P A R E K F. , Kapuvár 5 
K I R Á L Y I., Bogyoszló 3 
L I N T I A 1).. Temesvár 4 
Loos K..* Liboch 315 
M A J E R S Z K Y I., Tökös 29 
M A U K S K . dr., Algyógy . . . . 8 
M A L K 8 V., Tátraháza 6 
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Sylvia curruca I 
„ simplex 8 

Tetrao urogallus 1 
Totanus totanus 73 
Ttirdus merula . . . . . . 21 

„ musicus 2 
., pilaris 1 
„ viscivorus 2 

Turtur turtur 8 
Upupa epops 7 
Vanellus vanellus. . . . • . 127 

Összesen — Zusammen . . 493S 

Die Gesamtanzahl der Markierungen ist auch 
heuer ziemlich bedeutend und zeigte nur das 
Jahr 1912 einen grösseren numerischen Er
folg. Es ist dies einerseits dem Umstände 
zu verdanken, dass der Direktor des Institutes, 
O T T O H E R M A N , den Arbeiten die grösstmög-
liche Unterstützung zuteil werden lässt -
ich allein konnte daher 1991 Vögel markieren 
trotz vielen ungünstigen Umständen — ander
seits aber dem nimmermüden Eifer unserer 
Mitarbeiter, deren Namensliste sowie die 
Anzahl der von denselben markierten Vögel 
in folgender Zusammenstellung enthalten ist: 

M O L N Á R G Y . , Hódság 53 

M Ü L L E R P., Kevevára 161 

N A G Y J. dr., Ujverbász . . . . 94 

N Ó V Á K J., Telekháza 23 

P A W L A S G Y . , Eperjes 177 

P O F E R L F. , Obernhof 22 

R Á C Z B., Szerep 25 

R A D E T Z K Y D., Tárnok 31 
R E I S Z F., Vejte 18 

S C H E N K H. , Overbász 16 

S C H E N K J., különböző helyeken -
An verschiedenen Stellen . . . 1991 

S C H O U P A H., Milleschau . . . . 8 

S I M O N M„ M á n t e l e k . . . . . . 20 

S I P O S A., Körmend 18 

S Z E Ő T S B , Tavarna 510 

T H Ó B I A S G Y . jun., Felsőláncz . . 333 
T O M P A K . , Brassó 50 

WÄHL L , A p a t i n . . . . . . . 31 

Összesen — Zusammen . . . 4938 

' SCHUBERT, BALTCB, STORCH és NASE urak közreműködésével. 
Unter Mitwirkung der Herren SCHUBERT, BALTUS, STORCH und NASE. 
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Fogadják mindnyájan az intézet hálás 
köszönetét a lelkes és önzetlen munkáért és 
kérjük őket, tartsanak ki mellettünk a tudo
mányért folytatott kai leiemben a jövő
ben is. 

Hasonlóan hálás köszönetet mondok mind
azoknak, a kik jelölési körútamon támogattak 
és evvel a munkálatok tekintélyes részének 
sikerét biztosították, névszerinti B Ú Z Á S K Á L M Á N , 

E C K R I C H I S T V Á N , E L E S G Á B O R F O O A S S Y S Á N D O R , 

H A U E R B Í L A . H O R V Á T H J Ó S Z E F , L O C H J A K A B , M E S Z -

I I E N Y P Á L , X Í . M E T H P Á L , P L A T T H Y Á R P Á D , R A D E T Z K Y 

D E Z S Ő , R I M L E U P Á L , S C H U H V I K T O R , S I M O N M I H A L Y , 

S Z A B Ó L A J O S , S Z A L A Y A N T A L , dr. S Z L Á V Y K O R N É L 

és S Z O M J A S G U S Z T Á V uraknak. Vonatkozik ez a 
támogatás egyrészt a jelölések engedélyezé
sére, másrészt azok gondos előkészítésére és 
minél gyorsabb keresztülvitelére A költési 
időszak aránylag rövid, a jelölési helyek az 
országban szerte-széjjel vannak, úgy hogy 
az utazás sok időt vesz el. Számottevő ered
ményt tehát csak abban az esetben lehet 
remélni, ha minden helyen a lehető legrövi
debb idő alatt sikeresen végezhetők a jelölé
sek. Az idei gyenge költés mellett a szám
beli elég tekintélyes eredményt csakis úgy 
tudtam elérni, hogy a jelölés ügye mindenütt 
a legpontosabban elő volt készítve 

A jelölések révén szerzett eredmények 
kiiziil igen érdekes tanulságot nyújt a gólya 
szaporodásra vonatkozó statisztikai összeállí
tás, mely a következő: 

Genehmigen sie alle den ergebensten Dank 
des Institutes für ihre eifrige selbstlose Mit
wirkung und seien sie zugleich alle ersucht 
uns in unseren), für die Wissenschaft geführten 
Kampfe auch fernerhin beizustehen. 

Ebenso sage ich allen denen herzlichsten 
Dank, welche mich während meiner Mar
kierungsrundreise unterstützten und dadurch 
einem bedeutenden Teile der Arbeiten den 
Erfolg sicherten, namentlich den Herren 
KOLOMAN BÚZÁS, STEPAN ECKRICH, GABRIEL ÉLES, 

ALEXANDER v. FOGASSY, BÉLA v. HAUER, JOSEF V. 

HORVÁTH, JAKOB LOCH, PAUL V. MESZLÉNY, PAUL 

V. NÉMETH, ÁRPÁD V. PLATTHY, DESIDERIUS V. 

KADUTZKY, PAUL RIMLER, VIKTOR SCHUH, MICHAEL 

SIMON, LUDWIG SZABÓ, !NTONV. SZALAY, DR. KORNEL 

V. SZLÁVY und GUSTAV v. SZOMJAS. Diese Unter
stützung bezieht sich einerseits auf die Be
willigung der Markierungen, anderseits auf 
deren sorgfältige Vorbereitung und je raschere 
Ausführung. Die Brutzeit ist verhältnismässig, 
kurz, die Markierungsstationen im ganzen 
Lande zerstreut, weshalb viel Zeit auf der Reise 
zugebracht werden muss. Es kann daher nur in 
dem Falle auf ein gutes Resultat gehofft wer
den, wenn die Markierungen überall in der kür
zesten Zeit beendigt werden können. Bei der 
heurigen schwach gelungenen Brut konnte 
ich das ziemlich bedeutende numerische 
Resultat nur dem Umstände verdanken, dass 
die Markierungen überall auf das sorgfältigste 
vorbereitet waren. 

Von den Resultaten, welche sich w ä h r e n d 
der Markierungsarbeiten ergaben, bietet die 
Statistik über die heurigen Vermehrungs Verhält
nisse des Storches sehr interessante Lehren. 
Diese Statistik ist folgende: 
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1913 1912 1913 1912 

1 1 
Bellye 4 6 7 3 — 20 24 6 7 
Borzashegy — — 1 — — 1 — .— •— 

— — 2 — — 2 3 • 2 — 
BŐŐB <• « . . . . . — 4 3 — — 7 8 2 I 

— — 1 — — 1 — — — 

Egyek — — 1 — — 1 — — — 
Foktő , ; 1 

— — 2 — — 2 2 — — 

Géderlak — — 1 — — — — — — 

Győrujfalu — — — — — — 1 1 — 
Győrzsámoly — 1 — — — 1 1 — — 

— 3 7 3 — 13 17 7 6 
Hidvég — — 2 1 — 3 10 5 — 

— 1 — — — — — — — 

— 5 7 4 — 16 15 1 1 
— — — 1 — 1 — — — 
— — — — — — 1 1 — 

— — 1 — — 1 1 — — 

Mezőcsát — — 9 5 1 16 35 11 1 
2 5 5 2 — 14 15 1 — 

Nagyajta 1 — 1 — — 2 3 1 — 

— 1 — — — 1 3 2 — 

Patkánvos — — — — — — 1 1 — 

— 4 4 2 1 12 16 8 4 
— — 1 — 1 1 — — 

— 1 2 
— — — 1 — 1 1 — — 

— — — — 1 1 1 — — 

Szászveresmart — 1 — — — 1 V e — — 
Szentbenedek — 1 

1 4 3 — — 8 9 2 — 

— — 1 — 3 3 — — 

— 1 — — 1 2 1 — 
— 1 — — 1 1 — — 

1 1 4 4 1 11 13 1 1 
1 — 1 1 — 3 3 6 2 

Tiszatarján 9 — 4 3 1 10 13 — 4 
Tölös 1 1 — 

1 
— — 1 1 — 2 2 — 1 

— 1 — — 1 1 — — 

Várdarócz 5 3 o 1 — 11 20 9 2 

Összesen — Zusammen 21 57 89 38 5 — — — 
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Volt tehát 210 párnak 569 fia, vagyis az 
1913. évi átlagos szaporodási arányszám 2'71, 
tehát olyan alacsony, a milyen még sohase 
volt. De nemcsak a szaporulat ilyen gyenge, 
hanem a legtöbb helyen jóval több volt a 
meddő párok száma, mint a mult évben s 
helyenként a fészkelők állománya is teteme
sen csökkent. Igen feltűnő ez különösen Mező-
csáton, a hol a mult évi 111 fiókával szem
ben az idén csak 52 nevelődött fel. A mult 
évben érte el az 1909 óta szemmel tartott állo
másokon a gólyaállomány a maximumát s 
rá egy évre leszállott a minimumra. Hogy mi 
az oka ennek a jelenségnek, azt egész pon
tosan nem lehet megállapítani, de igen nagy 
szerepe van benne az időjárásnak. Csak gon
doljunk az 1913. év teljesen abnormális idő
járására. Sok megfigyelő a tavaszi nagy viha
rokat okolja, mely sok fészket megrongált 
vagy elpusztított, továbbá az állandóan hideg 
időjárást, mely miatt sok pár megkésett a 
fészkeléssel. A már említett Mezőcsáton is 
nyolcz fészket pusztítottak el a viharok. 

Az ornithologiailag érdekesebb területeken 
szerzett megfigyeléseim röviden a következők: 

A kisbalatoni gémtelep ezidén rendkívül 
népes volt. A régi telep mellett egy újabb is 
keletkezett, melyben a lakosság zömét a bat-
lák alkották. Az állomány növekedését leg
alább 300 párra becsülöm. Június 16 án a 
fiókák már majdnem anyáuyiak voltak. A sza
porulatot valószínűleg a szomszédos fonyódi 
berekben végzett lecsapolási műveletek idéz
ték elő, mert ennek következtében az addig 
ott fészkelt hatlak áttelepedtek ide, a nyu
godtabb helyre. 

A fészkek mind a tiszta náderdőbe vol
tak rakva. 10—30 méter átmérőjű körökben 
a nád térdmagasságig le és össze volt tiporva, 
úgy hogy első tekintetre valóságos tisztásnak 
látszott egy-egy fészkelő tanya. A fészkek 
letiport nádból és nádon voltak rakva közel 
egymáshoz. A belépésnél csak úgy feketéllett 

Es hatten daher 210 Paare 569 Junge, 
wonach für das Jahr 1913 die durchschnitt
liche Ve.rmehrungsziffer 2'71 beträgt. Dieselbe 
ist daher heuer eine solch niedrige, wie 
niemals vorher. Doch nicht nur die Ver
mehrung war dieses Jahr so schwach, son
dern auch die Anzahl der nicht brütenden 
Paare war bedeutend grösser als im vorigen 
Jahre und sank an einigen Orten auch der 
ganze Bestand der Brutpaare stark herab. 
Ungemein auffallend ist dies in der Gemeinde 
Mezőcsát, wo der Zuwachs an Jungen im 
vorigen Jahre 111, heuer jedoch nur 52 aus
machte Im vorigen Jahre erreichte der Storch
bestand an den seit 1909 ständig unter Be
obachtung stehenden Stationen das Maximum 
und gleich ein Jahr darauf sank derselbe auf das 
Minimum herab. Was die eigentliche Ursache 
dieser Erscheinung ist, kann nicht ganz genau 
angegeben werden, doch scheint dabei die 
Witterung die Hauptrolle zu spielen. Man denke 
nur an die gänzlich abnormale Witterung des 
Jahres 1913. Die meisten Beobachter geben 
als Ursache die Sturmwinde im Frühjahre an, 
welche sehr viele Nester beschädigten und 
zerstörten, ebenso auch die anhaltende kalte 
Witterung, infolgedessen sich viele Paare in 
der Brut verspäteten. In dem schon erwähn
ten Mezőcsát wurden 8 Nester von Sturm
winden zerstört. 

Meine heurigen, in ornithologisch interes
santeren Gebieten gesammelten Beobachtun
gen sind in Kürze die folgenden: 

Die Reiherkolonie im Kisbalatonsee war 
heuer ungemein volkreich. Neben der alten 
Kolonie entstand heuer noch eine neue, zum 
überwiegenden Teile aus Sichlern bestehend. 
Die Zunahme des Bestandes muss zum min
desten auf 300 Paare gerechnet werden. Am 
16. Juni waren die Jungen schon fast flügge. 
Der Zuwachs wurde anscheinend durch die 
Trockenlegungsarbeiten im benachbarten Fo-
uyódiberek verursacht, indem die früher dort 
brütenden Sichler hieher in das noch unge
störte Gebiet übersiedelten. 

Die Nester waren in den reinen Rohrwald 
gebaut. In Kreisen von 10—30 Meter Durch
messer war das Rohr beiläufig bis zur Knie
höhe gänzlich umgeknickt und zerstampft, 
so dass man sich auf den ersten Blick in 
einer Lichte glaubte. Die Nester waren ziem
lich nahe bei einander aus und auf umge-



és nyüzsgött a sok bátla-fióka, már a máso
dik pillanatban nagy zúgással szerte-szójjel 
rebbentek, neki a környékező nádasnak s 
ugyancsak igyekezni kellett, hogy legalább 
egy részüket elfoghassuk. Mire az utolsó 
tanyáról visszaérkeztünk, már újra együtt volt 
az egész sereg s az újonnan befogóttak közt 
csak kevés gyűrűs akadt, jeléül annak, hogy 
csak igen csekély részüket foghattuk meg 
az első alkalommal. 

A nagy kócsag még jelenleg is fészkel, de 
ennek egész külön telepei vannak, a melyek 
felkeresése és zavarása nem is volt czélom. 
Az állomány nagyságát biztosan senki se 
tudja, de van legalább még 10 pár, tehát 
jelenleg a legnépesebb telep az országban. 

A másik kócsagtelep van a Fertőn, a keleti 
parton, az illmiczi kiserdő közelében. Ren
geteg náderdőben van 3—4 pár, a hova senki 
be nem merészkedik s így fészkelésük egye
lőre biztosítva van, addig, a míg a Fertő 
részleges lecsapolása következtében a nád ki 
nem pusztul A szabályozási munkálatok a 
Fertő vizét jelentékenyen megapasztották, úgy
hogy a jelenlegi part jó V 2 kilométernyire 
van a régitől. A vízállás oly sekély, hogy a 
legtöbb helyen térdig se ér a víz. A belvizek 
terjedelme is tetemesen csökkent. Az idő 
rövidsége és az időjárás mostohasága nem 
engedett behatóbb vizsgálatokat a jelenlegi 
orniszról és a lecsapolások következtében be 
állott változásokról. Csak azt láttam, hogy a 
kócsag itt van, találtam gulipánfészket tojá 
sokkal es elhagyott dankasirályfészkeket. Kis 
kolónia-fészkeit itt az idén, tulajdonképpen ezek 
miatt kerestem fel a Fertőt, de orvhalászok 
kirabolták a kolóniát. 

A Fertő nyugati partja mentén is óriási 
nádrengeteg vonul végig, úgy hogy ideális 
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441 

knicktes Rohr gebaut. Beim Eintritte in eine 
solche Brutstelle erschien dieselbe ganz 
schwarz und wimmelte nur so von den vielen 
Sichlerjungen, im nächsten Augenblicke jedoch 
stob alles mit grossem Geräusche auseinander, 
hinein in das umgebende Röhricht, und man 
musste sich ja beeilen um wenigstens eines 
Teiles derselben habhaft zu werden. Von der 
letzten Brutstelle zurückkehrend, war die ganze 
Gesellschaft schon wieder beisammen, doch 
befanden sich unter den neuerdings eingefange-
nen nur wenig beringte Exemplare, als Beweis 
dafür, welch geringer Teil derselben bei der 
ersten Gelegenheit ergriffen werden konnte. 

Der Edelreiher brütet hier auch jetzt noch, 
doch hat derselbe ganz abseits gelegene Brut
stellen, deren Aufsuchen und Beunruhigen 
nicht bezweckt wurde. Die Grösse des Bestan
des kann niemand sicher angeben, doch sind 
zum mindesten noch 10 Paare vorhanden, es 
ist daher derzeit die grösste im Lande noch 
bestehende Kolonie. 

Die zweite Edelreiherkolonie befindet sich 
im Fertösce, am östlichen Ufer in der Nähe 
des Ulmiczer Wäldchens. Dieselbe besteht 
aus 3—4 Paaren, welche im ungeheuren Rohr-
walde brüten, wohin sich niemand hinein
getraut, weshalb der Bestand derselben auch 
so lange gesichert ist, bis infolge der teil-
weisen Trockenlegung des Sees das Rohr 
nicht zugrunde gehen wird. Die Regulierungs-
arbeiten verminderten den Wasserstand des 
Sees ungemein, so dass sich das jetzige Ufer 
V i Kilometer weit vom früheren befindet' 
Der Wasserstand ist ein derartig niedriger, 
dass an den meisten Stellen das Wasser nicht 
bis zum Knie reicht. Auch der Umfang der 
Binnenseen und Lacken hat stark abgenommen. 
Infolge der Kürze der Zeit und der miserablen 
Witterung konnte ich leider keine eingehenden 
Beobachtungen über die derzeitige Vogelwelt 
und über die Veränderungen machen, welche 
die Regulierungsarbeiten in denselben hervor
riefen Ich konstatierte nur, dass der Edel
reiher noch hier ist, fand einige Nester des 
Säbelschnablers mitEiem und einige verlassene 
Lachmövennester. Heuer brütete hier eine kleine 
Kolonie — eigentlich war ich wegen dieser 
hieher gekommen —, doch wurde dieselbe von 
Raubfischern zerstört. 

Längs dem Westufer des Sees zieht sich 
ebenfalls eine ungeheure Rohrwand dahin 
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gémfészkelőterületet alkotna, de megakadá
lyozzák a letelepülést a tavaszi nádperzselé
sek. Az egész nádas bérbe van adva s a bérlő 
a minél szebb nád kitermelése czéljából min
den tavaszszal leperzseli a megmaradt nád
szigeteket és torzsákat. Ez a perzselés még 
áprilisban is folyik s evvel elriasztják a géme
ket. Némely évben akad ugyan 6—10 párból 
álló bakcsótelep, de népes gémtanya ma már 
ezen a vidéken nincs. Annál több azonban az 
apró madár, melyek közül Fertöfehéregyházán 
a következőket figyeltem meg: Acrocephalus 
arundinaceus, palustris, streperus, Calamodus 
schoenobaenus és melanopogon, Locustella lusci-
nioides, Emberiza schoeniclus, Remiza pen-
dulina. 

