
Kefalinia, 14 — 19. 7. 1984: Buteo buteo (16th, 1 specimen), Buteo rufinus? (two distant 
specimens, seen in poor light), Streptopelia turtur (a few, the males still purring), Otus 
scops, Athene noctua (lőth, one specimen on trunk of olive-tree, 18th, two present in a 
roeky area), Apus apus (late afternoon of 16th, 50 to 60 specimens feeding), A. melba 
(16th, 50 to (30 together with Swifts mentionod above), Alcedo atthis (18th, 1 in the bed of 
a brook near Sami), Galerida eristata (pair feeding fledged young), Hirundo rustica, 
H. daurica, Delichon urbica, Corvus corax (18th, 5 specimens, including one first-year bird, 
near a rubbish-heap on the roadside), Garrulus glandarius (relatively frequent in olive 
groves), Parus major, P. caeruleus, Turdus merula, Oenanthe oenanthe, 0. hispanica, 
Saxicola torquata, Hippolais paliida, H. olivelorum (16th, one aduit feeding 2 recently 
fledged young), Sylvia melanocephala (frequent), Muscicapa striata, Anthus campestris 
(I8th, 1 specimen), Motacilla alba (17th, 3 specimens), M. flava feldegg (15th, 1 aduit male 
in bed of brook near Sami), Lanius soiator (frequent in the vicinity of Sami, at least 8—10 
pairs. Families still together, fledged young of several pairs were still being fed by adults), 
Passer domesticus (large flocks in stubble-fields), P. hispaniolensis (15th, one aduit male), 
Chloris chloris (frequent, adults feeding recently fledged young were frequently seen), 
Carduelis carduelis (as Chloris chloris), Acanthis cannabina (few), Fringilla coelebs, Emberiza 
cirlus (a few males still singing, on 17th one male with food), E. hortulana, E.caesia, 
E. melanocephala (all bunting species were rummaging about in grain stubble-fields). 

E . Schmidt - A . Schmidt 
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X I X . IN MEMÓRIÁM 

Prof. D r . Fabian Gyula (1915 - 1985). Május 25-én nagy veszteség érte a magyar zoo
lógiát, Fábián professzor, tanítványai szeretett G y u l a bácsijának elhunytával. Rend
kívülien sokoldalú, de elsősorban a mezőgazdasági állattan és a vadbiológia genetikai 
problémáival foglalkozó, nemzetközi szaktekintélyt tisztelhettünk benne. A Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem általános és alkalmazott zoológiai tanszékének vezetőjeként 
az országban elsőként vezette be az ökológia oktatását. A z Aqui la szerkesztőbizottságá
nak tizenöt éven át tagja volt, és e testületben mindenkor ő tette a legtöbbet az évkönyv 
színvonalának megtartásáért. Szeretetre méltó, közvetlen egyéniségével, kutatói maga
tartásával vált munkatársainak, tanítványainak atyai jóbarátjává. Kegyelettel áldozunk 
emlékének. 

D r . Sterbetz István 

Kocian Antal - sz. Zuberec, 1900. V I . 13. fTrstena, 1984. III. 28. A p j a , néhai Kocyan 
Antal erdész nyomdokán haladt, emlékét ápolta. Egész életét szülőföldjének szentelte. 
Itt működött mint középiskolai tanár. Madártani megfigyelései és közleményei is Árva 
megyéhez kapcsolódnak. Szoros kapcsolatban állt a Madártani Intézettel. 

Weisz Tibor - sz. Bardejov, 1914. I V . 16. fBardejov, 1983. V I . 9. Fiatalsága java 
részét Budapesten töltötte. Még csak 14 éves, amikor (1928-ban) Vasvári révén a Madár
tani Intézet külső munkatársa. Bejár a Nemzeti Múzeumba, ahol földije, Greschik Jenő 
pártfogolja. Gyógyszerészeti oklevelét Szegeden szerzi meg. Itt Beretzk Péter társaságában 
látogatja a Fehér-tó madárvilágát. A háború után szülővárosában, Bártfán telepszik meg, 
és mint muzeológus kiváló eredményeket ér el. Nemcsak az ornitológia terén jeleskedett, 
malakológiával, ichtyológiával is foglalkozott. Hirtelen halála nem engedte befejezni 
életművét. 

