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BEVEZET SZO
a VII. kötethez.

VOEBERICHT
zum VII. Bande.

A Magyar Uniithologiai Közf)ont, mint .az

«Aquila» folyóiratának VII. kötetét, azt a rend-

szeres feldolgozást nyújtja olvasóinak és a vele

összeköttetésben álló szakköröknek és intéze-

teknek, a melyet a füsti fecske 1898-iki tavaszi

felvonulásáról több tényez kedvez közre-

hatásának köszönhetünk.

Elre kell bocsátanom, hogy a Magyar Orni-

thologiai Központ hat évi fennállásának folya-

mán megfigyel hálózatait a mennyire lehet-

séges volt, kiterjesztette ; az adatok feldolgo-

zása révén módszerét tökéletesítette és ez által

erit forma szerint nevelte.

E fontos tényezkön kivül az irodalom tanul-

mányozása is kiváló figyelemben részesült, hogy

annak alapján lehet tájékoztatást nyerjünk a

jobban megfigyelt fajok vonulási viszonyairól.

Kiváló súlyt fektettünk a meteorológiával és

- a mennyiben lehetséges -— a specziális phä-

nologiával való szerves kapcsolatra ; mert hi-

szen kétségtelen volt, hogy az a majdnem mer
emijirismus, mely eddig a madárvoniilás meg-

figyelésében uralkodott és nagyrészt még ma is

iiralkodik, rendszeres feldolgozások és a meteo-

rológiai elemek bevonása nélkül sohase fog a

tudomány magaslatára vezetni ; legkevésbbé

pedig oly értelemben, a mely a modern felfogás-

nak megfelelne.

Aquüii. vn.

Als VII. Band der Zeitschrift «Aquila», Organ

der Ungarischen Ornithologischen Centrale,

empfangen die Leser, sowie die mit uns be-

freundeten Fachkreise und Institute, die metho-

dische Bearbeitung jener grossangelegten Be-

obachtung des Frühjahrzuges der Hmicli-

se/ií('íí///eim.Iahrels9S, deren Zustandekommen

dem günstigen Zusammenwirken mehrerer Fac-

toren zu verdanken ist.

Vorerst ist zu bemerken, dass die U. 0. C. im

Verlaufe der sechs Jahre ihres Bestehens ihre

Beobachtungsnetze soweit als möglich ent-

wickelte ; durch das Bearbeiten der Daten ihre

Methode vervollkommnete und hiedurch ihre

Kräfte förmlich ei'zog.

Ausser diesen wichtigen Factoren wurde das

Vordringen in die Litteratur besonders gepflegt

und auf Grund derselben, soweit als möglich,

eine Orientirung hinsichtlich der Zugsverhält-

nisse besser beobachteter Arten und zwar so-

weit dieselben verbreitet sind und dieses bekannt

ist, augestrebt.

Ganz besondere Aufmerksamkeit wurde dem

organischen Contacte mit der Meteorologie und

womöglich mit der speciellen PliEenologie über-

haupt gewidmet; denn es lag ja auf der Hand,

dass der beinahe j)ure Empirismus, mit welchem

die Beobachtung des Zuges der Vögel bis jetzt

geschah und vielfach noch geschieht, ohne me-

thodische Bearbeitung und ohne Beiziehung

der meteorologischen Elemente, nie zur wissen-

schaftlichen Höhe hinanführen wird ; am aller-

wenigsten in dem Sinne, wie dies der modernen

Auffassung entspricht.
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Evvel azonban korántsem akarjuk mondani,

mintha a mi törekvéseink és módszerünk már

tényleg ezt a magasságot jelentené vagy még

csak akarná is jelenteni. A mit adott körülmé-

nyek között el akarunk érni, az annak az el-

ismerése, hogy tudományos felfogás vezet ben-

nünket és hogy a megkezdett csapáson haladva,

tudományos alapon sokkal biztosabban fogjuk

hazánk vonulási viszonyait felismerhetni, mint

a hogy ez e feltétlenül nagy figyelmet igényl

tünemény eddigi tárgyalása alapján egyáltalá-

ban lehetséges volt.