A harmadik kócsagtelep a lukácsfaki Fehér-
tavon legfeljebb 2—3 párból áll. Egyéb gém
fajok közül néhány Ardea cinerea és pur-
purea fészkel itt, inig a szomszédos Carska 
bara füzesein néhány bakcsó tanyázik. 

Igen népes volt ezidén is az i'íjvidéki gém-
telep, melyben a lakosság zömét kb. egyenlő 
mennyiségben bakcsók és üstökös gémek 
alkotják. A vörös gémállomány igen meg
apadt, a kis kárókatona, valamint a batla 
teljesen eltűnt. A telep fennmaradása egyelőre 
nincs veszélyeztetve. Június 29-én már anyányi 
bókák akadnak, de tojás is van még. 

A liárosszigeti bakcsótelep ezidén nagyon 
összezsugorodott, legfeljebb 50 párból áll. 

Tengeliczen, Tolna megyében, óriási kanadai 
nyárfákon kb. 50 párból álló szürke gém
telep. 

A beliyei gémtelep — legalább ezidénre — 
megszűnt, még pedig az áprilisi nádperzselé
sek következtében. 

A Velenczei-tavon levő dankasirályok ezidén 
három telepet alkottak. Egyik volt a velenczei. 
a másik a dinnyési részben, a harmadik pedig 
az ú. i i . Fertőben. A telepek igen népesek. 

und würde dieselbe eine ideale Brutstelle für 
Reiher ergeben, doch werden solche Ansiede
lungen durch die Rohrbrände im Frühjahre 
verhindert. Der ganze Rohrstand ist verpach
tet und werden dann im Frühjahre die stehen
gebliebenen Rohrparzellen und die Rohr
stoppeln abgebrannt, um einen je schöneren 
neuen Rohrbestand zu erzielen. Diese Rohr
brände dauern oft bis in den April und 
werden dadurch die Reiher verscheucht In 
manchen Jahren lässt sich zwar eine aus 
6—8 Paaren bestehende Nachtreiherkolonie 
nieder, aber volkreiche Reiherstände gibt es 
in dieser Gegend keine mehr. Umso häufiger 
sind jedoch die Kleinvögel, von welchen ich 
in der Gegend von Fertőfehéregyháza fol
gende beobachtete: Acrocephalus arnndina
ceus, palustris, streperui, Calamodus schoeno
baenus und melanopogon, Locustella luscini-
oides, Emberiza schoeniclus und Remiza pen-
dulina. 

Die dritte Edelreiherkolonie befindet sich 
im Fehértó bei Lukáesfalva und besteht höch
stens aus 3—4 Paaren. Von anderen Reiher
arten nisten hier einige Ardea cinerea und 
purpurea, während auf den Weidenbäumen 
der benachbarten Carskabara einige Nacht
reiher hausen. 

Sehr volkreich war heuer die Reiherkolonie 
ni I 'jvidék, in welcher das Gros der Bewohner
schaft zu gleichen Teilen von Nacht- und 
Schopfreihern gebildet wird. Der Purpur-
reiherbestand ist stark herabgesunken, wäh
rend der Sichler und die Zwergscharbe gänz
lich verschwunden sind. Vorläufig ist die 
Existenz der Kolonie noch gesichert. Am 29. 
Juni gab es schon fiiigge Junge, doch auch 
noch Eier. 

Die Nachtreiherkolonie der Donauinsel Ha
ns hatte sich heuer stark vermindert und 
bestand aus kaum 50 Paaren. 

In Tengclicz. Komitat Tolna, befindet sich 
auf riesigen Schwarzpappeln eine aus unge
fähr 50 Paaren bestehende Graureiherkolonie. 

Die Reiherkolonie der Herrschaft Bellye 
hat sich — wenigstens für dieses Jahr — 
aufgelöst, infolge der Rohrbränden im Früh
jahre. 

Im See von Velencze bildeten die Lachwöven 
in diesem Jahre drei Kolonien. Eine befand 
sich im Velenczeer, die andere im Dinnyéser 
Teile, die dritte im sogenannten Fertő. Die 
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A két utóbbi helyen kis kormos szerkőtele
pek is voltak. 

A hodrogszerdahelgi dankaxirálytelpp ez idén 
igen örvendetesen meggyarapodott. Az állo
mányt közelítőleg 200 párra becsültem. 
Néhány k< rmos szerkő és folyami halászka 
is fészkelt, a telepen. 

Urbö-puszla raadárállománya ezidén szám
belileg határozottan raegnövekedett. Különö
sen áll ez bíbiczre, godára, a vöröslábú és 
pajzsos czankóra, tehát azokra a fajokra, 
melyek az állomány zömét alkotják és jellem
zők a terület ornithologiai arczulatjára. Úgy 
látszik, hogy a mult évi jelöléssel együttjárt 
nagyobb felügyelet és kímélet kedvező befo
lyást gyakorolt az állomány alakulására. Hogy 
ezt a növekedést a mult évi generáczió csatlako
zása idézte-e elő, azt nem sikerült megálla
pítani, mert egyetlen egy mull évi gyűrűs 
fiókát se sikerült elfogni a területen. 

A ritkább fajok közül többízben mutatko
zott a tavi czankó, sőt egy fészke is akadt, 
de ez áldozatul esett a tojásszedöknek. 
Gólyatöcs is jelentkezett, de miután néhá
nyat lelőttek, a többi elment. Székicsér is 
mutatkozott, azonban fészek nem akadt. Sok 
volt a nyílfarkú récze, fészkelt a kanalas-, 
csörgő-, czigány-, barát- és tökésrécze, helyen
ként 1—2 pár vadlúd is. Túzok szintén fész
kelt. Kormos szerkő több helyen alkotott 
kisebb telepeket, fehérszárnyú azonban gyé
ren mutatkozott és tudomásom szerint nem 
is fészkelt. Három fészkét találtam a közép 
sárszalonkának. 

A vízicsibék gyéren voltak képviselve; 
törpe vizicsibe-fészek egy se akadt. Egész 
tavaszon át néhány énekes hattyú tartózko
dott a területen, májusban többször láttam 
két nagy kócsagot. 

A tavaszi hideg időjárás nagyon megkés
leltette a költést. Az első bibiczfiókákat ugyan 
már május 2 án gyűrűztem, de május 22-ig 
tartott, mig újból fiókákra akadtam. Május 
9-én leltem először pacsirtatiakat. 22-én goda, 

Kolonien sind stark bevölkert. An den beiden 
letztgenannten Stellen waren auch kleine Ko
lonien der schwarzen Seeschwalbe. 

Eine sehr erfreuliche Zunahme zeigte sich 
an der Lachmövenkolonie in Bodrog'szerdahely. 
Den Bestand schätzte ich auf ungefähr 200 
Paare. Auch einige schwarze und Flussee-
schwalben nisteten hier. 

Der Vogelbestand in der Puszta Ürbő hat 
heuer entschieden zugenommen. Besonders 
gilt dies für den Kiebitz, Kampfläufer, Rot
schenkel und die Uferschnepfe, also für die
jenigen Arten, welche das Gros des Bestan
des bilden und den ornithologischen Charakter 
des ganzen Gebietes ergeben. Wie es scheint, 
übten die vorjährigen Beringungsversuche, 
besser gesagt die damit verbundene grössere 
Aufsicht und Schonung, einen günstigen Ein
fluss aus auf die Gestaltung des Vogelbestan
des. Ob dieser Zuwachs durch Anschluss 
der vorjährigen Generation erreicht wurde, 
konnte nicht entschieden werden, da auch 
nicht ein einziger beringter Jungvogel im 
Gebiete aufgefunden werden konnte. 

Von den selteneren Arten zeigte sich mehr
fach der Teichwasserläufer; auch ein Nest 
mit Eiern wurde aufgefunden, doch fiel das
selbe den Eiersammlern zum Opfer. Stelzen-
läufer trafen ebenfalls ein nachdem jedoch 
einige erlegt wurden, zogen die übrigen fort. 
Auch der Halsbandgiarol zeigte sich, ein 
Nest wurde aber nicht gefunden. Heuer gab 
es viele Spiessenten, ausserdem brüteten 
Löffel-, Knäk-, Moor-. Tafel- und Stockenten, 
stellenweise auch 1—2 Paare der G augans. 
Grosstrappe brütete ebenfalls. Die schwarze 
Seeschwalbe hatte merhrer rts kleinere Ko
lonien, die weissflügelige Seeschwalbe jedoch 
zeigte sich nur in geringer Anzahl und hatte 
heuer meines Wissens keine Brutkolonie. Von 
der Moorschnepfe wurden drei Nester gefunden 

Die Sumpfhühnchen waren sparsam ver
treten; nicht ein einziges Nest des Zwerg-
sumpfhiihnchen wurde gefunden. Das ganze 
Frühjahr hindurch hielten sich einige Sing
schwäne im Gebiete auf, im Mai beobachtete 
ich öfter zwei Edelreiher. 

Durch die kalte Witterung im Frühjahre 
wurde die Brut sehr stark verspätet. Die 
ersten Kiebitzjunge wurden zwar schon am 
2. Mai beringt, doch dauerte es bis zum 
22. Mai, bis sich wieder Junge zeigten. Am 
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vöröslábú czankó és széki lilefiókákat, míg 
legkésőbben, június 6 án, keltek a sárszalonka 
és pajzsos csankó fiai. A melegebb idő csak 
április végén állott be, s ettől kezdve huza
mosabb ideig tartott, a mi nagyon kedvezett 
a később fészkelőknek. Ennek tulajdonítom, 
hogy aránylag igen gyakoriak voltak az ötös 
fészekaljak a pacsirtánál és vöröslábú czankó-
nál. Utóbbi fajnál az ötös fészekalj különö
sen ritka, s ezidén legalább ötöt találtam. 

A mult évben kezdeményeztem ezen a terü
leten a jelöléseket, nemcsak abból a czélból, 
hogy az itt fészkelő madarak vonulási viszo
nyait megismerjük, hanem abból a czélból is, 
hogy a vízimadár- világnak mind szembetűnőbbé 
váló megfogyatkozására való tekintettel ada
lékokat nyerjünk az ily területek madárvilá
gának népesedési és diszlokácziós viszonyai
ról. Az alábbiakra nézve az idei év még csak 
közvetett eredményt szolgáltatott, a mennyi
ben bebizonyult az a nagyjelentőségű tény, 
hogy ezek a madárfajok is visszatérnek a régi 
fészkelőhelyre. Hogy hová lesznek a fiókák, 
arról azonban az első év még nem hozott 
adatokat. 

Az itt végzett kísérletekkel kapcsolatosan 
már most rátérhetek egyúttal az idei jelölési 
eredmények ismertetésére is. Előre is jelez
hetem, hogy ezidén is sok új és értékes ada
tot nyertünk nemcsak az egyes fajok vonu
lásának ismeretéhez, hanem a vonulás kér
désének egyetemes megbírálása szempontjából 
is. Tán csak azt lehet leginkább sajnálni, 
hogy a jelölési eredmények csak kevés eset
ben vonatkoznak oly fajokra, melyek vonulása 
az évi feldolgozások révén már beható tanul
mányozásban részesült. Milyen tanulságos volna 
a kétféle módszerrel elért eredmények össze
hasonlítása. 

A fészkelöterületre való visszatéréshez két 
adatot nyújtott a 

9. Mai fand ich zum ersten Male Feldlerchen
junge, am 22. Mai die ersten Jungen der 
Uferschnepfe, des Rotschenkels und Seeregen-' 
pfeifers, während am spätesten, erst am 6 
Juni die Jungen des Kampfläufers und der 
Moorschnepfe angetroffen wurden. Die wär
mere Witterung trat erst Ende April ein und 
dauerte dann längere Zeit hindurch an, was 
für die später brütenden sehr günstig war. 
Diesem Umstände möchte ich es zuschreiben, 
dass heuer 5-er Gelege des Rotschenkels und 
der Feldlerche verhältnismässig häufig waren. 
Beim Rotschenkel ist das 5-er Gelege beson
ders selten und fand ich heuer deren wenig
stens fünf. 

Im vorigen Jahre begann ich hier die Vogel-
markierungen, u. zw. nicht nur um die Zugs
verhältnisse der hier ansässigen Vogelwelt 
kennen zu lernen, sondern auch um Beiträge 
über die Bevölkerungsweise und Dislokations
verhältnisse der Vogelwelt solcher Gebiete 
zu erhalten mit besonderer Berücksichtigung 
auf die immer mehr um sich greifende Ver
minderung des Sumpf- und Wassergeflügels. 
Über letzteren Punkt ergab der Versuch bisher 
nur indirekte Resultate, indem sich die bedeut
same Tatsache erwies, dass auch diese Vogel
arten an ihren früher innegehabten Brutplatz 
zurückkehren. Wohin jedoch die Jungen zurück
kehren, darüber gab der erstjährige Versuch 
noch keine Aufschlüsse. 

In Verbindung mit den hier gemachten 
Versuchen kann jetzt auch auf die heungen 
Markierungsresultate übergangen werden. Es 
darf wohl schon im voraus angezeigt werden, 
dass auch heuer viele neue und wertvolle 
Resultate erreicht wurden, u. zw. nicht nur 
in Bezug auf die Kenntnis des Zuges ein
zelner Arten, sondern auch zum Nutzen des 
Studiums über die Gesaminterscheiuung des 
Zuges. Zu bedauern ist nur der Umstand, 
dass sich die Markierungsresultate nur in 
wenigen Fällen auf solche Arten beziehen, 

j deren Zugsverhältnisse auf Grund unserer 
jährlichen Zugsberichte schon eingehend unter
sucht wurden. Es wäre jedenfalls lehrreich 
die Resultate, welche durch Anwendung beider 
Untersuchungsmethoden erreicht wurden, mit 
einander zu vergleichen. 

Über die Rückkehr an den früheren (alten) 
Brutort lieferte uns zwei wertvolle Daten die: 
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Goda — Limosa limosa (L) 

1. Fészekről fogott öreg péklány, jelöltein 
1912 április 26 án Ürbő-pusztán 2326. számú 
gyűrűvel. Ugyanott fészekről fogtam 1913 
május 9 én. 

2. Szintén fészekről fogott öreg példány, 
jelöltem ugyanott 1912 május 11-én 2370. 
számú gyűrűvel. Lelőtték 1913 június 1-én 
Peszéren, a jelölési helytől körülbelül 1—2 
kilométer távolságban. 

Összesen 23 öreg és 12 fiatal péklányt 
jelöltem a mult évben, ez idén pedig 20 öreget 
és 4 fiókát. Tekintettel a elfogás sokféle 
nehézségeire az újra eltbgottak számát nem 
szabad keveselni. Annál rosszabb ez az arány 
azonban a bibicznél, mely fajból a mult év
ben 67, ezidén pedig 51 példányt fogtam 
fészekről és szintén csak egyetlen egy vissza
térő akadt. Legrosszabb az eredmény a vörös
lábú czonkónál. A mult évben 38 ezidén pedig 
48 példányt fogtam a fészekről s ezek közül 
egyetlen egy gyűrűs se volt. Az utóbbi faj
nak a mult évben jelölt példányából csak egy 
került kézre, Kominban. a Narenta-torkolatnál, 
a mint azt a mult évi jelentésben emiitettem. 
Általában többfele s igy elég kedvező ered
ményeket adott a 

Schwarzschwänzige Uferschnepfe. 

1. Vom Neste gefangener alter Vogel; 
gezeichnet am 26. April 1912 auf Puszta 
Ürbő mit Ring Nr. 2326. Ebendaselbst vom 
Neste gefangen am !). Mai 1913. 

2. Ebenfalls vom Neste gefangenes altes 
Exemplar, gezeichnet am I L Mai 1912 eben
daselbst mit Ring Nr. 2370. Erlegt am 1. Juni 
1913 in Peszér, von der Markierungsstelle 
1—2 km entfernt. 

Im vorigen Jahre wurden insgesamt 23 Brut
vögel und 12 Nestlinge gezeichnet, heuer 20 
Brutvögel und 4 Nestlinge. Mit Hinsicht auf 
die Schwierigkeiten des Einfanges darf die 
Anzahl der wiedereingefangenen nicht unter
schätzt werden. Umso ungünstiger gestaltet 
sich dieses Verhältnis beim Kiebitz, von 
welcher Art im vorigen Jahre 67 und heuer 
51 Brutvögel eingefangen wurden, jedoch nur 
ein einziger beringter. Ganz resultatslos ver
lief der Versuch für den Rotschenkel. Im 
vorigen Jahre wurden 38 Brutvögel beringt, 
heuer deren 48 eingefangen ohne auch nur 
einen einzigen Ringvogel unter denselben zu 
finden. Von letzterer Art wurde überhaupt 
nur ein einziges Exemplar zurückgemeldet, 
u. zw. aus Komin an der Narentamündung, 
wie darüber schon im vorigen Jahrgange be
richtet wurde. Mehrseitige und im allgemeinen 
günstigere Resultate ergab der 

Bíbicz — Vanellus 

1. Fészekről fogott példány, jelöltein Urbőn 
1912 május 11-én 2373. számú gyűrűvel: 
fészekről fogtam ugyanott 1913 május 22-én. 

2. Fészekről fogott példány, jelöltem Urbőn 
1912 május 18-án 2382. számú gyűrűvel: 
elejtette VOLPI A. 1912 deczember második 
feleben Mortara mellett. Olaszország l'ie ni 
tartományában. Bejelentette MARTORELLI G. 

Irány : Ny-DNy. 
Távolság: 860 kim. 
3. Fióka, jelöltem Urbőn 1912 május 18-án 

2064. számú gyűrűvel. Lelőtte ORSI SÁNDOR 

1913 márczius 13 án Osimóban, Ancona-tarto
mány. Olaszország. 

K o r : kb. 1 év. 
Irány: DNy. 
Távolság: 620 kim. 

am I l us (L.) — Kiebitz. 

1. Brutvogel; gezeichnet von mir in Ürbő 
am 11. Mai 1912 mit Ring Nr. 2373; vom Neste 
eingefangen ebendaselbst am 22. Mai 1913. 

2. Brutvogel; gezeichnet von mir in Ürbő 
am 18. Mai 1912 mit Ring Nr. 2382; erlegt 
von A. VOLPI in der zweiten Hälfte des Mo
nats Dezember 1912 bei Mortara, Provinz 
Piemont, Italien. Bericht von G. MARTORELLLI. 