D r . Stollmann András 

Radó András dr. - sz. Nyíregyháza, 1913. V I . 1. tDebrecen, 1984. X . 22. A z Állat
orvosi Egyetemet 1937-ben végezte el, és életét a Hortobágy állatvilágának szentelte. 
Egyike a nagy puszta világhírű vadlibavadászainak, természetismerete, természetszere
tete évtizedeken át a Madártani Intézet munkáját segítette. Megfigyeléseivel, múzeumi 
gyűjtéseivel, majd a Hortobágyi Nemzeti Parkot előkészítő feltárómunkában való rész
vételével beírta nevét a magyar természetvédelem történetébe, örökvidám, vonzó egyéni
ségével, nagy tudásával, ismereteinek önzetlen közreadásával közszeretetnek örvendett. 
Távozása őszinte, mély fájdalommal tölti el munkatársait és barátait. 

D r . Sterbetz István 

Tóth István (1918-1982). 1918. november 5-én született öcsényben. A gimnáziumot 
Szekszárdon és Pécsett, a teológiát Kalocsán végezte. 1953-ban Dombay Ernó-ve\ Bács
almáson együtt voltak lelkészek, ő vezette be a tudományos madártani ismeretekbe, s 
mutatta be a Madártani Intézetben. Ettől kezdve fáradhatatlanul mívelte az ornitológiát, 
s fogadta az ebben tevékenykedő szakembereket állomáshelyein: Kelebián, Tázláron és 
Mélykúton. A Magyar Madártani Egyesületnek alapító tagjai sorában szerepelt. Külföldi 
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Útjait is összekapcsolta a madarászattal. 1965-ben Dombay Ernővc\ és D r . Erdős Józseffel 
6 hétiga Közel-Keleten járt, itt egészen Eilátigeljutottak. A Magyar Madártani Intézet
nek 20, Izraelben gyűjtött madarat hoztak haza, Hajós György ajándékaként. 1966-ban 
Dombay-v&\ a franciaországi Camargue-ban voltak tanulmányúton. Életének utolsó évei
ben agyvérzést, majd szívinfarktust kapott. Még betegágyában is a madárvédelem fog
lalkoztatta, és barátaitól itt is állandó beszámolókat kért. 1982. november 6-án a kiskun
halasi kórházban halt meg, és Mélykúton temették el nagy részvéttel. 

Dombay Ernő - dr. Rékási József 
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X X . B E J E L E N T É S E K - R E P O R T I N G S 

Felhívás Szerzőinkhez 

A jövőben örvendetes lehetőségünk nyílik az Aqui la köteteinek évfolyamával azonos 
évben történő megjelentetésére. E z t a gyors előállítást azonban csak formailag megfelelő 
és időben leadott kéziratokkal lehet megvalósítani. Mindezért kérjük tisztelt Szerzőinket 
dolgozatuk elkészítésekor a következők pontos betartására. 

1. Gépelés. A kéziratot 3 példányban, 2-es sorközzel gépelve, 30 sor és 60 betűhely ter
jedelemben készítsük el. A papírnak csak egyik oldalára gépeljünk. A tanulmány terjedel
me a 10—15 oldalt lehetőleg ne haladja meg. A z esetleges javításokhoz is írógépet hasz
náljunk; az átütést mellőzzük. H a sok a törölt betű vagy szövegrész, írjuk újra azt az ol
dalt. E g y oldalon legfeljebb öt sorban lehet javítás, ennél több hiba esetén az oldalt újra 
kell gépelni. A tipografizálást (aláhúzás, különböző betűnagyság, ritkított betű stb.) lehe
tőleg kerüljük el. H a ez nem lehetséges, a dőlt (kurzív) betűvel szedendő részt összefüggő 
vonallal húzzuk alá. A vastagabb betű igénye kettős aláhúzás. H a a szöveg egyes részeit a 
többinél kisebb betűből kívánjuk szedetni (pl. idézetek), akkor húzzunk a lap bal oldalán, 
a margón grafitceruzával függőleges vonalat, és írjuk mellé: pt ( = petit). A dolgozat címe 
középre kerül, alá a szerző (vagy szerzők) neve, és a név alá — tudományos intézmény ese
tében — a szerző munkahelye is. A cím után pontot nem teszünk. A z alcímeket szintén 
külön sorba írjuk, a bekezdések magasságában, bal oldalon. Üj bekezdés 5 üresen hagyott 
betűhely után következik. A szöveg végén, jobb oldalon, az irodalomjegyzék előtt a szer
ző nevét és címét tüntessük fel. 

2. Idézés, irodalomjegyzék. A szöveg közötti idézés és az irodalomjegyzék formájához az 
Aquilában közölt tanulmányokat vegyük irányadónak. A lábjegyzetet mellőzzük. 