Az 1897-ik év végén elérkezettnek láttam az

idt, hogy a fennálló, rendszeresen mköd
hálózat mellé, mely szakornithologusokból, ter-

mészetbarátokból és a magy. kir. erdészeti kar

akadémiailag képezett személyzetébl áll, habár

csak átmenetileg és inkább csak próbaképen is

új elemeket vezessek be, melyek jó eloszlásuk

következtében egy tömeges megfigyelés eredmé-

nyeire a legjobb kilátással kecsegtettek. Ily új

elemek voltak els sorban az állami népisko-

lák tanítói, továbbá az egyes felekezeti iskolák

tanitói, a mennyiben azok megközelíthetk vol-

tak. Egy, szám szerint ugyan kisebb, de igen

fontos elemet alkottak a kir. magy. Természet-

tud. Társulat tagjai. Mindakét igen számos elem

tájékoztatását azok a szakközlönyök eszközöl-

ték, melyek e testületek minden tagját biztosan

megtalálják. ]\Iind a két testület kétségtelenül a

legintelligensebl)ek és legfegyelmezettebbek közé

tartozik, nemcsak itthon, hanem más országok-

ban is, különösen az utolsó szempontból értve.

Ehhez járult a magyar kormány magasfokú

belátása, a melyl)öl az a hajlama következett,

hogy oly tudományos kérdések megoldását is

támogassa, a melyek nem hatnak küls fénynyel

és igen szerény gyakorlati hasznot Ígértek, leg-

alább egyelre : a melyek azonban mégis bizto-

sították az úttörésben rejl prestigét és a tudo-

mányos erk fejlesztését.

A kii', magy. vallás- és közoktatásügyi, föld-

mívelés és kereskedelemügyi minisztérium tel-

jes támogatásában részesítette a vállalatot, iigy

a kir. magy. Természettudományi Társulat is.

Dies will aber beiweitem nicht sagen, dass

nun unser Bestreben und Verfahren die Höhe

bedeutet — oder auch nur bedeuten will. Was

wir unter gegebenen Umständen anstreben, ist

die Anerkennung dessen, dass uns wissenschaft-

liche Auffassung leitet und dass wir auf dem

eingeschlagenen Wege die Verhältnisse des

Vogelzuges in Ungarn auf wissenschaftlicher

Grundlage gewiss genauer zu erkennen ver-

mögen, als dies die bisher geübte Behandhmg

dieses, jedenfalls wichtigen Phainomens, über-

haujjt gestatten konnte.

Zu Ende des Jahres 1897 erachtete ich es als

angezeigt, ausser der regelmässigen Function

der bestehenden Beobachtungsnetze Ungarns,

welche aus Fachornithologen, Vogelfreunden

und dem akademisch-gebildeten königl. ung.

Staats-Forstpersonale bestehen, wenn auch nur

vorübergehend und mehr probeweise, neue Ele-

mente beizugesellen, welche infolge ihrer guten

Vertheilung für das Resultat einer Massen-

beobachtung die besten Aussichten gewährten.

Diese Elemente bildeten in erster Eeihe die

Lehrer der staatlichen Volksschulen und auch

jene der verschiedenen Confessionen, soweit sie

überhaupt zugänglich waren. Ein der Zahl nach

geringeres, aber höchst wichtiges Element er-

gaben ferner auch die Mitglieder der kön. ung.

Naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Die In-

formation der beiden sehr zahlreichen Elemente

besorgten jene Fachschriften, welche einem

jeden Gliede dieser Körperschaften sicher zu-

gehen.

Beide Körperschaften gehören unstreitig zu

den intelligentesten und bestdisciplinierten,

nicht nur Ungarns, sondern auch so manchen

anderen Landes ; besonders in letzterer Bezie-

hung.

Hiezu kam die hochentwickelte Einsicht der

Regierung Ungarns, welcher die Neigung ent-

sprang, die Lösung selbst solcher wissenschaft-

licher Probleme zu unterstützen, welche nicht

auf Glanz abzielen, auch wenig practischen

Werth versprachen — wenigstens vorderhand

nicht ; aber doch ein gewisses bahnbrechendes

Prestige und die Schulung wissenschaftlicher

Kräfte sicherten.

Das kön. ung. Ministerium für Cultus und

Unterricht, für Landwirthschaft und für Handel

liehen dem Unternehmen ihre volle Unter-

stützung; nicht minder die Leitung der kön.

ung. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.
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Nem kevésbbé esett latba az a körülmény,

hogy az anyag feldolgozása bizonyos volt, mint-

hogy a M. 0. Központ részére annak kipr(')l)ált

tagja és dolgozótársa, Gyulai G.val Gaston sze-

mélyében egy ép oly megbízható, mint a lelke-

sedésig buzgó crö biztosítva volt, kit tisztelt

meteorológusunk, Hegyfoky K. és a bármely

türelempróbát kiálló Dr. Krammer Nándor tanár

csatlakozása a legteljesebb mértékben támoga-

tott.

Mindezen tényezk közremködése tette le-

hetvé e bizonyára igen nehéz munka végre-

hajtását.