Richtung: West-Südwest. 
Entfernung: 860 km. 
3. Nestling; gezeichnet von mir in Ürbő 

am 18. Mai 1912 mit Ring Nr. 2064; erlegt 
von A L E S S A N D R O O R S I am 13. März 1913 in 
Osimo, Provinz Ancona, Italien. 

Alter: ungefähr 1 Jahr. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 620 km. 



440 

4. Fióka; jelöltem Ürbőn 1912 május 11-én 
2375. számú gyűrűvel. Lövetett TORRES E. F. 
szerint 1912 november 13-án Jaracoban, 
Spanyolország keleti partvidékén a 39-ik 
északi szélességi fok alatt. 

Kor : kb. l/s e v -
Irány: DNy. 
Távolság: 1820 kim. 
5. F ióka; jelöltem Apajon 1912 június 1-én 

2418. számú gyűrűvel. Lövetett ZORREJON A. E. 
szerint 1912 uoveinber 8-án Nules mellett, 
szintén Spanyolország keleti partján körülbelül 
a 40-ik északi szélességi fok alatt. 

Kor : kb. lj, év. 
Irány: DNy. 
Távolság: 1770 kim. 
0. Fióka; jelölte RADETZKY DEZSŐ 1912 jún. 

3 án 902. számú gyűrűvel Tárnokon. Lelőtte 
KOVÁTS BÉLA 1913 április 20-én Érden. Beje
lentő RADETZKY D. 

Kor : kb. 1 év. 
Irány: Kelet. 
Távolság : 8 kilométer: 
Adataink vannak tehát arról, hogy az öreg 

fészkelőmadarak visszatérnek a fészkelőterü
letre, a fiatal példányok visszatérnek a szülő
földre, továbbá a téli szállásról és átvonulási 
területről. A téli szállás legtávolabb pontja 
Spanyolország, a hol két fióka került kézre, 
legközelebbi pontja a Lombard-sikság, a hol 
öreg példányt találtak. Atvonulóterületnek 
tartandó egyelőre Ancona vidéke. Hogyan 
alakul tulajdonképpen a vonulás, arról ezek 
az adatok pontos képet még nyújthatnak, de 
már az első év eredményeiből is látható, 
hogy a bibiczben oly fajt nyertünk, melynél 
a vonulás kérdésének minden fázisához re
mélhetünk kísérleti adatokat s megvan hozzá 
még az a nagy előnyünk is, hogy gazdag 
ornithophaenologiai anyagunk van róla. A jövő
ben is tehát lehetőleg még fokozottabb mér
tékű figyelmet kell szentelni ennek a fajnak. 

Említésre méltónak találom még azt a 
körülményt is, hogy Anglia és Skóczia bí-
biczei részben Portugáliában, de részben 
Spanyolországban is telelnek. Tán megtörtén
hetnék egy szer-m ásszor, hogy egyes példányok 
nagyobb idegen csapatokhoz verődve ezekkel 
együtt maradnak és nem a szülőföldre térnek 
vissza, hanem a fajnak egy ettől messzireeső 

4. Nestling; gezeichnet von nur am 11. Mai 
1912 in Utbő mit Ring Nr. 2375; erlegt nach 
E F. TORRES am 13. November 1912 in Jaraco an 
der Ostkiiste Spaniens unter den 39. Breiten
grad. 

Alter: ungefähr !/s Jahr. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 1820 km. 
5. Nestling; gezeichnet von mir am 1. Juni 

1912 in Apaj mit Ring Nr. 2418, erlegt nach 
A. E. ZORREJON am 8. November 1912 bei 
Nules, ebenfalls an der Ostküste Spaniens 
ungefähr unter dem 40. Breitengrad. 

Alter: ungefähr 7 S Jahr. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 1770 km. 
(i. Nestling: gezeichnet von DESIDERIUS RA

DETZKY in Tárnok am 3. Juni 1912 mit Ring 
Nr. 902. Erlegt von BÉLA KOVÁTS am 20. April 
1913 in Érd. Bericht von D. RADETZKY. 

Alter: ungefähr 1 Jahr. 
Richtung: Ost. 
Entfernung: 8 km. 
Wir haben daher Daten über die Rückkehr 

eines Brutvogels und eines Nestlings in die 
Heimat, ausserdem über die Durchzugsgebiete 
und Winterquartiere. Der entfernteste Punkt 
des Winterquartieres ist Spanien, wo zwei 
Jungvögel, der nächste die lombardische Ebene 
wo ein altes Exemplar angetroffen wurden. 
Als Durchzugsgebiet muss vorläufig die Gegend 
von Ancona angesehen werden. Wie sich der 
Zug eigentlich gestaltet, darüber können diese 
Daten noch kein klares Bild ergeben, doch 
ist schon aus den Resultaten des ersten Jahres 
zu ersehen, dass der Kiebitz eine solche Art 
darstellt, von welcher über sämtliche Phasen 
der Zugserscheinung experimentale Daten zu 
erhoffen sind, welche dabei auch noch den 
Vorteil hat, dass wir auch über ein reiches 
Zugsdatenmaterial über dieselbe verfügen. 
In der Zukunft muss daher dieser Art wo
möglich noch grössere Aufmerksamkeit ge
schenkt werden. 

Erwähnen möchte ich auch noch den Um
stand, dass die Kiebitze von Schottland und 
England in Portugal, zum Teile aber auch 
in Spanien überwintern. Es könnte daher 
das eine oder dass andere Mal geschehen, 
dass einzelne Exemplare sich einem grösseren 
fremden Fluge anschliessen, mit diesen dann 
zusammen verbleiben und daher nicht in die 
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fészkelőterületere. Ebből a szempontból kívá
natos volna, ha egyebütt is lefognák a fészek
ről az öreg madarakat, a mi nem túlságosan 
nehéz dolog. Csodálatos dolog, hogy Hollan
diában nem jelölnek bíbiczeket, a hol pedig 
a madárjelöléseket szintén felkarolták és a 
hol bőséges alkalom volna bíbic/jelölésekre. 

Heimat zurückkehren, sondern an eine von 
dieser weitentfernte Brutstelle der Art. Mit 
Bezug auf diesen Umstand wäre es äusserst 
wünschenswert, wenn auch anderswo Brut
vögel eingefangen würden, was gar nicht so 
schwierig ist. Es ist zu verwundern, dass man 
in Holland keine Kiebitze zeichnet, wo doch 
der Vogelzugsversuch auch hier fruchtbaren 
Boden fand und wo ausgiebige Gelegenheit 
wäre, Kiebitze zu markieren. 

Fehé r gólya — Ciconia ci 

Valamennyi fióketkorában jelöltettett. 
1. Jelöltem 1908 július 10-én Hidvégen 

207. számú gyűrűvel, holtan találta LŐRINCZV 

DEZSŐ 1913 július 31-én Földváron, a jelölési 
hely tőszomszédságában. 

K o r : kb. 5 év. 
2. Jelöltein 1908 július 2-án Alsóságon 

369. számú gyűrűvel; lövetett 1912 június 
16-án, Budafán, Pozsony megyében. VEKMES 

ZOLTÁN jelentése. 
Kor : 4 év. 
Irány: Észak. 
Távolság: 85 kilométer. 
3. Jelöltem 1909 július 12-én Hidvégen. 

1257. számú gyűrűvel; lövetett 1913 augusz
tus havában Gyergyóalfalun. MADARÁSZ A. jelen
tése. 

Kor : 4 év. 
Irány : Észak 
Távolság: 100 kim. 
4. Jelöltein 1909 július 12-én Apáczaii 

1296 számú gyűrűvel; holtan találták 1912 
június havában Podeni Noui közelében, Romá
niában. BOLOZAN C. jelentése. 

K o r : 3 év. 
Irány : DK. 
Távolság: 105 kim. 
5. Jelölte MOLNÁR GYULA 1912 június 25-én 

Hódságon 4811. szánni gyűrűvel; kézrekerült 
1913 márczius 3-án a Kasilie-folyó mellett 
Ekwendeni közelében (Mzimba postahely), 
British Nyassalandban. DR. ELMSLIE W. A jelen
tése. 

K o r : 8 hónap. 
Irány és távolság meghatározhatlan. mert 

sem térképeinken, sem a Ritter féle legújabb 
lexikonban a bejelentett helyek egyike se 
található. 

ia (L.) — Weisser Storch. 

Sämtliche als Nestlinge gezeichnet. 
1. Gezeichnet von mir am 10. Juli 1908 in Hid-

vég mit Ring Nr. 207; tot aufgefunden von DESI-

DERIUS v. LÖRINCZY am 31. Juli 1913 in Földvár, in 
der nächsten Umgebung des Markierungsortes. 

Alter: ungefähr 5 Jahre. 
2. Gezeichnet von mir am 2. Juli 1908 in 

Alsóság mit Ring Nr. 369; erlegt am 16. Juni 
1912 in Budafa, Komitat Pozsony. Bericht 
von ZOLTÁN VERMES. 

Alter: 4 Jahre. 
Richtung: Nord. 
Entfernung: 85 km. 
3. Gezeichnet von mir am 12. Juli 1909 

in Hidvég mit Ring Nr. 1257; erlegt im 
August 1913 in Gyergyóalfalu. Bericht von 
A. MADARÁSZ. 

Alter: 4 Jahre. 
Richtung: Nord. 
Entfernung: 100 km. 
4. Gezeichnet von mir am 12. Juli 1909 

in Apácza mit Ring Nr. 1296; tot aufgefunden 
im Juni 1912 bei Podeni Noui in Rumänien. 
Bericht von C. BOLOZAN. 

Alter: 3 Jahre. 
Richtung: Südost. 
Entfernung: 105 km. 
5. Gezeichnet von JULIUS MOLNÁR am 25. Juni 

1912 in Hódság mit Ring Nr. 4811; erlegt 
am 3. März 1913 am Kasilieilusse bei Ekwen
deni, Post Mzimba in British Nyassaland. Be
richt von DR . W. A. ELMSLIE. 

Alter: 8 Monate. 
Richtung und Entfernung können nicht 

genau bestimmt werden, indem die genannten 
Ortlichkeiten in unseren Karten nicht einge
zeichnet sind, ebenso auch aus Ritters neuestem 
geographischen Lexikoné fehlen. 
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6- Jelölte M O L N Á R G Y U L A 1915 július 6-án 
Militicsen 4852. szánni gyűrűvel; lövetett 
1912 deczeniber végén Bulawayóban, Rhodé-
ziában. V I G N E A. jelentése. 

K o r : 6 hónap. 
Irány: Dél, csekély keleti elhajlással. 
Távolság: kb. 7400 kim. 

7. Jelölte W Á H L I O N Á C Z 1912 június 26-án 
Apatinban 4948. számú gyűrűvel; holtan 
találta P A P A D O P U L O S M I H Á L Y 1913 június 30-án 
Kuvukliában Brussa mellett Kis-Ázsiában. 

Kor : 1 év. 
I rány: D K . 
Távolság: kb. 1000 kim. 
8. Jelöltem 1912 június 20-án Dunaiban 

(Bellyei-uradalom) 5205. számú gyűrűvel; le
lőtte körülbelül okt. első felében egy beduin 
Mascatban, az Arábia délkeleti kiszögellésé-
ben levő Oman szultánátusban. S Y E D F A I S A L 

B I N T U R K E E ománi szultán jelentése. 
K o r : 4 hónap. 
Irány: D K . 
Távolság: kb. 4300 kim. 

9. Jelöltem 1912 június 25-én a kisbalatoni 
berekben levő Endes-szigeten 5284. számú 
gyűrűvel; holtan találták az 1913. évben 
Singletree közelében. Dalton mellett, Natal-
ban. 

Az időpont ismeretlen, de június előtti. 
I rány: Dél, kis keleti elhajlással. 
Távolság: 8600 kim. 

10. jelöltem 1912 július 3-án Tisztarjánban 
5326. számú gyűrűvel; holtan találták 1913 
június 3-án Bosjesspruitban Trichardtsfontein 
mellett Transzválban. A „DeVolkstem" napi
lap jelentése. 

K o r : kb. 1 év. 
Irány: Dél, kis keleti elhajlással. 
Távolság: kb. 8400 kim. 
11. Jelöltem 1913 július 4-én Tiszakeszin 

6123. számú gyűrűvel; elejtették 1913 aug. 
24-én vonuló csapatból Mehádiában. Bejelenti 
B E Y E R A D O L F . 

Kor : kb. 3 hónap. 
I rány: Dél-délkelet. 
Távolság: kb. 350 kim. 
A téli szállásra vonatkozólag újabb mozzanat 

nem merült föl, mindössze csekély méretű 
kiterjesztésről lehet szó Rhodézia felé. A 

6. Gezeichnet von J U L I U S M O L N Á R am 6. Juli 
1912 in Militics mit Ring Nr. 4852; erlegt 
Ende Dezember 1912 in Bulawayo, Rhodesien. 
Bericht von A. Y I G N E . 

Alter: 6 Monate. 
Richtung: Süd, mit geringer Abweichung 

nach Osten. 
Entfernung: ungefähr 7400 km. 
7. Gezeichnet von I G N Á C Z W A H L am 26. Juni 

1912 in Apatin mit Ring Nr. 4948. Tot auf
gefunden von M I C H A E L P A P A D O P U L O S am 30. Juni 
1913 in Kuvuklia, bei Brussa in Kleinasien. 

Alter: 1 Jahr. 
Richtung: Südost. 
Entfernung: ungefähr 1000 km. 
8. Gezeichnet von mir am 20. Juni 1912 

in Dunai (Herrschaft Bellye) mit Ring Xr. 5205; 
wurde ungefähr in der ersten Hälfte des Monats 
Oktober von einem Beduinen erlegt in Mascat, 
Sultanat Oman, Südostspitze Arabiens. Bericht 
von S Y E D F A I S A L B I N T U R K E E , des Sultans von 
Oman. 

Alter: 4 Monate. 
Richtung: Südost. 
Entfernung: ungefähr 4300 km. 
9. Gezeichnet von mir am 25. Juni 1912 

am Kisbalaton, Insel Endes mit Ring Nr. 5284; 
tot aufgefunden im Jahre 1913 in der Nähe 
von Singletree, bei Dalton in Natal. Zeit
punkt unbekannt, jedoch vor Juni. 

Richtung: Süd, mit geringer Abweichung 
nach Ost. 

Entfernung: 8600 km. 
10. Gezeichnet von mir am 3. Juli 1912 

in Tiszatarján mit Ring Nr. 5326; tot auf
gefunden am 3. Juni 1913 in Bosjesspruit, 
bei Trichardtsfontein in Transvaal. Bericht der 
Zeitung „De Volkstem". 

Alter: ungefähr 1 Jahr. 
Richtung: Süd, mit geringer Abweichung 

nach Ost. 
Entfernung: ungefähr 8400 km. 
11. Gezeichnet von mir am 4. Juli 1913 

in Tiszakeszi mit Ring Nr. 6123; erlegt am 
24. August 1913 aus einem ziehenden Fluge 
in Mehadia. Bericht von A D O L F B E Y E R . 

Alter: ungefähr 3 Monate. 
Richtung: Süd-Südwest. 
Entfernung: ungefähr 350 km. 
Bezüglich des Winterquartieres erbrachten 

die heurigen Daten keine neuen Momente, es 
kann höchstens von einer kleinen Ausbreitung 
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visszavonulás útvonalán új állomás a nyassa-
földi. Az Arábia délkeleti kiszögellésében elő
fordult példány bizonyára eltévedt, legalább 
az eddigi tapasztalatok szerint csakis erre 
lehet gondolni. Valószínűleg az Eufrat-folyam 
térítette el a rendes útról. Alig valószínű, hogy 
ez az előfordulás előfutárja volna a jelenlegi 
téli szállás megváltoztatására irányuló mozga
lomnak. 

A mehádiai adat már a második, mely 
a mellett szól, hogy a középtiszamenti gólyák 
nem Erdélyen át hagyják el az országot, 
hanem közel déli irányban végig vonuluak 
az Alföldön, majd bekanyarodnak a Temes 
völgyébe és ennek mentében érik el a Dunát 
és a román Alföldet. A további útvonalat 
sajnos nem ismerjük. 

A brussai előfordulás, bár újabb pontot ad 
a kisázsiai útvonalhoz, mert beleesik a már 
ismertetett gólyaútvonalba, főleg az időpont 
miatt érdekes. Arra mutat, hogy az ivarilag 
éretlen példányok vonulása, legalább is az időt 
tekintve, teljesen eltérhet a normálistól. Lassan 
csatangolnak, legtalálóbban kifejezve „bum-
liznak" a téli szállásból vissza a szülőföld felé, 
szinte az a gyanúja támad az embernek, hogy 
alaposan megismerik az útvonalat. Bár ezt a 
példányt holtan találták, mégse szabad arra 
gondolni, hogy valamilyen betegsége miatt 
nem vonult normálisan, mert ilyen eset már 
többízben is előfordult. Az ornithophaeno
logiai kutatás szempontjából igen érdekes ez 
az eset, mert megmagyarázza az egyes fajok 
vonulási sajátságait. A míg pl. a füsti fecské
nél az átvonulási jelenségek úgyszólván telje
sen irrevelánsak a vonulás lefolyására, addig 
a gólyánál döntő befolyást gyakorolnak. Ez 
a különbség onnan ered, hogy a füsti fecské
nél már az egy éves példányok is ivarérettek, 
a fehér gólyánál azonban csak a későbbi 
években következik be az ivarérettség. A füsti 
fecskénél tehát — legalább a tavaszi vonu-

Aquila XX. 

desselben nach Rhodesien hin die Rede sein. 
Auf dem heimwärts führenden Reisewege ist 
eine neue Station die in British Nyassaland. 
Das au der Südostspitze Arabiens gelandete 
Exemplar hat sich anscheinend verirrt; wenig
stens kann man auf Grund der bisherigen 
Erfahrungen nur diesen Fall annehmen. Wahr
scheinlich war es das Tal des Euphratstromes, 
wodurch dieses Exemplar vom regulären Wege 
abgeleitet wurde. Es ist kaum zu glauben, 
dass dieser Fall einen Vorläufer zur Verän
derung des bisherigen Winterquartieres dar
stelle. 

Das in Mehádia angetroffene Exemplar er
gibt den zweiten Beweis dafür, dass die 
Störche vom mittleren Laufe des Tiszaflusses 
nicht durch Erdély ziehend das Land ver
lassen, sondern in annähernd südlicher Rich
tung durch das Tiefland ziehen, dann wahr
scheinlich in das Tal des Temesflusses ein
biegen, schliesslich die Donau und das rumä
nische Tiefland erreichen. Den weiteren 
Verlauf des Reiseweges kennen wir leider 
nicht. 