3. Táblázatok. A táblázatok sohasem szerepelhetnek a szöveg között, azokat mindenkor 
egyenként, külön lapra kell elkészíteni! A lap bal felső sarkába kerül a sorszám (pl. 1. táb
lázat, Table 1), középre a cím, alá a fejléc és a részletezés. A táblázatok szöveges részei 
után bőségesen hagyjunk helyet a fordító számára, hogy az idegen nyelvű változatot oda 
beírhassa. A dolgozatok ugyanis általában két nyelven jelennek meg, és ezért a táblázato
kat is kettős felirattal látjuk el. A táblázatok terjedelme az egy oldalt lehetőleg ne haladja 
túl. Kerüljük a túlságosan bonyolult, nehézkesen áttekinthető megoldásokat. 

4. Ábrák. A z ábrák hátoldalát grafitceruzával sorszámozzuk, és külön lapon, sorszám 
szerint közöljük a képaláírásokat. A fotókat 13x18 vagy 18x24 cm méretben, kemény 
tónussal kérjük. A rajz vagy a térképjel magyarázatánál — a táblázatok felirataihoz ha
sonlóan — gondoljunk a kétnyelvű szöveg igényére a megfelelő hely hagyásával. 

5. Lapzárta, elbírálás. A közlésre beadott kéziratok határideje: III. 1. a dolgozatokat a 
szerkesztőbizottság lektoráltatja, és a lektori vélemény szerint hozza meg döntését. 

A felsoroltak "ontos betartását köszönettel fogadja 

az Aquila Szerkesztőbizottsága 

Appeal to our Authors 

We have the opportunity of future Aquilas being published in the some year as the 
volume's date. However this quick production can only be ensured if well-prepared manu-
8cripts are delivered in due time. W i t h this in view, we should like to request our honoured 
Authors to observe the following guidelines: 

1. Typing. The manuscripts should be prepared in triplicate form and typed with 
double 8pacing, with 30 lines and 60 type-places per page and using only one side of the 
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papor. ]f possible, the papers should not be more than 15 pages long. A typewriter should 
also be used for possible corrections and for rewriting a deleted type or passage. Corrections 
in five lines per page are allowed, in the case of more mistakes the page should be retyped. 
Typifying (underlining, various type-sizes, spaced types etc.) should be avoided if possible. 
Should this be impossible, tho part to be italicized should bo underlined with an unbroken 
lino. Requirement of bold-faced type is indicated by double underlining. I f wo intend to 
have somé passage of the text sot íower-ease than the rest (o.g. quotations), a verticai line 
should be drawn in the margin on the left side of the page using a black-lead pencil, and 
written beside it pt ( = petit). The title o f the study should be piacod in the middle, 
undernoath the name of the author, and in the case of a scientific institution, the working 
place of the author too. After the title no füll stop is needed. The subtitles should be 
written in separate lines, in the height of indentions of the left side. New indention follows 
af tor 5 blank type-places. A t the end of the text, before the bibliography, the author's namo 
and address should be written on the right side. 

2. Quoting, bibliography. A s regards the form of inset quotation and bibliography, the 
papers published in Aqui la should be regarded normative. Footnotes should be omitted. 

3. Tables. Tables should never figure as insets in the text but should always be prepared on 
separate pages. In the left upper corner of the page comes the serial number (e. g. Table 1), 
in the middle the title, undorneath caption part of the tables, enough space should left 
for the translator to insert the foreign language variant. Generally, the papers appear in 
two languages, consequontly the tables are also providod with double captions. The tables 
should not exceed one page in size. V e r y complicated solutions, difficult to survey, should 
be avoided. 

4. Figures. The verso of the figures should be numbered using a lead pencil, and on a 
separate page the captions should be noted according to serial number. Photographic 
materials are requested in 13x18 or 18x24 c m size, low-keyed. In the case of keys to 
drawings or maps, sufficient space should be left for a bilingual text. 

5. Deadline, judgement. Deadline of the manuscripts sent in for publication: The E d i t o -
rial Board has tho papers read, and decides on the basis of the reader's opinion. 