Magától éi'tetödik, hogy az eredményt illet-

leg nem tápláltam illusiókat ; csodákat nem ke-

restem, nem is vártam.

Evvel a nagyszabású megfigyeléssel eddig kö-

vetett irányunkat, módszerünket és az elért

eredményeket akartam egy általános próliáuak

alávetni, s azokat helyességük és elfogadható-

ságuk iránt megbírálni.

És vájjon melyik volt ez a módszer, irány és

eredmény ?

Alapvet munkámban : « A madárvonulás

elemei Magyarországon 1891-ig etc.», mely

18!35-ben jelent meg s a történeti anyagra és az

1890. évi mintamegíigyelésre volt alajiitva, már

iievontam a földrajzi, hypsometrikus és meteoro-

lógiai elemeket.

Egyszer, de szigorúan keresztülvitt módszer

segítségével, mely lehetleg biztosan megragad-

ható mozzanatokra volt alapítva, ú. m. legko-

rábbi és legkésbbi érkezés, a kett között lev
idköz mint ingadozás és az ennek felezésébl

elálló közéjí érkezési id, tehát teljesen indu-

ctiv úton haladva, elfogadható conclusiók el-

érésére törekedtem.

Sikerült is a szó szoros értelmében vett Ma-

gyarországot négy, különböz vonulási jelleggel

l)iró területre bontani. Megállapítottam továbbá,

hogy habár az északi szélesség a magas fekvés-

sel közel congruens jelenségeket nyújt, a hypso-

metrikus viszonj'ok befolyása bizonyos feltételek

mellett mégis nagyobb, mint az északi széles-

ségé ; egész coucréte kifejezve : a magyar alföld

vonuláiSi jellege odáig érezhet, a meddig sík-

sága észak, illetleg északkelet felé terjed,

tekintet nélkül az északi szélességre. Ez azon-

ban csak relativ értelemben veend, mert az

Nicht weniger wichtig war der Umstand, dass

die Bearbeitung des Materiales vollkommen

gesichert war, indem der Centrale in der Person

ihres bewährten Mitgliedes und Mitarbeiters,

Gaston Gaal de Gyula eine ebenso verlässliche,

als bis zur Begeisterung eifrige Kraft gesichert

war, welche durch den Beitritt unseres verehr-

ten Meteorologen J. Hegyfokt und des jeder

Geduldprobe gewachsenen Professors Dr. Fer-

dinand Krammer im vollsten Masse unterstützt

wurde.

Das Zusammenwirken all' dieser Faktoren

ermöglichte das Zustandekommen dieser gewiss

schwierigen Arbeit.

Es versteht sich von selbst, dass ich mich

hinsichtlich des Piesultates keiner Illusion hin-

gab, keine Wunder anstrebte, noch erwartete.

Ich wollte mit der gross angelegten Beobach-

tung unsere bis jetzt befolgte Pachtung, Methode

und die erzielten Resultate einer Pievue unter-

werfen, dieselben auf ihre Richtigkeit und An-

nehmbarkeit prüfen.

Welches waren Methode, Richtung und die

Resultate ?

In meiner Fundamental-Arbeit : «Die Ele-

mente des Vogelzuges in Ungarn bis 1891 etc.»

herausgegeben im Jahre 1895, welche auf histo-

risches Datenmateriale und auf die Muster-

beobachtung von 1890 gegründet war, habe ich

die geographischen, hj'psometrischen und auch

meteorologischen Elemente schon einbezogen.

Vermittelst einer einfachen, aber streng durch-

geführten Methode, welche auf möglichst si-

chere, erfassbare Momente gestützt war, wie :

früheste und späteste Ankunft, die Zwischenzeit

als Schwankung aufgefasst und erwogen, dann

durch einfache Halbierung der Serien das Mittel

der Ankunft bestimmt, also auf vollkommen

inductives Verfahren gestützt, trachtete ich zu

annehmbaren Conclusionen zu gelangen.

Es gelang mir auch das Gebiet des eigent-

lichen Ungarns in vier Territorien von unter-

scheidbarem Zugscharakter zu zerlegen : ferner

festzustellen, dass wenn auch die geographi-

schen Breiten mit den Höhen im Ganzen con-

gruente Erscheinungen geben, der Einfluss der

hypsometrischen Verhältnisse unter gewissen

Bedingungen jenen der Breiten doch übertrifi't
;

ganz concret ausgedi'ückt : der Zugscharakter

des ungarischen Tieflandes ist so weit fühlbar,

als sich dieses nach Norden resp. Nordosten er-

streckt — ohne Rücksicht auf die Breite. Dies



északi szélesség hatása azért mégis felismer-

laetö.