Das Vorkommen bei Brussa, obwohl das
selbe einen neuen Punkt in der durch Klein
asien führenden Reiseroute darstellt, und in 
den schon bekannten Reiseweg des Storches 
hineingehört, ist hauptsächlich wegen des 
Zeilpunktes interessant. Es liefert den Beweis, 
dass der Zug der noch nicht fortpflanzungs
fähigen Individuen, wenigstens was die Zug
zeit anbelangt, gänzlich vom normalen ver
schieden sein kann. Langsam herumstreichend» 
vielleicht am besten gesagt „bummelnd" ziehen 
sie aus dem Winterquartiere gegen das Brut
gebiet zu, so dass man fast auf den Gedanken 
kommen muss. dass sie sich unterwegs gründ
lich über die Reiseroute orientieren. Obwohl 
dieses Exemplar tot aufgefunden wurde, kann 
nicht unbedingt angenommen werden, dass 
dasselbe infolge einer Krankheit in abnor
maler Weise zog, indem derartige Fälle schon 
des öfteren vorgekommen sind. Für die orni-
thophänologische Forschung ist dieser Fall 
von grossem Interesse, indem derselbe einen 
Lichtstrahl auf die Zugseigentiimlichkeiten 
der Arten wirft. Während z. B. bei der Rauch
schwalbe die Durchzugserscheinungen für den 
Zugsverlauf fast gänzlich irrelevant sind, 
spielen dieselben bei dem Storche eine ent
scheidende Rolle. Dieser Unterschied kommt 
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láskor — minden egyes példánynak egyformán 
sürgős az útja, míg ellenben a gólyánál nem. 
Ez a különbség a két faj teljesen elütő vonu
lási módjában élesen kidomborodik. Bizonyára 
egyéb fajoknál is ezt fogja kideríteni a kutatás. 
Egyelőre csak rámutatok ennek a fontos öko
lógiai tényezőnek vonulásbefolyásoló hatására. 

A régibb évfolyamokra vonatkozólag is 
érdekes anyagot szolgáltatott az idei esztendő. 
Az ötéves példányt a szülőföldjén lelték, a 
négy és hároméveseket a szülőföldtől kb. 100 
kilométernyi távolságban. Bár biztosat nem 
tudunk, a fészkelés egyik esetben se volt 
valószinü. Bizonyára pár nélkül maradt csatan
goló példányok voltak. Minthogy többnyire 
az ilyenekből kerül ki az özvegységre jutott 
példányok párja, azért közvetve már szabad 
arra következtetni, hogy az ivarérettségüket 
elért példányok javarésze a szülőhelyen, illető
leg annak közelebbi környékén települ meg, 
éppen úgy mint a fecskéknél. A döntő bizo
nyíték sajnos még mindig hiányzik, mert 
egyetlen fészkelő gyűrűs gólyánál se sikerült 
még a gyűrű megszerzése. 

daher, dass bei der Rauchschwalbe auch die 
einjährigen Jungvügel schon fortptlanzungs-
fähig sind, während bei dem Storche die 
geschlechtliche Reife erst in späteren Jahren 
eintritt. Bei der Rauchschwalbe haben es 
daher — wenigstens was den Frühjahrszug 
anbelangt — sämtliche Exemplare gleich eilig, 
bei dem Storche jedoch nicht. Dieser Unter
schied ist in den gänzlich verschiedenen Zugs
weisen der beiden Arten scharf ausgeprägt, 
Jedenfalls dürfte die weitere Forschung ähn
liche Verhältnisse auch für andere Arten 
nachweisen. Vorläufig möchte ich auf diesen 
wichtigen oekologischen Faktor in der Gestal
tung des Zuges hinweisen. 

Ebenso erhielten wir heuer auch über die 
älteren Jahrgänge interessante Daten. Ein 
fünfjähriges Exemplar wurde am Geburtsorte 
gefunden, die 4- und 3-jährigen ungefähr 
100 Kilometer vom Geburtsorte entfernt. Ob
wohl nichts sicheres bekannt, ist das Brüten 
in keinem Falle wahrscheinlich. Es wa
ren jedenfalls herumstreichende Hagestolze 
Indem die Gatten der verwittweten Exemplare 
aller Wahrscheinlichkeit nach nur durch diese 
Exemplare ersetzt werden, kann man indirekt 
darauf schliessen, dass die Jungvögel, nachdem 
sie fortprlanzungsfähig geworden, sich zum 
grössten Teile am Geburtsorte resp. in der 
näheren und weiteren Umgebung desselben 
niederlassen, geradeso wie die Rauchschwal
ben. Das entscheidende Dokument fehlt leider 
noch immer, da noch keinem einzigen Brutring
storche der Ring abgenommen werden konnte. 

Dankasirály. — Larus r i 

Valamennyit űókakorban jelöltem a velenczei 
tavon. 

1. Jelöltetett 1908 június 19-én 615. sz. 
gyűrűvel; lövetett 1913 január 13-án a Bahira-
tónál, Tuniszban. Bejelentő gróf HARDENBERG. 

Kor : kb. 4 7 , év. 
Irány ; Délnyugat. 
Távolság: kb. 1600 kim. 
2. Jelöltetett 1912 június 6-án 2141. sz. 

gyűrűvel; lövetett 1912 november24-énNápoly 
mellett. Bejelentő VALENTI ORESTE. 

Kor : kb. 7 4 év. 
Irány: Délnyugat. 
Távolság: 900 kim. 

libundus L . — Lachmöve. 

Sämtliche von mir als Nestlinge im See 
von Velencze gezeichnet: 

1. Gezeichnet am 19. Juni 1908 mit Ring 
Nr. 615; erlegt am 13. Jänner 1913 am Bahira-
see in Tunis. Bericht von GKAE V. HARDENBERG. 

Alter: ungefähr 4 7 3 Jahre. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: ungefähr 1600 km. 
2. Gezeichuet am 6. Juni 1912 mit Ring 

Nr. 2141; erlegt am 24. November 1912 bei 
Napoli. Bericht von V A L E N T I O K E S T E . 

Alter: ungefähr 7a Jahr. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 900 km. 
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3. Jelöltetett ugyanakkor 2215. sz. gyűrű
vel; lövetett 1(112 november vegén Kopácsiul. 
Bejelentő NÉHER BÉLA. 

K o r : kb. év. 
Irány: Dél. 
Távolság: 180 kim. 
4. Jelöltetett ugyanakkor 2148. sz. gyűrűvel; 

lőtte STIOLIC MIKLÓS 1912 deczember 17-én 
Fiume mellett. 

Kor : 7 hónap. 
I rány: Délnyugat. 
Távolság: 400 kim. 
5. Jelöltetett ugyanakkor 2204. sz. gyűrűvel; 

lövetett 1913 január 14-én a Licola-tavon, 
Nápoly mellett. Az olasz király vadászati 
hivatalának jelentése. 

K o r : 7 hónap. 
I rány: Délnyugat. 
Távolság: 900 kim. 
6. Jelöltetett 1912 június 12-én 2833- sz. 

gyűrűvel; lövetett ugyancsak 1913 január 
14-én Brindisi mellett, BERTONE E . jelentése. 

K o r : 7 hónap. 
Irány: Dél, kis nyugati elhajlással. 
Távolság: 850 kim. 

7. Jelöltetett 1912 június 6-án 2212. sz. 
gyűrűvel; lelőtte SPITERI J . L . 1913 január 
13-án 200 darabból álló csapatból Porto Farina 
mellett Tuniszban. Bejelentő gróf HARDENBERG. 

K o r : 7 hónap. 
Irány: Délnyugat. 
Távolság: 1350 kim. 

8. Jelöltetett ugyanakkor 2872. sz. gyűrűvel; 
holtan találták Surcouf-Ain-Toya mellett Algier 
közelében. A „Chasseur francais" 1913. évi 
április 1. száma nyomán közli DUPRAZ M. 
A lelet időpontja nem ismeretes. 

Irány: Délnyugat, kis elhajlással nyugat felé. 
Távolság: kb. 1750 kim. 

9. Jelöltetett 1912 június 3-án 2940. sz. 
gyűrűvel; lövetett 1913 június 1-én Bugyi 
mellett. PAULOVICS G . jelentése. 

Kor : 1 óv. 
I rány: Kelet. 
Távolság: 40 kim. 

A következő sorozatot Loos KURT jelölte 
fiókakorban a Himsen-tavon, Csehországban. 

3 Zur selben Zeit gezeichnet mit Ring 
Nr. 2215; erlegt Ende November l'.l 12 bei 
Kopács. Bericht von BÉLA NÉHER. 

Alter: ungefähr l/j Jahr. 
Richtung: Süd. 
Entfernung: 180 km. 
4. Zur selben Zeit gezeichnet mit Ring 

Nr. 2148; erlegt von NIKOLAUS STIGLIC am 17. 
Dezember 1912 bei Fiume. 

Alter: 7 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 400 km. 
5. Zur selben Zeit gezeichnet mit Ring 

Nr. 2204; erlegt am 14. Januar 1913 am 
Licolasee bei Napoli. Bericht des Jagdamtes 
des Königs von Italien. 

Alter: 7 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 900 km. 
6. Gezeichnet am 12. Juni 1912 mit Ring 

Nr. 2833; erlegt ebenfalls am 14. Januar 1913 
bei Brindisi. Bericht von E. BERTONE. 

Alter: 7 Monate. 
Richtung: Süd, mit geringer Abweichung 

nach West. 
Entfernung: 850 km. 
7. Gezeichnet am 6. Juni 1912 mit Ring 

Nr. 2212; erlegt von J . L . SPITERI am 13. 
Januar 1913 aus einem Flug von 200 Stück 
bei Porto Farina in Tunis. Bericht von GRAF 

v. HARDENBERG. 

Alter: 7 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 1350 km. 
8. Zur selben Zeit gezeichnet mit Ring 

Nr. 2872; tot aufgefunden bei Surcouf-Ain-
Toya bei Algier. Bericht von M. DUPRAZ nach 
der 1. Aprilnummer 1913 der Zeitschrift 
„Chasseur francais". Der Zeitpunkt des Fun
des ist nicht augegeben. 

Richtung: Südwest, mit einiger Abweichung 
nach West. 

Entfernung: 1750 km. 
9. Gezeichnet am 3. Juni 1912 mit Ring 

Nr. 2940; erlegt am 1. Juni 1913 bei Bugyi. 
Bericht von G. PAULOVICS. 

Alter: 1 Jahr. 
Richtung: Ost. 
Entfernung: 40 km. 
Die nächste Serie wurde von KURT LOOS 

am Hirnsensee in Nordböhmen — alle als 
Nestlinge — gezeichnet: 
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L .Jelöltetett 1911 május 29-én 1655. sz. 
gyűrűvé] ; elejtette OLIBERIUS J . 1913 január 
15-én Nadryban, Pilzen mellett. Csehországban. 

Kor : 1 év 8 hónap. 
I rány: Délnyugat, 
Távolság: 130 kim. 
2. Jelöltetett 1912 június 3-án 2155. sz. 

gyűrűvel; elejtették 1912 szeptember 30-án 
Grand Vey-ben, Carentan mellett, Franczia-
ország, Manche megyéjében. Bejelentő BRASIL 

tanár. 
Kor : 4 hónap. 
I rány: Nyugat, csekély elhajlással dél

nyugat felé. 
Távolság: 1150 kim. 
3. Jelöltetett ugyanakkor 2186. sz. gyűrű

vel; elejtették 1912 november 16-án Villequier 
mellett, Francziaországban, Seine-Inférieure 
megyében. DUPRAZ A. M. jelentése. 

Kor : kb. 6 hónap. 
Irány: Nyugat, csekély elhajlással dél

nyugat felé. 
Távolság: 1000 kim. 
4. Jelöltetett ugyanakkor 2298. sz. gyűrű

vel ; holtan találta BENSMANN S. 1913 február 
19-én Arnheimban, Hollandiában. 

K o r : 9 hónap. 
Irány: Nyugat, csekély hajlással észak felé. 
Távolság: 600 kim. 
5. Jelöltetett 1912 június 19-én 2606. sz. 

gyűrűvel; élve elfogta KAUFMANN E . G . 1913 
márczius 5-én Brandenburg mellett. 

K o r : 9 hónap. 
Irány: Északnyugat. 
Távolság: 230 kim. 
6. Jelöltetett 1912 június 3-án 2271. sz. 

gyűrűvel; holtan találta SCHERLING E. 1913 
április 14-én Lelminben. Brandenburgban. 

Kor: 11 hónap. 
Irány: Északnyugat. 
Távolság: 210 kim. 
7. Jelöltetett 1912 június 19-én 2601. sz. 

gyűrűvel; elejtette BOURRÉE GY . 1913 július 
13-án. Graville mellett. Francziaországban 
Seine Interieure megyében. Bejelentő BARBIER S. 

Kor : 13 hónap. 
Irány: Nyugat, kis elhajlással délnyugat 

felé. 
Távolság: 1050 kim. 
8. Jelöltetett 1913 május 13-án 206. sz. 

gyűrűvel; élve elfogta 1913 július 6-án GRÜTZNER 

A. Bohnitzschban, Szászországban. 

1. Gezeichnet am 29. Mai 1911 mit Ring 
Nr. 1655; erlegt von J . OLIBERIUS am 15. Januar 
1913 in Nadry bei Pilsen in Böhmen. 

Alter: 1 Jahr, 8 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 130 km. 
2. Gezeichnet am 3. Juni 1912 mit Ring 

Nr. 2155; erlegt am 30. September 1912 in 
Grand Vey bei Carentan, Dep. Manche, Frank
reich. Bericht von Prof. BRASIL. 

Alter: 4 Monate. 
Richtung: West, etwas nach Südwest ab

biegend. 
Entfernung: 1150 km. 
3. Zur selben Zeit gezeichnet mit Ring 

Nr. 2186; erlegt am 16. November 1912 bei 
Villequier, Dep. Seine-inférieur, Frankreich. 
Bericht von A. M. DUPRAZ. 

Alter: ungefähr 6 Monate. 
Richtung: West, etwas nach Südwest ab

weichend. 
Entfernung: 1000 km. 
4- Zur selben Zeit gezeichnet mit Ring 

Nr. 2298; tot aufgefunden von A. B E N S M A N N 

am 19. Feber 1913 in Arnheim, Holland. 
Alter: 9 Monate. 
Richtung: West, etwas nach Nordwest ab

weichend. 
Entfernung: 600 km. 
5. Gezeichnet am 19. Juni 1912 mit Ring 

Nr. 2606; lebend gefangen von E. G. KAUF

MANN am 5. März 1913 bei Brandenburg. 
Alter: 9 Monate. 
Richtung: Nordwest. 
Entfernung: 230 km. 
6. Gezeichnet am 3. Juni 1912 mit Ring 

Nr. 2271; tot aufgefunden von E . SCHERLINO 

am 14. April 1913 bei Lehnin in Brandenburg. 
Alter: 11 Monate. 
Richtung: Nordwest. 
Entfernung: 210 km. 
7. Gezeichnet am 19. Juni 1912 mit Ring 

Nr. 2601; erlegt von J . BOURRÉF. am 13- Juli 
1913 bei Graville, Dep. Seine-inférieur, Frank
reich. Bericht von A. BARBIER. 

Alter: 13 Monate. 
Richtung: West, etwas nach Südwest ab

liegend. 
Entfernung: 1050 km. 
8. Gezeichnet am 13- Mai 1913 mit Ring 

Nr. 206; lebend gefangen am 6. Juli 1913 
in Bohnitzsch, Sachsen, von A. GRÜTZNER. 
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Kor : 2 hónap. 
Irány : Északnyugat. 
Távolság: 100 kim. 
9. Jelöltetett 1913 június 1-én 3546. sz. 

gyűrűvel; elejtették Königswarthában, Szász
országban 1913 július 23-án; a königswarthai 
főerdészi hivatal jelentése. 

Kor : 2 hónap. 
I rány: Észak, kis elhajlással nyugat felé. 
Távolság: 80 kim. 

10. Jelöltetett ugyanakkor 3565. sz. gyűrű
vel ; holtan találta SCHÜNKE dr. 1913 augusztus 
5-én Neufeldben, Schleswig-Holsteinban, az 
Élbe folyam torkolatánál. 

K o r : 2 hónap. 
Irány : Északnyugat. 
Távolság: 530 kim. 
11. Jelöltetett ugyanakkor 3514. sz. gyűrű

vel; elejtették 1913 augusztus 14-éu St.-Valery 
s/Sotnme-ban, Francziaországban. BRALANT dr. 
és DUPRAZ A. M. jelentése. 

Kor : 2Vj hónap. 
Irány: Nyugat. 
Távolság: 930 kim. 

A dankasirály a legérdekesebb és legtanul
ságosabb vonulási képek egyikét adja. A 
Velenczei-tavon költött példányok 1912-ben 
úgy látszik csak novemberben kezdtek el
széledni a fészektelepről; ennek a hónap
nak a végén már Nápoly mellett vannak, de 
még itthon is akad belőlük. Deczember köze
pén Fiume mellett, január közepén Brindisi, 
Nápoly és Tunisz mellett találhatók, nyilván
valóan a téli szállásban. Valószínűleg erre az 
időre esik az algieri előfordulás is. Az alig 
néhány négyzetkilométernyi területű fészek
telep lakossága tehát oly téli szállást népesít 
be, melynek szélső pontjai levegővonalban 
számítva 1500 kilométerre vannak egymástól. 

A visszavonulás útjáról nincs adat, de van 
egy a fészektelep közelébe való visszatérésről, 
a mely azonban nem vonatkoztatható fészke
lésre, mert ivaréretlen példányról vau szó. 
A madarat csapatból lőtték, lehet, hogy még 
ivarilag éretlen csatangoló példányokból álló 
társaság volt. 

Alter: 2 Monate. 
Richtung: Nordwest. 
Entfernung: 100 km. 
9. Gezeichnet am 1. Juni 1913 mit Ring 

Nr. 3546; erlegt am 23- Juli 1913 in Königs
wartha, Sachsen, am 23- Juli 1913- Bericht 
der Oberförsterei von Königswartha. 

Alter: 2 Monate. 
Richtung: Nord, etwas nach Westen ab

biegend. 
Entfernung: 80 km. 
10. Zur selben Zeit gezeichnet mit Ring 

Nr. 3565; tot aufgefunden von DK. SCHÜNKE 
am 5. August bei Neufeld, Elbmündung, Schles
wig-Holstein. 

Alter: 2 Monate. 
Richtung: Nordwest. 
Entfernung: 530 km. 
11. Zur selbigen Zeit gezeichnet mit Ring 

Nr. 3514; erlegt am 14. August 1913 in 
St Valery s/Somme, Frankreich. Bericht von 
DR. BRALANT und A. M. DUPRAZ. 