E x a c t observance of the above guidelines is accepted with thanks 

The Edi tor ia l Board of A q u i l a 



X X I . A H O L A R K T I K U S MADÁRSPECIÁCIÓ 
A T L A S Z A MUNKATERVÉNEK VÁZLATA 

( E R E D E T I A N G O L N E V E : H O L A R C T I C A V I A N 
S P E C I A T I O N A T L A S ) L E R Ö V I D Í T V E : H A S A 

Ennek az atlasznak az a célkitűzése, hogy letérképezze és szakszerű jegyzetekkel ellássa 
annak a különböző életföldrajzi elemekből álló és különböző leszármazású 2014 madárfaj
nak a fészkelőterületét, amelyek rendszeresen vagy egészben, vagy részben a holarktikus 
faunaterületen költenek (a klasszikus állatföldrajz palearktikus és neoarktikus régióinak 
kombinációjából alkotott területen), vagyis a Sarkvidéktől délre a Szahara közepéig, 
Arábiáig, a Himalájáig, Nyugat-Kínáig és Dél-Mexikóig, az Atlanti-óceán szigeteit és 
Taiwan, valamint a mexikói Chiapas állam és Guatemala ökológiai „szigeteit" is beleértve. 
A z atlasz — mint címe mutatja — egyidejűleg a fajfejlődés folyamatainak tisztázásához is 
hozzá fog járulni, úgyszintén a környezetvédelem és a génbankok ügyét is szolgálni fogja. 

A H A S A munkaterve az afrikai madárvilág fajfejlődésének már megjelent atlaszát veszi 
mintául (Hall és Moreau által 1970-ben, majd a második kötet Snow szerkesztésében 1978-
ban jelent meg a British Museum kiadásában). Míg a különböző európai és észak-amerikai 
országok vagy országrészek madáratlaszai egyszerűen hálótérképes elterjedési atlaszok és 
az érintett taxonok viszonyait és evolúcióját nem tárgyalják, a HASÁ-atlasz nemcsak 
letérképezi a fajok előfordulását megfelelő kartográfiai módszerekkel, hanem a fajok 
ökológiai sajátosságait és egymáshoz való viszonyait is tárgyalni fogja; különös tekintettel 
a pleisztocén eljegesedések különböző fázisaival összefüggő klíma- és vegetációváltozások
ra, és olyan morfológiailag különböző populációszigetekre, amelyek mint a fajfejlődés kez
deti stádiumai igen fontosak lehetnek. 

A célunk hogy az atlasz a lehető legfrissebb múzeumi és terepen gyűjtött adatokra 
épüljön, és ezeket az adatokat leggazdaságosabb módon szerezzük meg. Ezért az előkészítő 
munkában szétválasztottuk egyrészt a múzeumi anyagból, publikációkból és a terepen 
begyűjtöttekből származó adatokat, másrészt pedig a tényleges térképezési és magyará
zatokkal való ellátás munkáját. A z adatgyűjtés megkönnyítése végett a holarktikus fauna
birodalmat 306 részterületre osztottuk, ezeket pedig 3 kategóriába soroltuk aszerint, hogy 
mennyire ismertek madártani szempontból. A z így összegyűjtött anyagot a különböző 
rendszertani egységek specialistáinak adjuk át, akik megrajzolják a térképeket és megír
ják a kísérőszöveget. 

A területi adatgyűjtés szervezőinek és a rendszertani csoportok specialistáinak önkén
tes alapon való verbuválása folyamatban van. Tíz év elmúltával reméljük a térképeket és 
a szöveget nyomdakész-állapotban az egyetemi vagy más intézmény kiadóvállalatának 
átadni. E z a tízéves munkaterv nemzetközi összefogás; munkatársai mint ornilológnsok 
és nem mint intézetek vagy intézmények képviselői vagy megbízottjai vesznek részt. 
A z atlasz szervezőszerkesztőjét és szűkebb szerkesztő bizottságát munkájában egy tanács
adó bizottság támogatja. A H A S A - t e r v Moszkvában, 1982. augusztus 19-én a 18. Nemzet
közi Madártani Kongresszus alatt tartott kerekasztal-konferencia keretében vált való
sággá. A H A S A nem függ más intézménytől vagy szervezettől, mint a Yorkshire Múzeum
tól — az angliai Y o r k városában - , mert ez az intézmény vállalta a postaköltségek és az 
irodai szükségletek fedezését. A résztvevők munkájához szükséges kiadásokkal kapcsolat
ban hálásak volnánk adományokért. 

A részvétel vagy finanszírozás iránt érdeklődők, valamint a részletek ügyében tudako
zódók forduljanak a szervezőszerkesztőhöz: 

D . T . Lees-Smith, 
Organizer/Editor H A S A , 
134 t h Avenue, Starbeck, 

Harrogate, North Yorkshire 
H G 1 4 Q F , England 

309 