Kitnt, hogy adatsorozatok alapján közelít-

leg meghatározható az egyes megfigyelési pon-

tokon a megérkezés átlagos ideje; hogy egy

megfigyelöhálózat, mely lehetleg kiterjeszke-

dik a terület minden jellemz pontjára, már az

els évben is ad eredményt, lehetvé teszi a té-

vedések felismerését és kirekesztését ; hogy fel-

tétlenül szükséges az aviphíenologiát a meteoro-

lógiával kapcsolatba hozni ; hogy az isepiptesi-

sek, vonulási utak vagy ezek ellenkezinek a

kérdése csakis a vonulás localis lefolyásának—
kezdete, culminátiója és vége — pontos meg-

figyelése által dönthet el.

A meteorológia belevonása — Hegyfoky Ka-

bos értekezései az Aquila 11

—

VI. kötetében —
egész sor fontos következtetést és thésist ered-

ményezett, melyek alapján mindketten képesek

voltunk bizonyoSjCsehországból származó óriási

adatsorozatokról kimutatni, hogy azok mester-

ségesen össze vannak rakva. Különösen mélyre-

hatók és megdönthetetlenek voltak a meteoro-

lógus érvei («Aquüa» IV. 1897. p. 193—198).

Egy kisérlet, melyet már az «Aquila» I. 1894.

kötetében tettem, azt eredményezte, hogy a füsti

fecske Európa területét lassanként szállja meg,

s hogy ehhez több mint száz napra terjed id-

köz szükséges — ismeretünk jelenlegi áUása

szerint 105 nap —(«Aquila» I.,III. és VI.). Hegt-

FOKT kimutatása szerint valószín, hogy a meg-

telepedés menete összefügg az izotherma hala-

dásával; viszont én kimutattam azt, hogy a

déli, már fészkel füsti fecskéket az északabbra

telepedök átröplik («Aquila» III. és VI.).

A M. 0. Központ gazdag és folytonosan növe-

ked adatgyjteménye már a rendezés és cso-

portosítás alkalmával is adott bizonyos fontos

eredményeket, melyek világos képet nyújtottak

az aviphsenologia feladatainak óriási méreteirl.

Tartózkodnom kell itt ennek az anyagnak be-

ható ismertetésérl, mely nagy helyet kíván és

megelégszem avval, , hogy rámutassak a követ-

kezkre.

Eltekintve attól, hogy a feldolgozások leg-

többször csak a tavaszi vonulást ölelik fel, az

szi vonulást alig érintik, melyet majd ezután

kell elvenni, már az adatok egyszer rende-

gilt aber nur in relativem Sinne, da der Einfluss

der Breite doch auch erkennbar bleibt.

Es folgte, dass auf Grund von Datenreihen die

durchschnittlichen Ankunftszeiten der Punkte

annähernd bestimmt werden können : dass ein

Beol)achtungsnetz, welches möglichst alle cha-

rakteristischen Punkte eines gegebenen Gebietes

bedeckt, schon im ersten Jahre zu Resultaten

führt und die Ausscheidung von Irrthümein

ermöglicht ; dass die Verbindung der Aviphae-

nologie mit der Meteorologie unbedingt noth-

wendig ist ; dass die Frage der Isepiptesen, der

Zugstrassen oder des Gegentheiles nur durch

die genaue locale Beobachtung des Zuges hin-

sichtlich des Beginnes, der Cuhnination und

des Aufhörens angestrebt werden kann.

Das Eingreifen der Meteorologie — Schriften

J. Hegyfoky's in Band 11

—

VI des «Aquila» —
ergaben eine ganze Eeihe der wichtigsten Con-

clusionen und Thesen und waren wir beide im-

stande gewisse, riesige Serien umfassende Zugs-

daten aus Böhmen, als al)solut unhaltbar, weil

künstlich zusammengestellt, blosszulegen. Be-

sonders einschneidend und unverrückbar waren

die Beweise der Meteorologen — «Aquila» IV,

1897, p. 193. u. 198.

Ein Versuch, den ich schon in «Aquila» I,

1894 anstellte, ergab, dass das Gebiet Europas

von der Piauchschwalbe sozusagen besiedelt

wird, und dass hiezu ein Zeitraum von mehr

als einhundert Tagen — nach gegenwärtigem

Stande des Wissens 105 Tage — «Aquila» I, III

und VI — erforderlich ist. Hegyfoky wies mit

Wahrscheinlichkeit nach, dass Besiedelung und

Gang der Isothermen zusammenhängen ; hin-

wiederum ich, dass ein Ueberfliegen der südlich

schon nistenden Bauchschwalben durch nörd-

licher ansässige erfolgt — Aquila III und VI.