Alter: 2 /^ Monate. 
Richtung: West. 
Entfernung: 930 km. 
Die Lachmöve bietet eines der interessan

testen und lehrreichsten Zugsbilder. Die in 
der Velenczeer Kolonie erbrüteten Exemplare 
begannen im Jahre 1912 anscheinend erst 
im November die Kolonie zu verlassen, be
fanden sich jedoch Ende dieses Monats schon 
bei Napoli, während hier in Ungarn eben
falls noch welche angetroffen wurden. Mitte 
Dezember sind sie bei Fiume, Mitte Jänner 
bei Brindisi, Napoli und Tunis zu finden, 
.jedenfalls im Winterquartiere ; wahrscheinlich 
fällt das Vorkommen in Algerien ebenfalls 
in diesen Zeitraum. Die Bewohnerschaft einer 
Kolonie, welche einen Brutraum von kaum 
einigen Quadratkilometern innehält, bevölkert 
ein Winterquartier, dessen extreme Punkte 
in Luftlinie 1500 Kilometer von einander ent
fernt sind. 

Über die Reiseroute im Frühjahre fehlen 
die Daten, eine Angabe haben wir jedoch 
über die Rückkehr in die nähere Umgebung 
der Kolonie, welche sich jedoch nicht auf 
Brüten beziehen kann, da es sich um ein 
immattires Exemplar handelt. Der Vogel wurde 
aus einem Fluge herausgeschossen, möglicher
weise war es eine aus immaturen Exemplaren 
bestehende Gesellschaft. 
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A régebbi évfolyamok közül csak az első, 
az 1908. évi szolgáltatott egy adatot, melynek 
főleg a dankasirályok korára vonatkozólag 
van jelentősége. Az előfordulás helye bele
tartozik a velenczei dankasirályok téli szállá
sába, de azt, hogy hol költött és honnan 
indult el. nem tudjuk s így a vonulás kutatása 
szempontjából az adat még nem mérlegelhető. 

Az egyetemes ornithophaenologiai kutatás 
szempontjából rendkívül nevezetes, sok vonu
lási elméletet halomra döntő eredményeket 
nyerünk a velenczei-tavi és a csehországi, 
himsen-tavi dankasirályok vonulási módjának 
összehasonlításából. Minthogy a hirnsen-tavi 
telep a velenczeitől északnyugati irányban 
kb. 500 kilométernyi távolságra van, s mint
hogy a még északabbra és még messzebbre 
fekvő rossitteni telep példányai részben szintén 
a Földközi-tenger vidékére jönnek telelni, 
azért azt lehetne várni, hogy a hirnsen-tavi 
és velenczei sirályok kb. egy és ugyanazt a 
téli szállást foglalják el. E helyett azt látjuk, 
hogy a délibb velenczei sirályok a 35—45 
északi szélességi fokok között telelnek, ellen
ben az északibb hirnsen-taviak fölmennek az 
50-ik fok alá. A téli szállásba vezető útvonalat 
is pontosan megállapítják az adatok. Evidens, 
hogy a Hirnsen-tóról elvonuló dankasirályok 
az Elbe folyását követve, tehát északnyugati 
irányban haladva érik el a téli szállást, mely 
az eddigi adatok szerint kb. az Elbe torkola
tától a Szajna torkolatáig terjedő partvidéket 
foglalja magában. 

Csupa új és feltűnő je lenség! A téli szál
lásba térő madarak északnyugatnak vonulnak, 
mert a téli szállás részben északibb fekvésű, 
mint a fészkelési teriilet, részben alig nyúlik 
valamivel délebbre. K i gondolt volna erre a 
jelölési kísérletek előtt? A madárvonulási el
méletek mind a déli vagy ettől csak kevéssé 
eltérő irányban történő őszi vonulásokra van
nak alapítva. A legjelentősebb az egészben 
pedig az a körülmény, hogy a vonulásnak 
erre a módjára nyilvánvalóan döntő befolyást 
gyakorol az Elbe-folyó, tehát egy topográfiai 
tényező. Emlékezhetünk rá, hogy a gólya
vonulásnál is mily jelentős irányító hatást 
gyakorolnak a topográfiai tényezők. Minden 
újabb ilyen megállapítás egy-egy további lépést 

Von den früheren Jahrgängen erbrachte 
nur der erste aus dem Jahre 1908 eine An
gabe, welche hauptsächlich für das Alter der 
Lachmöven in Betracht kommt. Der Ort des 
Vorkommens fällt in das Winterquartier der 
Yelenczeer Möven hinein, da man jedoch nicht 
wissen kann, wo der Vogel gebrütet hat, von 
wo sich derselbe daher auf die Reise begab, 
so kann dieses Datum für die Zugsforschung 
noch nicht verwertet werden. 

Für die universale Zugsforschung ergibt 
die Vergleichung der Zugsweise der Velen-
czeer und Hirnsener Lachmöven hochwertvolle, 
viele Zugstheorien umstossende Resultate. 
Indem die Hirnsener Kolonie ungefähr 500 
Kilometer nordwestlich von Velencze ge
legen ist, und indem die Inwohner der 
Rossittener Kolonie zum Teile ebenfalls das 
Mittelmeer als Winterquartier aufsuchen, so 
erschien es als wahrscheinlich, dass die 
Yelenczeer und Hirnsener Lachmöven ebenfalls 
nahezu das gleiche Winterquartier aufsuchen. 
Statt dessen sehen wir, dass die südlicheren 
Velenczeer Lachmöven in der Zone zwischen 
dem 35. und 45. Breitengrade überwintern, 
während die nördlicheren Hirnsener Lach
möven unter den 50. Breitengrad ihr Winter
quartier haben. Auch die nach dem Winter
quartiere führende Reiseroute wird durch die 
Ringvögel genau bestimmt. Es ist evident, 
dass die Hirnsener Lachmöven dem Elbstrome 
folgend, also in nordwestlicher Richtung 
ziehend das Winterquartier erreichen, welches 
sich laut den bisherigen Resultaten ungefähr 
auf die Küste von der Elbmündung bis zur 
Seinemündung erstreckt. 

Lauter neue und auffallende Erscheinungen. 
Die ins Winterquartier ziehenden Vögel ent
fernen sich in nordwestlicher Richtung, indem 
das Winterquartier zum Teile nördlicher liegt 
als das Brutgebiet, zum Teile kaum etwas 
südlicher reicht, Wer hätte wohl daran gedacht 
vor dem Ringexperimente'? Die Zugstheorien 
sind sämtlich auf den südlich gerichteten 
(oder nur etwas von dieser Richtung abwei
chenden) Herbstzug gegründet. Am merkwür
digsten ist dabei der Umstand, dass es offen
bar der Elbstrom, also ein topographischer 
Faktor ist, welcher diese Zugsweise bedingt. 
Man möge sich daran erinnern, welch wich
tigen Einfiuss die topographischen Verhält
nisse auch beim Storche auf die Zugsrichtung 
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jelent azon az úton, mely a madárvilágnak 
a vonulásban tanúsított eddig még érthetetlen 
tájékozódási képességének tisztázásához vezet. 

Úgy látszik, ennél a fajnál is beigazolódik 
:>z a tételem, melyet elsőizben a fehér gólyá
nál tudtam megállapítani, hogy a táplálékra 
való tekintettel és a klimatikus viszonyok 
szerint is megfelelő téli szállások közül azokat 
választják a madarak, melyeket legkönnyebben 
és legbiztosabban tudnak elérni, tehát nagyob-
bára a legközelebb fekvőket. 

A többi adatok is mind igen érdekesek, 
igy az, a mely a Csehországban való telelésre 
vonatkozik, továbbá a brandenburgiak, melyek 
azt sejtetik, hogy a visszavonulásnál is az 
Elbe-folyó az útmutató. Egyszóval a további 
jelölések révén még igen jelentős eredménye
ket érhet el a munkálatok buzgó vezetője 
Loos K. s igy a tudománynak fontos érdeke, 
hogy azokat a jövőben is folytassa. 

ausübten. Jede neuere Feststellung auf diesem 
Gebiete bedeutet einen neueren Schritt auf 
dem Wege, welcher zur Klärung des bisher 
noch unverständlichen Orientierungsvermögens 
der Zugvögel führt. 

Wie es scheint, bewahrheitet sich auch bei 
dieser Art der Satz, welchen ich zuerst für 
den Storch nachweisen konnte, dass nämlich 
als Winterquartiere jene klimatisch und mit 
Hinsicht der Ernährungsverhältnisse entspre
chenden Gebiete gewählt werden, welche am 
leichtesten, daher sichersten zu erreichen, 
daher gewöhnlich auch am nächsten gelegen 
sind. 

Sehr interessant sind auch die übrigen Daten, 
so das Überwintern in Böhmen, sowie auch die 
brandenburgischen, welche ahnen lassen, dass 
auch für den Rückzug der Elbstrom den Weg
weiser bildet. Mit einem Worte kann der 
eifrige Leiter der Arbeiten KURT Loos durch 
weitere Beringungen noch sehr bedeutende 
Resultate erzielen und ist es daher für die 
Wissenschaft von grossem Interesse dieselben 
auch in der Zukunft weiterzuführen. 

Szárcsa. — Fulica atra L . — Rohrhuhn. 

A velenczei-tavon jelöltem ezidén néhány 
fiókát, melyek közül hármat (gyürűszám 3051, 
3297, 3302) ugyancsak ezidén szeptember 
28-án ejtettek el a jelölés helyén. Más szóval 
ez annyit jelent, hogy a fiatal szárcsák addig 
még nem kezdték meg az őszi vonulást. 

Am Velenczeer See beringte ich heuer einige 
Nestlinge, von welchen 3 (Ringnummern 3051, 
3297, 3302), ebenfalls schon heuer am 28. 
September am Markierungsorte erlegt wurden. 
Es bedeutet dies so viel, dass am angegebenen 
Zeitpunkte der Herbstzug der jungen Rohr-
hühner noch nicht begonnen hat. 

Szürke gém. — Ardea cinerea L . — Grauer Reiher. 

Jelöltem 1913 június 16-án a kis-balatoni 
gém telepen 2619 sz. gyűrűvel; lövetett 1913 
augusztus 7-én Vrászlón. BEKSITS T . jelentése. 

Kor: kb. 2 hónap. 
Irány: Dél. 
Távolság: 40 kim. 
A fészkelőtelep környékén való kószálásra 

vonatkozó adat. 

Gezeichnet von mir am 16. Juni 1913 in 
der Reiherkolonie des Kisbalaton mit Ring 
Nr. 2619; erlegt am 7. August 1913 in Vrászló. 
Bericht von T . B E K S I T S . 

Alter: ungefähr zwei Monate. 
Richtung: Süd. 
Entfernung: 40 km. 
Bezieht sich auf Strich in der Umgebung 

der Kolonie. 



Vörös jrcin. Ardea purpurea L. — Purpiirreiher. 

Valamennyi fiókakorban jelöltetett, 
1. Jelöltem 1909 június 23-án a lukácsfalvi 

Fehér-tavon 448. sz. gyűrűvel; lövetett ugyan
ott 1913 május 17. L O C H J A K A B jelentése. 

Kor : kb. 4 év. 

2. Jelöltem 1910 június 24-én a bellyei 
uradalom gémtelepén 794. sz. gyűrűvel; löve
tett 1913 július 8-án Bolmány baranyamegyei 
község közelében a Dráva mellett. S C H R Ä D E R A. 
jelentése. Az elejtési terület közelében fész
kelőtelep nincs. 

Kor : 3 év. 
Irány: Nyugat. 
Távolság: 30 kim. 
3. Jelölte SCHUH VIKTOR 1910 nyarán ugyan

ott 605. sz. gyűrűvel; holtan találta MRVICBHÍ 11. 
1913 július 13-án Béreg bácsbodrogmegyei 
község területén. 

Kor : 3 év. 
Irány: Észak. 
Távolság: 30 kim. 
4. Jelölte S C H U H V I K T O R 1910 nyarán ugyan

ott 611. sz. gyűrűvel; lövetett 1913 július 
8-án Gőgán, Pest megyében. Özv. F Ó N A G Y 

J Ó Z S E F N É jelentése. 
Kor : 3 év. 
Irány : Észak. 
Távolság: 80 kim. 
5. Jelöltem ugyanott 1912 június 20-án 

1428. sz. gyűrűvel; lövetett 1912 szeptember 
7-én Hács mellett. D R . S Z L Á V Y K O R N É L jelentése. 

Kor : kb. 4 hónap. 
Irány: Délkelet. 
Távolság: 45 kim. 

6. Jelöltein ugyanott ugyanakkor 1453. sz. 
gyűrűvel; lövetett 1912 szept. 7-én Vémelyen, 
a telep közvetlen szomszédságában. M A J E R S Z K Y 

I S T V Á N jelentése. 

7. Jelöltem 1912 július 11-én Újvidéken 
1792. sz. gyűrűvel; elejtették 1912 őszén 
ugyanott. 

8. Jelöltem ugyanott ugyanakkor 1773. sz. 
gyűrűvel; lövetett 1912 okt. 15-én Messina 
mellett. F O G S. értesítése. 

K o r : kb. 3 hónap. 
Irány: Délnyugat. 
Távolság: 850 kim. 

Sämtliche als Nestlinge gezeichnet: 
1. Gezeichnet von mir am 23. Juni 1909 

im Fehértó bei Lukácsfalva mit Ring Nr 448; 
erlegt ebendaselbst am 17. Mai 1913. Bericht 
von J A K O B L O C H . 

Alter: ungefähr 4 Jahre. 
2. Gezeichnet von mir am 24. Juni 1910 

in der Reiherkolonie der Herrschaft Bellye 
mit Ring Nr. 794; erlegt am 8. Juli 1913 in der 
Gemeinde Bolmány, Komitat Baranya, an der 
Drau. Bericht von A. S C H R Ä D E R . In der Nähe 
des Erlegungsortes befindet sich keine Kolonie. 

Alter: 3 Jahre. 
Richtung: West, 
Entfernung: 30 km. 
3. Gezeichnet von V I K T O R S C H U H im Sommer 

1910 ebendaselbst mit Ring Nr. 605 ; tot auf
gefunden von B. M R V I C S I N am 13. Juli 1913 
in Béreg, Komitat Bács-Bodrog. 

Alter: 3 Jahre. 
Richtung: Nord. 
Entfernung: 30 km. 
4. Gezeichnet von V I K T O R S C H U H im Sommer 

1910 ebendaselbst mit Ring Nr. 611; erlegt 
am S.Juli 1913 in Góga, Komitat Pest. Bericht 
von Frau Wittwe J O S E F F Ó N A G Y . 

Alter: 3 Jahre. 
Richtung: Nord. 
Entfernung: 80 km. 
5. Gezeichnet von mir ebendaselbst am 

20. Juni 1912 mit Ring Nr. 1428; erlegt am 
7. September 1912 bei Bács. Bericht von 
D R . K O R N E D v. S Z L Á V Y . 

Alter: ungefähr 4 Monate. 
Richtung: Südost. 
Entfernung: 45 km. 
6. Gezeichnet ebendaselbst zur selbigen 

Zeit mit Ring Nr. 1453; erlegt ebenfalls am 
7. September 1912 in Vémely, in unmittel
barer Nähe des Markierungsortes. Bericht von 
S T E F A N V . M A J E R S Z K Y . 

7. Gezeichnet von mir am 11. Juli 1912 
in Újvidék mit King Nr. 1792; erlegt im 
Herbst 1912 ebendaselbst. 

8. Gezeichnet von mir ebendaselbst zur 
selben Zeit mit Ring Nr. 1773; erlegt am 
15. Okt. 1912 bei Messina. Bericht von S. F O G . 

Alter: ungefähr 3 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 850 km. 
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9. és 10. .felöltem 1913 június 11-én lukács-
falvi Fehér-tavon 223, i l l . 218. sz. gyűrűkkel; 
lelövettek 1913 július 29-én, i l l . augusztus 
26-án a jelölés helyén. ÖRGRÓE 1'ALLAVICINI 

ARTÚR intézőségének jelentése. 

A vörös gém vonulása meglepő tisztán kezd 
bontakozni. Az eddigi adatok egyöntetű tanú
sága szerint a téli szállást Olaszország leg
délibb része, a Calabria-félsziget és Sziczilia 
szigete alkotják. A visszatérés helye a szülő-
telep vagy annak legközelebbi szomszédsága. 
Eddig még semmi eltérés se mutatkozott ettől 
a szabálytól. Az átvonulási terület még egészen 
ismeretlen. A vonulás két végpontja között 
még nem került kézre jelölt példány. Érdekes 
jelenséget hozott az idei esztendő arról, hogy 
a bellyei uradalom sarokerdei gémtelepe a 
késői nádperzselések következtében — remél
jük, hogy csak ideiglenesen — megszűnt. Talán 
ennek tulajdonítható, hogy a régibb évfolya
mok közül 3 példány is akadt ezen a nyáron 
a régi fészektanyától 30—80 kilométernyi 
távolságban. Egyelőre az a látszatja van a 
dolognak, mintha a telep régi lakói ezidén 
nem fészkeltek volna. Érdeklődéssel várhatjuk 
a következő esztendőt, vájjon visszatérnek-e 
a régi telepre. 

9- und 10. Gezeichnet von mir am 11. Juni 
1913 im Fehértó bei Lukácsfalva mit den 
Hingen 223 resp. 218; erlegt ebendaselbst 
am 29. Juli resp. 26. August 1913. Bericht 
der Gutsverwaltung des Markgrafen ARTHUR 

v. PAI.LAVICINI. 

Die Zugsweise des Purpurreihers beginnt 
sich ganz überraschend klar auszuprägen. 
Laut der ganz einheitlichen Feststellung der 
bisherigen Daten befindet sich das Winter
quartier im südlichsten Italien, auf der kala-
brischen Halbinsel und auf der Insel Sizilien. 
Das Gebiet, in welches die Vögel später zurück
kehren, ist die Geburtskolonie oder deren 
nächste Umgebung. Bisher Hess sich noch 
keine Abweichung von dieser Regel konsta
tieren. Das Dtirchzugsgebiet ist noch völlig 
unbekannt; zwischen den beiden Endpunkten 
der Reiseroute wurde noch kein beringtes 
Exemplar angetroffen. Eine interessante Er
scheinung brachte das heurige Jahr dadurch, 
dass sich die Kolonie in Bellye infolge später 
Rohrbrände auflöste — hoffeutlich nur für 
dieses Jahr. Vielleicht kann es diesem Um
stände zugeschrieben werden, dass heuer 
3 Exemplare der älteren Jahrgänge zur 
Sommerszeit 30—80 Kilometer von der alten 
Brutstelle entfernt angetroffen wurden. Vor-
läutig hat die Sache den Anschein, als hätten 
die Bewohner der Kolonie heuer nicht gebrütet. 
Ob sie wohl im nächsten Jahre an die alte 
Brutkolonie zurückkehren ? 