Die reiche und stets wachsende Datensamm-

lung der Centrale gab schon im Laufe der Sich-

tung und Gruppierung gewisse wichtige Resul-

tate, welche die riesigen Dimensionen der Auf-

gaben der Avipha;nologie deutlich erkennen

lassen.

Ich enthalte mich hier einer eingehenderen

Darlegung dieser Materie, welche grossen Raum
erfordert, und begnüge mich mit folgenden An-

deutungen.

Abgesehen davon, dass die Bearbeitungen

zumeist nur den Fvühlingszug betreffen und

den Herbstzug kaum berühren, der erst vorge-

nommen werden muss, wirft schon die Sichtung



zése is felveti azt a kérdést, hogy a trópusok-

ban, illetleg a téli szállásokon milyen az id-

járás menete és milyen összefüggésben vagy

viszonyban van ez a mi zónánk eddig ismeretes

tüneteivel ?

A formák pontosabb és finomabb megkülön-

böztetésének a feladata ezen a téren is egész

nagyságában áll elttünk, mint segédeszköz a

fészkelési területek és téli tanyák ezek kölcsön-

hatásának és ezek alakiján a felvoniilás irányá-

nak a meghatározására. A formák finomabb

megkülönl)öztetése alatt azonban távolról sem

értem azt a talán nagyon is modern áramlatot'

a subspecieseket egész empirikusan, oly példá-

nyok alapján állítani fel, a melyek a mélyebb

megokolást majdnem teljesen kizárják ; oly pél-

dányok alapján, melyeknél a tollazat alatt egy

bemérgezett bor, ezután pedig — a bels Orga-

nismus helyett — csep és gyapot következik,

e mellett azt a kérdést, hogy a különbségekbl

mi Írandó az individuális fejldésnek, a kornak,

a környezetnek és életviszonyoknak a rovására?

vagyis a biológiai t<peciest alig, vagy épen nem
érintik. Eme finomabb meghatározásoktól függ

a vonulási tünet genesisének a megvilágí-

tása is.

Az a nagy kérdés : hol tartózkodnak egy és

ugyanannak a fajnak azon individuumai, me-

lyek fészkelési területüket késbben szállliatják

meg mint e faj többi individuumai ? még uyilt.

E mellé sorakozik az a tény, hogy 'minden

esztendnek úgy meteorológiai mint aviphaeno-

logiai tekintetben külön, sajátlagos jellege van:

hogy külön jellege van minden egyes faj fel-

vonulásának ; hogy az elbbi csak hosszabb,

szigorúan phienologiai alapon feldolgozott és

felülbírált sorozatok alapján állapítható meg,

hogy az egyes fajok felvonulási jellegét csak az

elsvel összefüggésben és elbb minden fajra

külön-külön, utána pedig biológiai összefüggés-

ben a fajok összeségével, végül a localis befo-

lyások és viszonyok összeségének tekintetbe-

vételével kell megvizsgálni és lehet csak fel-

isme]'ni.

És még egy másik körülmény is mind éleseb-

ben tör eltérbe, ugyanis az, a mint már fen-

tebb megjegyeztem, hogy az átvonulás és meg-

telepedés között különbség teend.

Az a mit e jelenségbl Magyarország terüle-

tére vonatkozólag eddigelé kihámozni töreked-

tünk és a mi a következ dolgozatban is le van

der Daten die Frage des meteoro-phíenolo-

gischen Witterungs-Ganges in den Tropen, rich-

tiger Winterungsgebieten der Zugvögel auf, so-

mit auch jene des Zusammenhanges desselben

mit dem bis jetzt bekannten Gange unserer

Zone.

Die Aufgabe der genauen, feineren Unter-

scheidung der Formen steht auch hier in ihrer

ganzen Grösse vor uns, auch als Behelf zur Be-

stimmung der Brutgebiete der Winteruugspunkte

und deren Wechselwirkung, somit auch der Zugs-

richtung. Unter feinerer Unterscheidung der

Formen verstehe ich aber beiweitem nicht die,

vielleicht doch zu stark moderne Strömung,

Subspecies ganz empirisch, auf Grund von

Objecten zu erzeugen, welche eine tiefere Be-

gründung geradezu ausschliessen, bei welchen

auf die Bedeckung eine vergiftete Haut, auf

diese — statt des inneren Organismus — eitel

Werg oder Watte folgen : wobei die Frage, was

auf Rechnung der individuellen Entwickelung,

was auf Alter, was auf den Einfluss der Um-

gebung und der Lebensverhältnisse zu setzen

ist, kaum gestreift wird; ich meine die biolo-

gische Species. Von diesen feineren Bestim-

mungen hängt die Beleuchtung der Genesis des

Zuges ab.

Die grosse Frage : wo jene Individuen ein

und derselben Art verweilen, welche ihre Brut-

orte später als ihre Artgenossen liczielien kön-

nen? ist offen.

Zu diesen gesellt sich die Thatsache, dass

jedes Jahr eigentlich sowohl meteorologisch,

als aviphiBnologisch einen eigenen Charakter

besitzt; ebenso jede Vogelart; dass der erstere.

nur aus Jahrgangsserien, welche auf streng

phienologischer Grundlage l)earbeitet und be-

urtheilt werden müssen, erfasst werden kann ;

die letztere im Zusammenhange mit der erste-

ren und ausserdem Art für Art für sich, dann

im biologischen Zusammenhange mit Kücksicht

auf die Gesammtheit, endlich bis auf die Ge-

sammtheit der localen Verhältnisse und Ein-

flüsse hin erkannt und geprüft werden will —
und auch werden mnss !

Und noch ein anderer Umstand tritt stets

schärfer in den Vordergrund, u. zw. der, dass,

wie schon oben bemerkt, Zug und Besiedelung

zu unterscheiden sind.

Das, was wir in Ungarn bis jetzt zu sichten

bestrebt waren und was auch in der folgenden

Abhandlung niedergelegt ist, dies ist die Er-



téve, az csak a fészkelési terület megszállásá-

nak a tisztázása. A vonulásról, a szó valódi e-r-

telmében itt csak töredékeket észlelhetünk, csak

azoknál a fajoknál észlelhetjük ezt, a melyek

nálunk átvonulok és tavaszszal északabbra fekv

területeket keresnek fel, melyeket az "-^^ jelé-

vel szoktunk megjelölni (v. ö. «Aquüa» VI. pag.

1. stb.).

Füsti fecskénk felvonulásának a kérdése, a

délibb fekvés területek fölötti elvonulását

értve, még érintetlen, nyílt. Ezt a kérdést csak

úgy lehet megoldása felé vinni, ha e jelenséget

a tropikus vidékeken kívül még különösen az

egész európai continensen, kiválóan pedig a

déli éles határokon — tengerpart — hol a je-

lenség élesen ki van fejezve, fogjuk megismerni.

Ilyen körülmények között az eltt a kérdés

eltt állunk : quid tunc ?

Minthogy se eszközünk, se hatalmunk, hogy

bár az ei;rópai continensen, és bár csak egy

fajra és egy évre is kiterjed hálózatot szervez-

zünk, hogy ilymódou közelítsük meg a kérdés

megoldását, meg kell maradnunk a fölvett irány

és az eddig követett és kiélesített módszerünk

mellett, egyrészt azért, mert kitartó megfigyelés

alapján sok hazai pontról értékes sorozatokat

nyerünk, tehát az eredményeket mindig javít-

hatjuk ; másrészt pedig azért, mert más vidékek

adatainak összegyjtése és rendszeres feldolgo-

zása, tehát mindannak a figyelembevételével, a

mit az egyes fajok vonulási viszonyairól egész

elterjedésük körében ismerünk, éjjen a feldolgo-

zás révén mégis sokkal többet várhatunk, mint

attól a ziláltságtól és attól a nagyon is csábító

szentenczia-mondástól, a melyet 11. Frigyes

császáron kezdve — «Aquila» VI. p. 1. stb. —
jellemezni törekedtem.

Ezen a helyen már csak azt kell megmagya-

ráznom, hogy miért tartja meg a M. 0. Közijont

Ferro délkörét ? Megokolása a következ.

Igaz ugyan, hogy sok elkel congressus a

Greenwichi délkör elfogadását határozta el, s

hogy ennek általános elfogadása haszonnal is

járna ; de nem lehet tagadni azt sem, hogy a

határozat nem fogadtatott el teljesen, minde-

nütt ; hiszen sok tekintetben nemzeti érzékeny-

ség is tapad hozzá. Bennünket ilyen szempontok

nem vezettek ; reánk nézve az volt a dönt,

hogy Ferro délkörébl kiindulva, az egész

scheinung der Besiedlung des Brutgebietes.

Vom Zuge im eigentlichen Sinne des Wortes

können wir hier nur Partikel wahrnehmen ; es

sind jene Arten, welche durchziehend nörd-

lichere Piegionen (im Frühjahre) aufsuchen und

welche wir mit -í-^^ zu bezeichnen pflegen —
vergl. auch «Aquila» VI. pag. 1 u. ff.