Üstökös gém — Ardea rali 

1. Jelöltem 1911 június 19-én fiókakorában 
Újvidéken 135 sz. gyűrűvel; elejtette MENE-

QHETTI GYULA 1913 április 24-én Luccában 
a Massaciaccoli-tavon, Olaszországban, Pisa 
közelében. Három példány érkezett aznap erős 
keleti széllel a Földközi-tenger, illetve liguriai 
öböl felől. 

K o r : kb. 2 év. 
Irány : Nyugat-délnyugat. 
Távolság: 780 kim. 

2. Jelöltem 1912 június 17 én fiókakorában 
az Obedszka bara gémtelepén 721- sz. gyűrű
vel ; elejtette POLLARD I. M. 1912 november 
10-én Jola mellett északi Nigériában a Benue-
folyó mellett. 

Aquila XX. 

ides S C O P . — Schopfreiher. 

1. Gezeichnet von mir am 19. Juni 1911 
als Nestling in Újvidék mit Ring Nr. 135; 
erlegt von JULIUS MENEOHETTI am 24. April 1913 
in Lucca, am Massaciaccolisee in Italien, in 
der Nähe von Pisa. Diesen Tag kamen bei 
starkem Ostwinde drei Exemplare vom Mittel
meer resp. vom ligiirischen Busen her heran
gezogen. 

Alter: ungefähr 2 Jahre. 
Richtung: West-Südwest. 
Entfernung: 780 km. 
2. Gezeichnet von mir am 17. Juni 1912 

als Nestling in der Reiherkolonie der Obedska 
Bara mit Hing Nr. 721; erlegt von I M . POLLARD 

am 10. November 1912 bei Jola in Nord-
nigerien. am Benueflusse. 

58 
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K o r : kb. 5 hónap. 
Irány: Dél, kis nyugati elhajlással. 
Távolság: 4000 kim. 

3. Jelöltem 1013 június 29 én íióka korában 
Újvidéken 4234. sz. gyűrűvel; sebesülten 
elfogták 1913 szeptember 13 án Malta szigetén. 
F R A N C I A J . L . lovag és D E B O N B J . jelentése. 

Kor : kb. 3 hónap. 
I rány: Dél-délnyugat. 
Távolság: 1150 kim. 

Bár jelentős adatokat kaptunk ezidén erről 
a fajról, az eddigi anyag még csekély arra, 
hogy a vonulást behatóbban ismertetni lehetne. 
De már itt is bontakozik; a jelölési munká
latok már érlelik gyümölcseiket s arra figyel
meztetnek, hogy e munkálatokat a jövőben 
s folytassuk. 

Alter: ungefähr 5 Monate. 
Richtung: Süd, etwas nach West abbie

gend. 
Entfernung: 4000 km. 
3. Gezeichnet von mir am 29. Juni 1913 

als Nestling in Újvidék mit Ring Nr. 4234; 
wurde geflügelt und gefangen am 13. Sep
tember 1913 auf der Insel Malta. Bericht von 
J. L . F R A N C I A und J . D E B O N B . 

Alter: ungefähr 3 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 1150 km. 
Obwohl heuer sehr wichtige Daten ein

liefen, ist das bisherige Material noch zu 
gering, um den Zug dieser Art eingehender 
untersuchen zu können. Doch auch hier 
klären sich schon die Verhältnisse; die Mar
kierungsarbeiten zeitigen auch hier schon 
ihre Früchte und mahnen, dieselben auch in 
Zukunft fortzusetzen. 

Bakcsó — Nycticorax nycticorax (L.) — Nachtreiher. 

Valamennyi tiókakorában jelöltetett. 
1. Jelölte M O L N Á R G Y U L A 1910 július 3-án 

a Bácsordas határában levő, azóta megszűnt 
kamaristyei gémtelepen 324. sz. gyűrűvel; 
elejtette 1913 július 13-án Z I V A N O V I C G Y O K O 

Erdődön, a régi telep tőszomszédságában. 
Kor : 3 év. 

2. Jelöltem 1911 június 19-én Újvidéken 
1074. sz. gyűrűvel; elejtette 1913 szept. 1-én 
M O R O T V Á N S Z K Y Sz. Felsőkaboloii, a jelölési hely 
közvetlen környékén. 

K o r : 2 év. 
3—5. Jelöltem 1912 július 1-én Háros-

szigeten, Budapest mellett 849, 851, és 852. 
sz. gyűrűkkel; elejtette E C K R I C H I S T V Á N 1912 
szept. 28-án Csepelen, T E R É N Y S A M U 1912 
szept. elején Budafokon, T O R D A Y J Ó Z S E F 1912 
október 10-én Csepelen, valamennyit a telep 
közvetlen szomszédságában. 

6- Jelöltem 1912 június 16-án az Obedszka 
bara gémtelepén 91. sz. gyűrűvel; lövetett 1913 
július 18-án a lukácsfalvi Fehér-tavon. Ő R G R Ó F 

P A L L A V I C I N I A R T Ú R intézőségének jelentése. 
Kor : kb. 1 év. 

Sämtliche als Nestlinge gezeichnet. 
1. Gezeichnet von J U L I U S M O L N Á R am 3. Juli 

1910 in der inzwischen aufgelösten Reiher
kolonie Kamaristye bei Bácsordas mit Ring 
Nr. 324; erlegt am 13. Juli 1913 von G J O K O 

Z I V A N O V I C bei Erdőd, in der nächsten Umge
bung der früheren Kolonie. 

Alter: 3 Jahre. 
2. Gezeichnet von mir am 19. Juni 1911 

in Újvidék mit Ring Nr. 1074; erlegt am 1. 
September 1913 von Sz. M O R O T V Á N B Z K Y bei 
Felsökabol in der nächsten Umgebung der 
Kolonie. Alter 2 Jahre. 

3—5. Gezeichnet von mir am 1. Juli 1912 
auf der Donaumsei Haros bei Budapest mit 
Ring Nr. 849, 851 und 852; erlegt von 
S T E F A N E C K R I C H am 28. September 1912 in 
Csepel, von S A M U E L T E R É N Y Anfang September 
1912 in Budafok, von J O S E F T O R D A Y am 10. 
Oktober 1912 in Csepel, also sämtlich in der 
nächsten Umgebung der Kolonie. 

6. Gezeichnet von mir am 16. Juni 1912 
in der Reiherkolonie der Obedska Bara mit 
Ring Nr. 91; erlegt am 18. Juli 1913 am 
Fehértó bei Lukácsfalva. Bericht der Guts
verwaltung des Markgrafen A R T U R V . P A L L A 

V I C I N I . 

Alter: ungefähr 1 Jahr. 



459 

Irány: Északkelet. 
Távolság: 75 kim. 
7. Jelöltem 1913 június 29 én Újvidéken 

2287. sz. gyűrűvel; elejtette JUTZ ALAJOS 1913 
szeptember 3-án újvidéken. 

8. Jelöltem 1913 június 16-án a kis-balatoni 
gém-telepen 2206. sz. gyűrűvel; elejtette 
SALVATORK MARANO DI GIUSEPPE Acireale mellett. 
Sziczilia szigetén, 1913 szeptember 9-én. 

Kor : 3 hónap. 
Irány: Dél, kis nyugati elhajlással. 
Távolság: 1000 kim. 

A bakcsó vonulása is már kezd tisztázódni. 
A téli szállást déli Olaszországban, Sziczilia 
és Málta szigetei alkotják, a tavaszszal vissza
térők pedig jobbadán a szülőtelepre vagy 
annak környékén települnek meg. Kivételt 
alkot az Obedszka barában jelölt és a lukács
falvi Fehér-tavon lőtt példány. Minthogy utóbbi 
helyen szintén van kis fészkelőtelep, az a 
gyanú merülhet föl, hogy ez a példány esetleges 
fészkelés czéljából más telephez csatlakozott. 
Érdekes jelenség mutatkozik a különböző 
vonulási időkben. Míg egyes példányok még 
október elején is a telep közelében tartóz
kodnak, addig mások már szeptember elején 
a téli szállásba jutottak. Ez a tény igen örven
detes igazolása a magyar ornithophaenologiai 
megfigyeléseknek, melyek alapján a gémek 
vonulására nézve semmiféle határozottabb tör
vényszerűséget se lehet megállapítani. 

Richtung: Nordost. 
Entfernung: 75 km. 
7. Gezeichnet von mir am 29. Juni 1913 

in Újvidék mit Ring Nr. 2287; erlegt am 3. 
September 1913 von A L O I S J U T Z ebendaselbst. 

8. Gezeichnet von mir am 16. Juni 1913 
in der Reiherkolonie des Kisbalaton mit Ring 
Nr. 2206; erlegt von S A L V A T O R K M A R A N O D I 

G I U S E P P E bei Acireale auf der Insel Sizilien 
am 9. September 1913. 

Alter : 3 Monate. 
Richtung: Süd, etwas nach West abwei

chend. 
Entfernung: 1000 km. 
Auch der Zug des Nachtreihers beginnt 

sich zu klären. Das Winterquartier bilden 
das südliche Italien, Sizilien und Malta, wäh
rend die im Frühjahre zurückkehrenden die 
Geburtskolonie oder deren nächste Umgebung 
besiedeln. Eine Ausnahme bildet das in der 
Obedska Bara gezeichnete und am Fehértó 
bei Lukácsfalva erlegte Exemplar, indem sich 
am letztgenannten Orte ebenfalls eine kleine 
Brutkolonie befindet; es kann hier der Ver
dacht erstehen, dass sich dieses Exemplar 
behufs eventuellen Brütens einer fremden 
Kolonie anschloss. Eine interessante Erschei
nung zeigt sich in den verschiedenen Zugs
zeiten. Während sich einzelne Exemplare noch 
im Oktober in der Nähe der Brutkolonie auf
halten, sind andere schon Anfang September 
im Winterquartiere angelangt. Diese Tatsache 
ist eine sehr erfreuliche Bestätigung der unga
rischen ornithophänologischen Resultate, nach 
welchen auf Grund der Zugsdaten keine be
stimmte Gesetzmässigkeiten für den Zug der 
Reiher nachgewiesen werden können. 

Batla — Plegadis faleinellus L . — Sichler. 

Valamennyit fiókakorában a kis-balaton-
géin telepen jelöltein 1913 június 16-án; löveit 
tek, ugyancsak 1913-ban, 1—3 hónapos pél
dányok. 

1. A 815-ös gyűrűvel jelöltet HONIG GYULA 

lőtte június végén Mozsgón. Somogy megyében. 
Irány: Délkelet. 
Távolság: 80 kim. 

Sämtliche wurden von mir in der Reiher
kolonie des Kisbalaton am 16. Juni 1913 als 
Nestlinge gezeichnet; Erlegungungsjahr bei 
sämtlichen ist 1913. Es sind 1—3 Monat alte 
Exemplare. 

1. Das mit Ring Nr. 815 gezeichnete Exem
plar wurde von JULIUS HONIG Ende Juui bei 
Mozsgó, Komitat Somogy, erlegt. 

Richtung : Südost. 
Entfernung: 80 km. 

58* 



400 

2. A 259-es gyűrűvel jelöltet BACHER KÁROLY 

lőtte július 5-én Nagy-gombán, Somogy me
gyében. 

Irány: Délkelet. 
Távolság: 17 kim. 
3. A 2703-as gyűrűvel jelöltet KOVÁCS IMRE 

lőtte július 10-én Balatonlellén. 
I rány: Kelet. 
Távolság: 35 kim. 

4. A 2714-es gyűrűvel jelöltet LOWIESER 

IMRE szerint július 15 én lőtték Felsőaradin, 
Torontál megyében. 

Irány: Délkelet. 
Távolság: 280 kim. 
5. A 2672-es gyűrűvel jelöltet LOSONCZY 

FERENCZ lőtte július 25-én Páprádon, Baranya 
megyében. 

I rány: Délkelet. 
Távolság: 110 kim. 
0. A 263-as gyűrűvel jelöltet BEKSITS TIBOR 

lőtte augusztus elején Vrászlón, Somogy me
gyében. 

Irány: Dél. 
Távolság: 40 kim. 
7. A 2629-es gyűrűvel jelöltet LOWIESER 

IMRE szerint augusztus elején lőtték Őrlődön, 
Torontál megyében. 

I rány: Délkelet. 
Távolság: 300 kim. 
8. A 2626-os gyűrűvel jelöltet WEHRY HUGÓ 

szerint szeptember elején lőtték Kiskomárom 
mellett. 

I rány: Dél. 
Távolság: 17 kim. 
9. A 2228 as gyűrűvel jelöltet NÉHER BÉLA 

szerint Bellyén lőtték szeptember elején. 
Irány: Délkelet. 
Távolság: 170 kim. 

Az adatok tanúsága szerint már június végén 
kezdődik a fiókák lassú elszéledése a telep
ről, a mely kb. szeptember elejéig tart. Addig 
elég számos adat került, attól kezdve pedig 
mintha elvágták volna. Kétségtelenül meg
állapítható az elszéledés általános iránya, a 
mely délkeleti. 

2. Gezeichnet mit Ring Nr. 259; erlegt 
von KARL BACHER am 5. Juli in Nagygomba, 
Komitat Somogy. 

Richtung: Südost. 
Entfernung: 17 km. 
3. Gezeichnet mit Ring Nr. 2703 ; erlegt 

von EMERICH KOVÁCS am 10. Juli in Balaton-
lelle. 

Richtung: Ost. 
Entfernung: 35 km. 
4. Gezeichnet mit Ring Nr. 2714 ; nach 

EMERICH LOWIESER am 15. Juli in Felsőaradi, 
Komitat Torontál, erlegt. 

Richtung: Südost. 
Entfernung: 280 km. 
5. Gezeichnet mit Ring Nr. 2672 ; erlegt 

von FRANZ LOSONCZY am 25. Juli in Páprád, 
Komitat Baranya. 

Richtung : Südost. 
Entfernung: 110 km. 
6. Gezeichnet mit Ring Nr. 263 ; erlegt 

von TIBERIUS BEKSITS anfangs August in Vrászló, 
Komitat Somogy. 

Richtung: Süd. 
Entfernung: 40 km. 
7. Gezeichnet mit Ring Nr. 2629; nach 

EMERICH LOWIESER anfangs August in Orlód, 
Komitat Torontál, erlegt. 

Richtung: Südost. 
Entfernung: 300 km. 
8. Gezeichnet mit Ring Nr. 2626 ; nach 

HUGO WEHRY anfangs September bei Kis
komárom erlegt. 

Richtung: Süd. 
Entfernung: 17 km. 
9. Gezeichnet mit Ring Nr. 2228; nach 

BÉLA NÉHER anfangs September in Bellye 
erlegt. 

Richtung: Südost, 
Entfernung : 170 km. 
Laut diesen Daten beginnt die allmähliche 

Zerstreuung der Jungvögel aus der Kolonie 
schon Ende Juni und dauert bis beiläufig 
Anfang September. Bis zu diesem Zeitpunkte 
langten ziemlich viele Daten ein, von hier 
an aber endigen sie wie abgeschnitten. Die 
allgemeine Richtung, in welcher die Kolonie 
verlassen wird, ist augenscheinlich die süd
östliche. Eine sehr eigentümliche Sache ist 
die, dass noch kein einziges beringtes Exem
plar ausser den Landesgrenzen vorgefunden 
wurde. Dürfte vielleicht diese Erscheinung 
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Rendkivíil sajátságos jelenség, hogy az ország 
határán túlról még egyetlen egy példány se 
akadt Talán az volna ennek az oka, hogy 
délkeleti irányban elvonulva oly vidékeken 
telelnek, a honnan nem jelentik az esetleg kézre-
keriilőket? Mindenesetre feltűnő és érthetetlen 
dolog, hogy a közel 700jelölt példány közül még 
egyetlen egy se került kézre a távolabbi át
vonulási területeken, avagy a téli szállásban. 

Héti sas — Haliaétus 

Mind a két példányt MAJERSZKY ISTVÁN jelölte 
1913 május 26-án fiókakorukban a bellyei 
uradalomban, Petres szigetén. 

1. Az 5-ös gyűrűvel jelöltet sebesülten 
elfogták augusztus 31-én Ujozorán, Torontál 
megyében. A községi elöljáróság a madarat 
is átengedte az intézetnek. 

Irány: Délkelet. 
Távolság: 150 kim. 

2. A 7-es gyűrűvel jelöltet VENDO FERENCZ 

lőtte szeptember 6-án Ujbanovciu, Szerem 
megyében. 

Irány: Délkelet. 
Távolság: 135 kim. 

Mind a két madár valószínűleg ugyanazon 
az úton — a Duna mentén — ugyanarra a 
területre jutott az úgynevezett aldunai rétre, 
vagyis arra a nagy árterületre, mely kb. a 
Tisza torkolatától a Temes torkolatáig terjed 
a Duna balpartján. Őszre kelve ezen a terü
leten rengeteg madártöntegek gyűlnek össze 
s így kitűnő vadászterületet alkot. Kár, hogy 
ebből a fajból, melynek kóborlása szintén 
érdemes a vizsgálatra, a technikai nehézségek 
következtében csak kevés számú példányt 
lehet jelölni. 

Erdei szalonka — Scolopax 

Jelölte 1913 június 10-én SCHOUPA H . fióka 
korában Milleschauban, Csehországban 1490. 
sz. gyűrűvel; KÄHLIG M. jelentése szerint 
lelőtték 1913 augusztus 29-én Sediben, Aussig 
mellett, 16 kilométernyire északkeleti irányban. 

dahin zurückgeführt werden, dass die Siedler 
in südöstlicher Richtung wegziehend in sol
chen Gebieten überwintern, von wo die even
tuell erbeuteten nicht zurückgemeldet werden ? 
Es ist auf jeden Fall eine auffallende und 
unverständliche Sache, dass von nahezu 700 
beringten Exemplaren noch kein einziges in 
den entfernteren Durchzugsgebieten oder in 
den Winterquartieren aufgefunden wurde. 

albicilla L . — Seeadler. 

Beide Exemplare wurden von STEFAN MA

JERSZKY am 26. Mai 1913 als Nestlinge auf 
der Donauinsel Petres, Herrschaft Bellye, 
gezeichnet. 

1. Das mit Ring Nr. 5 gezeichnete Exem
plar wurde am 31. August 1913 verwundet 
und lebend gefangen in Ujozora, Komitat 
Torontál. Die Gemeindevorstehung stellte den 
Vogel dem Institute zur Verfügung. 

Richtung: Südost. 
Entfernung: 150 km. 
2. Das mit Ring Nr. 7 gezeichnete Exem

plar wurde von FRANZ VENDO am 6 September 
1913 in Üjbanovczi, Komitat Szerem, erlegt. 

Richtung: Südost. 
Entfernung: 135 km. 
Beide Vögel gelangten anscheinend auf 

demselben Wege — dem Donaustrome ent
lang — auf dasselbe Gebiet, in das mächtige 
Inundationsgebiet, welches sich auf dem linken 
Donauufer ungefähr von der Tisza- bis zur 
Temes Mündung erstreckt. Zur Herbstzeit 
versammeln sich auf diesem Gebiete riesige 
Vogelmengen und bildet daher dasselbe ein 
ausgezeichnetes Jagdterrain. Schade, dass von 
dieser Art infolge der technischen Schwierig
keiten so wenig Exemplare gezeichnet werden 
können: die eingehendere Untersuchung des 
Striches derselben wäre jedenfalls von Inte
resse. 

rusticola L . — Waldschnepfe. 

Gezeichnet am 10. Juni 1913 als Nestling 
von H. SCHOUPA in Milleschau, Böhmen, mit 
Ring Nr. 1490; laut M. KÄHLIQ am 29. August 
1913 in Sedl, bei Aussig, 16 Kilometer nord
östlich vom Markierungsorte erlegt, 
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Szajkó — Garrnlns glandarius L. — Eichelhäher. 

Jelölte Loos KURT 1913 június 17 én fióka-
korában Drumban, Csehországban 273. sz. 
gyűrűvel; lövetett 1913 augusztus végén 
ugyanott. 

Gezeichnet von KURT Loos am 17. Juni 
1913 als Nestling in Drum, Böhmen, mit 
Ring Nr. 273; erlegt Ende August 1913 
ebendaselbst. 

Örvös galamb — Columba palumbus L. — Ringeltaube. 

Jelölte Loos KURT 1913 július 5-én fiók.i-
kórábanChudolas mellett, Csehországban 1405-
sz. gyűrűvel; lövetett 1913 szeptember 22-én 
150 darabból álló csapatból a jelölési helytől 
4 kilométernyi távolságban. 

Gezeichnet von KURT Loos am 5. Juli 1913 
als Nestling bei Chudolas, Böhmen, mit Ring 
Nr. 1405; erlegt am 22. September 1913 aus 
einem Fluge von 150 Stück 4 Kilometer vom 
Markierungsorte entfernt. 

Vércse — Cerchneis tini 

Jelölte Loos KURT 1913 június 24-én fióka-
korában Schelesenben, Csehországban 1409-
sz. gyűrűvel; holtan találtatott 1913 szep
tember végén a jelölési helytől 1 kilométer 
távolságban. 

Az utóbbi négy esetben csak annyi az emlí-
tésreméltó, hogy a fiókák szeptember végéig még 
mindig ott vannak a fészkelőhely környékén. 

íulus (L.) — Turmfalke. 

Gezeichnet von KURT Loos am 24. Juni 
1913 als Nestling in Schelesen, Böhmen, mit 
Ring Nr. 1409; tot aufgefunden Ende Sep
tember 1913 1 Kilometer vom Markierungs-
orte entfernt, 

Zu den letzterwähnten 4 Fällen ist nur so 
viel zu bemerken, dass sich Ende September 
die Jungen noch am Geburtsorte befinden. 

Kék vércse — Cerchneis vespertinus (L.) — Rotfassfalke. 

Jelöltem fiókakorában 1913 július 7-én T i 
koson, Tiszapolgár mellett 2705. sz. gyűrűvel; 
elejtették 1913 május 15 és 20 között Békésen. 
PIOVARCSY OTTÓ jelentése. 

Kor : 10 hónap. 
I rány: Dél. 
Távolság: 130 kim. 

A második adat, mely a kékvércse elsőéves 
példányának a szülőföld közelébe való vissza
térését bizonyítja. Az esetleges fészkelésre 
vonatkozólag azonban ezúttal sincs biztos adat 
s így egyelőre még kevés tanulságot nyújt 
ez a másként igen érdekes eset. 

Gezeichnet von mir am 7. Juli 1913 als 
Nestling in Tikos, bei Tiszapolgár, mit Ring 
Nr. 2705; erlegt zwischen dem 15. und 20. 
Mai 1913 in Békés. Bericht von OTTO PIOVARCSY. 

Alter: 10 Monate. 
Richtung: Süd. 
Entfernung : 130 km. 
Es ist dies der zweite Fall , welcher die 

Rückkehr der einjährigen Jungvögel in die 
weitere Umgebung des Geburtsortes beweist. 
Über das eventuell beabsichtigte Nisten konnte 
jedoch leider auch diesmal nichts sicheres 
erfahren werden, weshalb dieser ansonst so 
interessante Fall nur wenig Lehren ergibt. 

Nyaktekercs — Jynx torquilla L. — Wendehals. 

1. Mint fiókát jelölte SZEÖTS BÉLA 1912 
június 19-én Tavarnán 1108. sz. gyűrűvel; 
ragadozótól széttépve találta ugyanott 1913 
június 14-én. 

1. Gezeichnet als Nestling von BÉLA SZEÖTS 

am 19. Juni 1912 in Tavarna mit Ring Nr. 
1108; von einem Raubvogel zerrissen, tot 
aufgefunden ebendaselbst am 14. Juni 1913. 
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2. Mint fiókát jelölte BOHRANDT LAJOS 1913 
június 26-án Eperjesen 4665. sz. gyűrűvel; 
ragadozótól széttépve találták meg ugyanott 
1913 július 28-án. 

Az utóbbi eset a fiókáknak a szülőföldről 
való elvonulási idejére nyújt — bár negativ 
— adatot, az első pedig az egyéves fiókák
nak a szülőföldre való visszatérését bizonyítja. 
Minthogy ivarérett példányról van szó, alig 
szorul bizonyításra, hogy ez a visszatérés 
fészkelés czéljából történt, bár pozitiv adatunk 
erre nézve nincs. Ezzel legalább erre a fajra 
nézve is nyertünk legalább egy bizonyítékot 
a szülőföldre való visszatérésre. 

2. Gezeichnet als Nestling von LUDWIG 

BOHRANDT am 26. Juni 1913 in Eperjes mit 
King Nr. 4665; von einem Raubvogel ge
schlagen, tot aufgefunden ebendaselbst am 
28. Juli 1913. 

Letzterer Fall ergibt einen — zwar nega
tiven — Beitrag über die Abzugzeit der 
Jungvögel, während der erste FaU den Beweis 
liefert, dass die einjährigen Jungvögel an den 
Geburtsort zurückkehren. Indem es sich um 
ein fortpflanzungsfähiges Exemplar handelt, 
kann es kaum bezweifelt werden, dass diese 
Rückkehr behufs Nistens geschah, obzwar 
positive Daten darüber fehlen. Es wäre mithin 
auch für diese Art wenigstens ein Beweis 
für die Rückkehr geliefert. 

Házi rozsdafarkú — Ruticilla 

Öreg fészkelőmadár ; jelölte POFERL FERENCZ 

1912 június 22-én Obernhofban, Felső Ausztriá
ban 1599. sz. gyűrűvel; fészkelve találta 
ugyanott 1913 június 11-én. 

Becses adat, mely erre a fajra nézve első
ízben bizonyítja az öreg példányok vissza
térését a régi fészkelőhelyre. 

ithys (L.) Hausrotschwanz. 

Brutvogel; gezeichnet von FRANZ POFERL am 
22. Juni 1912 in Obernhof, Oberösterreich, 
mit Ring Nr. 1599; ebendaselbst nistend an
getroffen am 11. Juni 1913. 

Wertvolles Resultat, für diese Art der erste 
Beweis über die Rückkehr an die alte Brut
stelle. 

Molnár fecske — Chelidonaria 

1. Jelölte MÜLLER PÉTER 1911 június 29-én 
Ujbessenyőn, mint öreg fészkelőmadarat 4513. 
sz. gyűrűvel; 1913 augusztus 4-én újra fész
kelve találta, régi fészkétől 12 házzal odább. 
Azt a házat lebontották, a hol két év előtti 
fészke volt. 

2. Jelölte ifj. THÓBIÁS GYULA 1912 június 
30-án Alsólánczon mint öreg fészkelőmadarat 
párjával együtt 2065-ös számú gyűrűvel; 
jelöletlen párral fészkelt 1913 június 25-én 
a szomszédos házban. A második költést azon
ban abban a fészekben végezte, melyben első-
izben jelöltetett. 

Újabb adatok az öreg fészkelőmadarak 
visszatérésére a régi fészkelőterületre. 

urbica (L.) — Mehlschwalbe. 

1. Brutvogel; gezeichnet von PETER MÜLLER 

am 29 Juni 1911 in Újbessenyő mit Ring 
Nr. 4513; am 4. August 1913 wiederum 
nistend angetroffen, jedoch 12 Häuser vom 
ursprünglichen Nistorte entfernt. Das Haus, 
an welchem vor zwei Jahren das Nest stand, 
wurde demoliert. 

2. Brntvogel; gezeichnet mit dem anderen 
Ehegatten zusammen von JULIUS THOBIAS JUN. 

am 30. Juni 1912 in Alsóláncz mit Ring Nr. 
2065; nistete am 25. Juni 1913 mit einem 
unberingten Gatten im benachbarten Hause. 
Die zweite Brut wurde jedoch im ursprüng
lich innegehabten Neste gemacht. 

Neuere Daten über die Rückkehr der Brut
vögel an die alte Brutstelle. 
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Füs t i fecske — Hirundo rusiica L . — Rauchschwalbe. 

1. Üreg fészkelő madár; jelölte MÜLLER PÉTER 

l'.IIIS június 16-án Újbessenyőn 887. sz. gyű
rűvel, párjával együtt. Régi fészkén jelöletlen 
párral találta 1911 augusztus 4-én, párja 
ezúttal jelölve lett és 1912 június 23-án ugyan
ebben a fészekben találtatott. 1913-ban a régi 
fészekben újra fészkelt, ezúttal a jelölt párral, 
mely azonban sajnos nem került kézre. Ez a 
példány tehát már legalább hatéves és úgy 
látszik, mind a hat éven át állandóan a régi 
fészekbe telepedett. 

2. Öreg fészkelőmadár; jelölte ifj. KÁLMÁN 

SÁNDOR 1912 július 25-én párjával együtt 
Kalocsán 4095. sz. gyűrűvel. Régi fészkében 
találta jelöletlen párral 1913 május 25-én. 

A következőket SZEÖTS BÉLA jelölte, a hol 
a jelölés helye nincs külön megemlítve, Ta-
varnán. 

3. Fióka; jelöltetett 1909 június 23-án 
2403. sz. gyűrűvel; fészkelt Tavarnán 1910 
július 29-én, 1911 május 4. és június 12-én, 
továbbá 1912 június 13-án régi párjával 
együtt. Szárnyatörötten találta 1913 július 
21-én Tavarnán. 

Ez a példány tehát állandóan a szülőföldre 
tért vissza fészkelés czéljából. 

4. Öreg; jelöltetett 1910 május 5-én 3557. 
sz. gyűrűvel. Fészkelve találta 1911 június 
16-án, 1912 június 13-án ós 1913 június 
13-án, évről évre ugyanabban az istállóban. 

5. Öreg; jelöltetett ugyanakkor 3562. sz. 
gyűrűvel. Fészkelve találta 1913 június 13-án. 

6. Fióka; jelöltetett 1910 június 19-én 3924. 
sz. gyűrűvel. Holtan találta 1913 nyarán. 

7. Öreg; jelöltetett 1911 június 13-án 4243. 
sz. gyűrűvel. Fészkelve találta 1912 június 
16-án és 1913 június 13-án ugyanabban az 
istállóban. 

8. Fióka; jelöltetett 1911 július 22-én 313. 
sz. gyűrűvel Tavarnamező-majorban, fészkelt 
1913 június 13-án Tavarnán. 

9. Fióka; jelöltetett 1911 június 16-án 6. sz. 
gyűrűvel; fészkelt 1912 június 15-én és 1913 
június 14-én Tavarnamező-majorban. 

1. Brutvogel; gezeichnet am 16. Juni 1908 
von PETER MÜLLER in Ujbessenyő mit Ring 
Nr. 887; beringt wurde zugleich auch der 
andere Ehegatte. Am früheren Neste, jedoch 
mit unberingtem Paare angetroffen am 4. 
August 1911; der diesmal ebenfalls beringte 
Ehegatte wurde am 23- Juni 1912 im selben 
Neste wieder angetroffen. Der im Jahre 1908 
beringte Ehegatte wurde 1913 wieder im alten 
Neste brütend aufgefunden und war auch das 
Paar diesmal beringt, leider konnte dasselbe 
nicht eingefangen werden. Dieser Vogel ist 
daher zum mindesten schon sechs Jahre alt 
und brütete anscheinend 6 Jahre hindurch 
immer in demselben Neste. 

2. Brutvogel; gezeichnet mit dem anderen 
Ehegatten zugleich von ALEXANDER KÁLMÁN JUN. 

am 25. Juli 1912 in Kalocsa mit Ring Nr. 
4095; mit einem unberingten Gatten im alten 
Neste brütend angetroffen am 25. Mai 1913. 

Die folgenden wurden sämtlich von BÉLA 

SZEÖTS — wo nicht anders angegeben - in 
Tavarna gezeichnet. 

3. Nestling; gezeichnet am 23. Juni 1909 
mit Ring Nr. 2403; brütete in Tavarna am 
29. Juli 1910, am 4. Mai und 12. Juni 1911, 
mit dem vorjährigen Ehegatten zusammen am 
13. Juni 1912; mit gebrochenem Flügel auf
gefunden am 21. Juli 1913 in Tavarna. 

Dieser Vogel kehrte daher behufs Brütens 
ständig an die Geburtsstelle zurück. 

4. Brutvogel; gezeichnet am 5. Mai 1910 
mit Ring Nr. 3557; brütete am 16. Juni 
1911, am 13. Juni 1912 und am 13. Juni 
1913 alljährlich in demselben Viehstalle. 

5. Brutvogel; gezeichnet am 5. Mai 1910 
mit Ring Nr. 3562; brütend angetroffen am 
13. Juni 1913 

6. Nestling; gezeichnet am 19. Juni 1910 
mit Ring Nr. 3924; tot aufgefunden im Sommer 
1913. 

7. Brutvogel; gezeichnet am 13 Juni 1911 
mit Ring Nr. 4243; brütete am 16. Juni 1912 
und 13. Juni 1913 in demselben Viehstalle. 

8. Nestling; gezeichnet am 22. Juli 19.11 
mit Ring Nr. 313 im Meierhofe Tavarnamező; 
brütete am 13. Juni 1913 in Tavarna. 

9. Nestling; gezeichnet am 16. Juni 1911 
mit Ring Nr. 6; nistete am 15. Juni 1912 und 
am 14. Juni 1913 im Meierhofe Tavarnamező. 
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10. Fióka; jelöltetett 1911 július 22-én 
310. sz. gyűrűvel Tavarnamező-majorban, fész
kelt 1913 június 14-én ugyanott. 

11. Fióka; jelöltetett 1911 június 14-én 
4287. sz. gyűrűvel Tavarnamező-inajorlian. 
holtan találtatott ugyanott 1913 június 14-én. 

12—14. Öreg madarak; jelöltettek 1912 
június 13-án 637, 1276, 2366. sz. gyűrűkkel; 
fészkeltek 1913 június 13-án i l l . az első 
augusztus 14-én ugyanott. 

15—19 Öreg madarak; jelöltettek 1912 
június 15-én Tavarmezö-ma jorban 1045, 1047, 
1048, 1299, 1300. sz. gyűrűkkel; lészkeltek 
ugyanott 1913 június 14-én. 

20—22. Öreg madarak; jelöltettek 1912 
június 17-én 1244, 1256, 1262, sz. gyűrűk
kel Varannóhegyi majorban, az első holtan 
találtatott, a másik kettő fészkelt ugyanott 
1913 június 18-án. 

23. Fióka; jelöltetett 1912 június 14-én 
666. sz. gyűrűvel Tavamán. fészkelt ugyanott 
1913 június 13-án. 

A fenti sorozatban különösen két eset nyújt 
jelentős tanulságokat a füsti fecske ökológiájá
nak megismeréséhez. Az első arra az öreg 
példányra vonatkozik, mely 6 éven át fészkelt 
ugyanazon a helyen, a másik pedig arra a 
4 éves példányra, mely évről évre visszatért 
a szülőföldjére és ott fészkelt is. Jelentősek 
ezek mellett azok az adatok is, melyek arról 
szólnak, hogy a fiókák egy része költés czéljá-
ból a szülőföld közelebbi környékén telepedik 
meg. A többi eset szintén azt bizonyítja, hogy 
a füsti fecske a fészkelési területet szigorúan 
megszabott törvényszerűség szerint telepíti be. 
Egyetlen egy más fajnál sincs ez a törvény
szerűség annyiszor, annyi helyről és annyi 
esetben bebizonyítva, mint a füsti fecskénél 
s ezért a következő jelentéstől kezdve el is 
hagyjuk az esetek részletes ismertetését s 
csak a nevezetesebbeket fogjuk közölni. Ez 
természetesen nem jelentheti azt. hogy a 
kutatások erre a fajra vonatkozólag mái-
befejezetteknek tekinthetők. Sőt! Hiszen tudva
levő, hogy a kutatások eddig csak fél eredményt 

Aquila XX. 

10. Nestling; gezeichnet am 22. Juli 1911 
mit King Nr. 310 im Meierhofe Tavarna-
mező; nistete am 14. Juni 1913 ebenda
selbst. 

11. Nestling; gezeichnet am 14. Juni 1911 
mit King Nr. 4287 im Meierhofe Tavarnamezö ; 
tot aufgefunden ebendaselbst am 14. Juni 
1913. 

12—14. Brutvögel; gezeichnet am 13. Juni 
1912 mit den Ringen Nr. 637, 1276, 2366. 
Am Markierungsorte nistend angetroffen am 
13. Juni 1913, resp. das erstgenannte Exem
plar am 14. August. 

15—19. Brutvögel; gezeichnet am 15. Juni 
1912 im Meierhofe Tavarnamezö mit den 
Ringen Nr. 1045, 1047, 1048, 1299, 1300; 
nisteten ebendaselbst am 14. Juni 1913. 

20—22. Brutvögel: gezeichnet am 17. Juni 
1912 mit den Ringen Nr. 1244, 1256, 1262 
im Meierhofe Varannóhegy; das erste Exem
plar tot, die beiden anderen nistend ange
troffen ebendaselbst am 18 Juni 1913. 