Die Frage des Zuges unserer Rauchschwalbe,

im Sinne des Durchzuges durch südliche Terri-

torien, ist noch unberührt, offen. Sie kann erst

der Lösimg eutgegengeführt werden, wenn wir

ausser den Tropen auch besonders die Erschei-

nung auf dem gesammten Continente Europas,

vornehmlich an den südlichen, scharfen Gren-

zen — den Meeresgestaden — wo der Eintritt

scharf ausgeprägt ist — kennen werden.

Unter solchen umständen stehen wir vor der

Frage : quid tunc ?

Da wir weder Mittel, noch Macht haben,

welche es ermöglichten, sei es auch nur den

Continent Europas, und selbst nur für eine Art

und für ein Jahr mit einem Beobachtungsnetze

zu bespannen, um einer Lösung näher zu kom-

men, so müssen wir bei der eingeschlagenen

Richtung und befolgten, geschärften Methode

verhariien, einestheils darum, da wir bei aus-

dauernder Beobachtung von vielen Punkten

werthvoUe Serien erhalten, mithin die Resultate

stets verbessern können ; anderentheils darum,

weil die Concentrierung und methodische Be-

arbeitung der Daten auch anderer Gebiete, also

dessen, ,was wir von den Zugsverhältnissen der

Arten auf dem ganzen Verbreitungsgobiet über-

haupt kennen, eben durch Bearbeitung doch

ein besseres Bild zu gewärtigen haben, als aus

der Zerfahrenheit und dem so verlockenden

Sentenzwesen, welches ich in «Aquila« VI,

pag. 1 u. ff. — von Kaiser Friedrich an — zu

charakterisieren bestrebt war. Ich habe an die-

ser Stelle noch zu erklären, warum die U. 0. C.

den Meridian von Ferro beibehält ; die Begrün-

dung lautet wie folgt :

Es ist wahr, dass viele angesehene Congresse

die Annahme des Meridianes von Greenwich

beschlossen haben und dass einer wirklieh all-

gemeinen Annahme offenbare Vortheile ent-

springen; es kann aber auch nicht geleugnet

werden, dass die Sache nicht vollkommen

durchgedrungen ist, weil ihr ja vielfach na-

tionale Susceptibilität innewohnt. Uns leitete

nichts dergleichen ; entscheidend war für uns

der Umstand, dass vom Meridian von Ferro



«óvilág» csakis keleti, az n újvilág» caakis nyu-

gati hosszúságokat mutat, a mi a madárvonu-

lásnak, mint mozgási jelenségnek a feldolgozá-

sánál igeu nagy elny, mihelyt a fajok egész el-

terjedési köre vétetik tekintetbe, a hogyan kell

is. A Greenwichi délkör már Angliát is két részre

osztja ; átmegy Francziaországon, Spanyolor-

szágon és Afrikán, ennélfogva megszakítja a

számlálás folytonosságát ; szétválaszt különben

közvetlenül egymás mellett fekv pontokat a

délkörök helyzete és haladása szerint keleti és

nyugati hosszúságok szerint.

Mieltt letenném a tollat, becsületbeli köte-

lességet teljesítek, a midn a magas magy. kir.

vallás- és közoktatásügyi, a földmívelés- és ke-

reskedelemügyi minisztériumnak, egészen sze-

mélyesen Szalay Péter, a posta- és távírda elnök-

igazgatójának, akír. magy. Természettudományi

Társulat tagjaínak és a magyar néptanítók egye-

temének köszönetet mondok a támogatásért.

A világosságért való küzdelemben olyh tár-

sak, mint Gyulai Gaal Gaston, Hegj'foky Kabos,

dl'. Ivi'ammer Nándor tanár és a magy. kir. er-

dészeti személyzet nem szorulnak külön köszö-

netre, jutalmukat az eredményben találják, a

melynek elérésében közremködtek és a melyért

együtt harczoltak.

Budapest, 1900 februárban.

ausgegangen, die ganze «Alte Welt» bloss öst-

tiche, die «Neue» blos westliche Längen hat,

was bei Bearbeitung des Vogelzuges als Bewe-

gungserscheinung ein sehr grosser Vortheil ist,

sobald das ganze Verbreitungsgebiet der Ar-

ten — wie es auch soll — genommen wird. Der

Meridian von Greenwich theilt schon England

in zwei Theile ; schneidet Frankreich, Spanien

und Afrika, stört also die continuirliche Pro-

gression der Zählung und trennt sonst dicht

benachbarte Oi-te nach Lage und Verlauf der

Längen in östliche und westliche.