23. Nestling; gezeichnet am 13. Juni 1912 
mit Ring Nr. 666 in Tavarna; nistete eben
daselbst am 13. Juni 1913. 

Von den obenangeführten Fällen ergeben 
besonders deren zweie sehr wertvolle Lehren 
über die Oekologie der Rauchschwalbe. Der 
erste bezieht sich auf das als Brutvogel mar
kierte Exemplar, welches 6 Jahre hindurch 
am nämlichen Orte nistete; der andere auf 
das 4jährige Exemplar, welches jedes Jahr 
nach dem Geburtsorte zurückkehrte und da
selbst auch nistete. Von Bedeutung sind auch 
jene Fälle, welche beweisen, dass sich die 
Jungvögel zum Teile in der Umgebung des 
Geburtsortes behufs Nistens niederlassen. 
Auch die übrigen Fälle liefern den Beweis, 
dass die Rauchschwalbe das Brutgebiet nach 
streng eingehaltener Gesetzmässigkeit besie
delt. Diese Gesetzmässigkeit ist noch bei 
keiner anderen Art durch so viele Fälle und 
von so vielen Stationen nachgewiesen, wie 
bei der Rauchschwalbe, weshalb vom nächsten 
Berichte an nur die bemerkenswerteren FäUe 
beschrieben, die anderen jedoch nur erwähnt 
werden. Natürlich kann dies nicht die Be
deutung haben, dass für diese Art die For
schungen schon als abgeschlossen zu be
trachten sind. Im Gegenteil! Es ist ja doch 
genügend bekannt, dass die bisherigen For
schungen nur ein halbes Resultat ergaben, 

59 



466 

szolgáltattak, mert csakis a faj diszlokácziós 
viszonyaira vonatkoznak, mig a inigrácziós 
rész még teljesen ismeretlen. 

indem nur die Dislokations-Verhältnisse ge
klärt werden, der migrationelle Teil aber 
noch vollends unbekannt ist. 

Kekczinege — Parus coernleus L. Blaumeise. 

1. Öreg példány; jelölte M A U K S K Á R O L Y O R . 

1912 február 4-én Algyógyon 508. sz. gyűrűvel. 
Az etetőnél észleltetett 1912 november 30-án 
és 1913 január havában. Fészkelt 1913 április 
havában a jelölési helytől 50 lépésnyi távol
ságban levő mesterséges fészekoduban. 

2. Öreg példány; jelölte M A U K S K Á R O L Y D E . 

1912 február 4-én Algyógyon; 1913 január 
27-én a jelölési hely közvetlen szomszédságá
ban levő odúban hál. 

Az adatok arra engednek következtetni, 
hogy a kékczinege állandó madár. 

1. Erwachsener Vogel; gezeichnet von 
D R . K A R L M A U K S am 4. Februar 1912 in Algyógy 
mit Ring Nr. 508; wurde am Futterhause 
beobachtet am 30. November 1912 und im 
Jänner 1913; nistete im April 1913 in einer 
künstlichen Nisthöhle 50 Schritte vom Mar
kierungsorte entfernt. 

2. Erwachsener Vogel; gezeichnet von 
D R . K A R L M A U K S am 4. Februar 1912 in Algyógy ; 
schläft am 27. Januar 1913 in einer künst
lichen Nisthöhle in unmittelbarer Nähe des 
Markierungsortes. 

Diese Daten lassen anscheinend die Schluss
folgerung zu, dass die Blaumeise Stand
vogel ist. 

Szénczinege — Parus 

1. ö reg példány; jelölte M A U K S K Á R O L Y D R . 

1912 január 23-án 506. sz. gyűrűvel Algyó
gyon; 1912 február 4 én, 1913 január 27-én 
a jelölési hely körül levő mesterséges fészek-
odvakban hál, 1913 május 4-én az egyik 
odúban fészkel. 

2—3. Fiókák; jelölte S Z E Ö T S B É L A 1912 
május 27-én és 23-án Tavarnán 618, i l l . 699. 
sz. gyűrűkkel, az etetőre jártak 1912/13 telén. 

A következőket P A W L A S G Y U L A jelölte Eper
jesen. 

4—5. Öreg példányok; jelöltettek 1910 
januárban 1242 i l l . 1284- sz. gyűrűkkel, az 
etetőnél találtattak 1911 február és 1913 
január hónapokban. 

6—8. Öreg példányok; jelöltettek 1911 
februárban 1254, 1281, 1290. sz. gyűrűkkel, 
az etetőnél észleltettek 1913 január havában. 

9—12. Öreg példányok; jelöltettek 1912 
január havában 1932, 1936, 1940, 1942. sz. 
gyűrűkkel, az etetőre jártak 1913 január, 
február és 1912 deczember havában. 

major L. — Kohlmeise. 

1. Erwachsener Vogel; gezeichnet von 
D R . K A R L M A U K S am 23. Januar 1912 mit Ring-
Nr. 506 in Algyógy; am 4. Feber 1912 und 
am 27. Januar 1913 in künstlichen Nist
höhlen in der Umgebung des Markierungs
ortes schlafend angetroffen; nistet am 4. Mai 
1913 in einer dieser Nisthöhlen. 

2. und 3. Nestlinge; gezeichnet am 27. 
und 23. Mai 1912 von B É L A S Z E Ö T S in Ta

varna mit den Ringen Nr. 618 und 699; 
wurden im Winter 1912/1913 am Futterhause 
beobachtet. 

Die nächsten wurden von J U L I U S P A W L A S in 
Eperjes gezeichnet. 

4. und 5. Erwachsene Vögel; gezeichnet 
im Januar 1910 mit den Ringen Nr. 1242 
resp. 1284; am Futterhause angetroffen im 
Februar 1911 und Januar 1913. 

6—8. Erwachsene Vögel; gezeichnet im 
Februar 1911 mit den Ringen Nr. 1254, 1281, 
1290; am Futterhause beobachtet im Januar 
1913. 

(.)—12. Erwachsene Vögel; gezeichnet im 
Januar 1912 mit den Ringen Nr. 1932, 1936, 
1940, 1942; am Futterhause angetroffen im 
Januar, Februar 1913 und Dezember 1912. 



13. Fióka; jelöltetett 1912 július havában 
735. sz. gyűrűvel, az etetőnél találtatott 1913 
február havában. 

Ezek az adatok is azt bizonyítják, hogy a 
szénczinege állandó madár. Az öreg példányok 
éveken és egész éven át megmaradnak a 
fészkelési hely környékén, s a fiókák egy 
része télire szintén a szülőföldön található. 
Vájjon ott is fészkelnek-e, arról még nincs 
adatunk. PAWLAS GYULA szerint a kertjében 
fészkelő Parus major, coeruleus, palustris és 
Suta párok mind gyűrűsek, de nem akarja 
megfogni őket a gyűrüszáín megállapítása czél-
jából. Pedig a megfogás és jelölés úgylátszik 
nem riasztja el ezeket a rendkívül bizalmas 
madarakat, a mint azt már több eset is 
bizonyítja. Nagyon fontos volna ennél a fajnál 
is megállapítani, hogy hol telepednek meg a 
fiókák fészkelés czóljából, hogy megtudjuk 
milyen a berendezés itt a fészkelőteriilet 
optimális kihasználására és a beltenyésztés el
kerülésére. 

Seregély — Sturmis 

Valamennyit SZKÖTB BÉLA jelölte fiókakorá
ban Ta várnán. 

1. Jelöltetett 1910 május 16-án 3576. sz. 
gyűrűvel; bennszülöttek ejtették el 1913január 
végén a Sebkha de Sidi el Haui-tónál, 30 
kilométernyire Sasától, Tuniszban. 

Kor : 2 év 8 hónap. 
I rány: Délnyugat. 
Távolság: 1800 kim. 
2. Jelöltetett 1910 június 22-én 4383. sz. 

gyűrűvel; bennszülöttek ejtették el 1913 már
czius vagy április havában El Ghora mellett 
Mahdia kerületben, Tuniszban. 

K o r : Kb. 27 , év. 
I rány: Délnyugat. 
Távolság: 1800 kim. 
3. Jelültetett 1911 június 21 én 101. sz. 

gyűrűvel; bennszülöttek ejtették el 1913 január 
végén a Sebkha de Sidi el Ilani-tavánál, 
Tuniszban. 

K o r : 1 év, 8 hónap. 
Irány : Délnyugat. 
Távolság: 1800 kim. 
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13. Nestling. Gezeichnet im Juli 1912 mit 
Bing Nr. 735; am Flitterhause angetroffen 
im Februar 1913. 

Die Daten liefern den Beweis, dass auch 
die Kohlmeise ein Standvogel ist. Die er
wachsenen Vögel verweilen Jahre und das 
ganze Jahr hindurch in der Umgebung der 
Brutstelle und ist auch ein Teil der Jung-
vögel im Winter ebenfalls am Geburtsorte 
zu finden. Ob sie dort auch nisten, darüber 
fehlen nähere Daten. Nach JULIUS PAWLAS sind 
sämtliche Parus major, coeruleus, palustris 
und Sitta-Paare, welche in seinem Garten 
brüten, beringt, doch wiederstrebt ihm das 
Einfangen derselben behufs Feststellung der 
Ringnummern. Wie dies jedoch schon mehrere 
Fälle beweisen, werden diese ungemein zu
traulichen Vögel durch das Einfangen und 
Markieren durchaus nicht aus ihrer Gegend 
verscheucht. Er wäre auch bei dieser Art 
von grossein Interesse zu bestimmen, wo sich 
die Jungvögel behufs Nistens ansiedeln, um 
zu erfahren, welche Einrichtungen hier zur 
optimalen Ausnutzung des Brutgebietes und 
zur Vermeidung der Inzucht bestehen. 

vulgaris L . — Star. 

Sämtliche von BÉLA SZEÖTS als Nestlinge in 
Tavarna gezeichnet: 

1. Gezeichnet, am 16. Mai 1910 mit Ring 
Nr. 3576; von Eingeborenen erlegt Ende 
Januar 1913 am Sebkha de Sidi el Hani-See 
in Tunis. 30 km von Susa entfernt. 

Alter: 2 Jahre 8 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 1800 km. 
2. Gezeichnet am 22. Juni 1910 mit Ring 

Nr. 4383; von Eingeborenen erlegt im März 
oder April 1913 bei E l Göhra, Kreis Mahdia 
in Tunis. 

Alter: 2 ' 4 Jahre. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 1800 km, 

3. Gezeichnet am 21. Juni 1911 mit Ring 
Nr. 101; von Eingeborenen erlegt Ende Januar 
1913 am Sebkha de Sidi el Hani-See in Tunis. 

Alter: 1 Jahr 8 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 1800 km. 
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I.. :,. Jelöltettek 1**12 május 23-án 1114 
i l l . 629. sz. gyűrűkkel; lelövettek ugyanakkor 
és ugyanott. 

K o r : 8 hónap. 
I rány: Délnyugat, 
Távolság: 1800 kim. 
A fenti öt esetről szóló értesítést H A R Ü E N B E R O 

G R Ó F N A K , a német birodalom tuniszi főkonzulá-
nak köszönjük. 

6. Jelöltetett 1912 május 23-án 627. sz. 
gyűrűvel; lelőtte O R S I A L E K S A N U R O 1913 okt. 
20-án Osimoban (Ancona tartomány), Olasz
országban. 

K o r : 5 hónap. 
I rány: Délnyugat. 
Távolság: 900 kim. 
7. Jelöltetett 1912 május 23-án 640. sz. 

gyűrűvel: lelőtte P A S Q U A L U C C I H E N R I K 1913 no
vember 14-én Gaiba mellett, Kovigo tarto
mányban, Olaszországban. 

Kor: 6 hónap. 
h á n y : Délnyugat-nyugat. 
Távolság: 900 kim". 

Az idei esztendő eredményei majdnem telje
sen tisztázták a tavarnai seregélyek migrácziós 
viszonyait, mindössze néhány közbülső állo
másra volna szükség, hogy egész pontosan 
megismerjük az Olaszországon keresztül folyó 
és a tuniszi téli szállásban végződő vonulást. 
Igen figyelemreméltó jelenség, hogy három 
különböző évfolyam egyedei ugyanabban a 
közös téli szállásban tartózkodtak, a mi való
színűvé teszi azt, hogy a mindenkori fiatal 
generáczió együtt marad a szülőkkel s azokkal 
együtt vonul a téli szállásra és tér vissza a 
szülőföldre. A seregélyvonulásnak ezt a részét 
is talán már legközelebb tisztázni fogják S Z E Ö T S 

B É L A további kísérletei. Nagyon kívánatos volna 
azonban, hogy az ország több pontján is 
jelöljenek seregélyeket, melyek vonulása a 
tapasztalatok szerint sikerrel kutatható és 
az egyetemes ornithophaenologiai kutatás szá
mára is nagyon fontos tanulságokat nyújt. 
Csak arra akarok itt hivatkozni, hogy pl. 
liviandi (oroszországi) seregélyek rendszeresen 
Angliában telelnek. 

Végigtekintve az eredmények idei soroza
tán, megelégedéssel zárhatom az idei jelentést. 

4. und 5. Gezeichnet am 23. Mai 1912 mit 
den Ringen Nr. 614 und 629; erlegt zur 
selbigen Zeit und ebendaselbst. 

Alter: 8 Monate. 
Richtung: Südwest. 
Entfernung: 1800 km. 
Die Berichte über die vorangehenden 5 Fälle 

verdanken wir sämtlich dem G R A F E N V . H A R D E N -

B E R O kaiserlich deutschem Konsul in Tunis. 
6. Gezeichnet am 23. Mai 1912 mit Ring 

Nr. 627; erlegt von O R S I A L E S S A N D R O am 20. 
Oktober 1913 in Osimo, Provinz Ancona, 
Italien. 

Alter: 5 Monate. 
Richtung: Südwest, 
Entfernung: 900 km. 
7. Gezeichnet am 23. Mai 1912 mit Ring 

Nr. 640; erlegt von E N R I C O P A S Q U A L U C C I am 
14. November 1913 in Gaiba, Provinz Rovigo. 
Italien. 

Alter: 6 Monate : 
Richtung: West-Südwest. 
Entfernung: 900 km. 
Die Resultate des heurigen Jahres ergaben 

eine fast vollständige Klärung der Migrations
verhältnisse der Stare von Tavarna; es wer
den nur noch einige Zwischenstationen benö
tigt, um den durch Italien gehenden und im 
tunesischen Winterquartiere endigenden Zugs
verlauf genau zu kennen. Es ist eine be
merkenswerte Tatsache, dass sich die aus 
drei verschiedenen Jahrgängen stammenden 
Exemplare im gemeinsamen Winterquartiere 
befanden, wodurch es wahrscheinlich gemacht 
wird, dass die jeweilige junge Generation mit 
den Eltern zusammen verbleibt, mit diesen 
gemeinsam die Winterquartiere aufsucht und 
auch gemeinsam an den Geburtsort zurück
kehrt. Die weiteren Versuche von B É L A SZEÖTS 
dürften wohl auch diesen Teil des Staren
zuges schon in nächster Zeit klarlegen. Sehr 
wünschenswert wäre es aber, wenn Stare 
auch an anderen Orten des Landes gezeichnet 
würden, indem das Studium des Zuges dieser 
Art wie zu ersehen Erfolge verheissend ist 
und auch für die allgemeine Zugsforschung 
wichtige Resultate bietet. Es soll diesbezüglich 
nur darauf hingewiesen werden, das z. B. 
livländische Stare für gewöhnlich in England 
überwintern. 

Die Reihe der heurigen Resultate über
blickend, kann der Bericht mit Genugtuung 
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Nemcsak szám szerint, hanem lényege szerint 
igen .jelentős sikereket értünk el. A számbeli 
adatokat a következő táblázat tünteti föl: 
elejtettek, vagy újra kézrekerültek az alábbi 
madárfajok a következő számban: 

Limosa limosa (L.) 2 
Vanellus vanellus (L.) 6 
Ciconia ciconia (L.) 11 
Larus ridibundus L 20 
Fulica atra L 3 
Ardea cinerea L 1 

„ purpurea L 10 
„ ralloides SCOP 3 

Nycticorax nycticorax (L.) . . . 8 
Flegadis faleinellus L 9 
llaliaetus albicillus L 2 
Scolopax rusticola L 1 

Szinte elérhetetlennek tartott nagy szám ez 
a 130 kézrekerült jelölt madár, mely a jövőre 
nézve a legszebb kilátásokkal kecsegtet s a 
kísérlet további folytatására és kiterjesztésére 
jogosít. Ehhez azonban szükséges, hogy munka
társaink az eddigi buzgalommal továbbra is 
támogassanak, hogy ily módon évről-évre minél 
nagyobb számú jelölt madarat bocsáthassunk 
a nagy útra abban a reményben, hogy a véletlen 
újra kezünkre szolgáltatja azok egy töredék
részét. Jelentésemet befejezem azzal, hogy 
az intézet nevében hálás köszönetet mondok 
mindazoknak, a kik e jelentésben foglalt 
adatok összegyűjtésében segítségünkre voltak. 

Budapest, 1913 október 11. 

abgeschlossen werden. Einerseits war das 
numerische Resultat ein bedeutendes, ander
seits ergaben sich wesentliche Beiträge zur 
Zugsforschung. Mas numerische Resultat 
gibt folgende Tabelle: erlegt oder zurück
gemeldet wurden folgende Arten in folgender 
Anzahl: 

Garrulus glandarius L 1 
Columba palumbus L 1 
Cerchneis tinnunculus (L.) . . . 1 

„ vespertinus (L.) . . . 1 
Jynx torquilla L 2 
Ruticilla tithys (L.) 1 
Chelidonaria urbica (L.) . . . . 2 
Hirundo rustica L 23 
Ranis coeruleus L 2 

major L 13 
Sturmis vulgaris L 7 

Összesen — Zusammen 130 

Die Anzahl der 130 zurückgemeldeten Ring
vögel ist eine solch hohe, welche beim Be
ginne des Ringexperimentes fast unerreichbar 
schien. Für die Zukunft berechtigt dieselbe 
zu den schönsten Hoffnungen sowie zur Fort
setzung und je weiteren Ausbreitung des 
Experimentes. Dazu ist jedoch notwendig, 
dass uns unsere Mitarbeiter mit dem bisherigen 
Eifer unterstützen, damit jährlich eine je 
grössere Anzahl Ringvögel aufgelassen wer
de, in der Hoffnung, dass uns der Zufall 
einen Bruchteil derselben in die Hände spielt. 
Meinen Bericht schliesse ich mit dem Dankes
worte an alle diejenigen, welche uns in der 
Beschaffung der im Berichte enthaltenen Daten 
behilflich waren. 

Budapest, am 11. Oktober 1913. 