Ehe ich schliesse, erfülle ich eine Ehren-

pflicht, indem ich den hohen kgl. ungarischen

Ministerien für Cultus und Unterricht, Land-

wirthschaft und für Handel - - ganz persönlich

Herrn Prsesidial-Director des Post- und Tele-

graphenwesens Petee von Szalay, der königl.

uug. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft und

der Gesammtheit der Volksschullehrer Ungarns

für ihre Güte Dank sage.

Treue Genossen im Kampfe um das Licht,

wie Gaston Gaal de Gyula, .Jakob Hegyfoky,

Professor Dr. Krammer und das Personale der

kön. ung. Staatsforstverwaltung bedürfen des

besonderen Dankes nicht, sie finden den Lohn

im Piesultate, an dem sie mitgethan und mit-

gekämpft haben.

Budapest im Feber 11)00

Hermán. Oltó. Utto Hennán.



ADALÉKOK
a madárvonalás kutatásához, a füsti fecske

1898. évi magyarországi nagy tavaszi megfigye-

lése alapján.

Gyulai Gaal GASTON-tól.

BEITRÄGE
zur Erforschung des Vogelzuges auf Grund
der grossen Fruhjahrs-Beobachtung der Rauch-

schwalbe in Ungarn im Jahre 1898.

Von Gaston Gaal de Gyula.

A Magyar Ornithologiai Központnak több éves

mködése alatt a tapasztalat sok mindenre ta-

nított meg bennünket, s idvel nem egy titokra

mutatott rá a vonulás tüneményének lényegét

illetleg is, de kiváltképen a kutatásban köve-

tend módszerek és az eljárás mikéntjére vo-

natkozólag.

Már a sikeres kutatás lehetségének els fel-

tétele is : a megfigyelk toborzása, de kivált-

képen azoknak állandó megtartása egészen kü-

lön tanulmányt igényelt. A társadalmi állás és

hivatások különfélesége mellett csak kevesen

vaunak abban a szerencsés helyzetben, hogy

egész figyelmüket s minden idejüket a vonulás

megfigyelésére szentelhetnék, a legtöbb embert

nagyon is igénybe veszik és lekötik az élet vi-

szontagságai . . . úgy hogy a jóakarat felkeltése

s az érdekldés állandó megtartása könny fel-

adatnak éppen nem inondható. Két alapigazság

azonban csakhamar kidomborodott.

Hogy a kutatásba mélyebben belebocsátkoz-

hassunk :

1. nem annyira .so/.', mint inkább jól ineg-

ßgydt fajra kell támaszkodniink
;

s a mi a beható megfigyelést, vagyis ennek

végrehajtóit, a megfigyelket magukat illeti,

hogy a megfigyelés ügyének a társadalom minél

szélesebb rétegei legyenek megnyerhetk :

"2. nem szabad tlük lúlsokut követelni.

<iEst modus in rebus» ez az alapelv vezette

Hermán OTTÓ-t, a M. 0. K. fnökét, a mikor az

elmunkálatokat arra nézve megindította, hogy

legalább egyetlen typikus vonuló madárfaj a

lehetséghez képest jól megfigyeltessék. A kö-

vetkez feladat volt megoldandó :

1. kiválasztani e czélból a leyniegfelclbb

Ml

;

i. a megfigyelésnél csakis a lényegesre szo-

rítkozni ;

3. a megfigyelést akként keresztülvinni, hogy

a megfigyelk se szellemileg, se anyagilag túl

ne terheltessenek.

lüváltképen a legutolsó feltételnek lehet leg-

Während des mehrjährigen Bestehens der

Ungarischen Ornithologischen Centrale hat

uns die Erfahrung manche Lücken und Tücken

sowohl des Zugsphänomens selbst, noch mehr

aber was das Verfahren in der Untersuchung

anbelangt — mit der Zeit klargelegt.

Schon die erste Bedingung einer Untersu-

chung : das Erwerben, besonders aber das stän-

dige Behaupten der Beobachter erforderte ein

ganz besonderes Studium. Bei der grossen

Mannigfaltigkeit des Standes und der Beschäf-

tigung sind nur Wenige in der günstigen Lage

sich aus vollem Herzen, gauzlich der Beobach-

tung widmen zu können, die Mehrzahl ist

durch den Kampf des Lebens all zu sehr in

Anspruch genommen . . .

Unter solchen Umständen kann das Wohl-

wollen zu erwecken, und das Interesse ständig

wach zu erhalten keine all' zu leichte Aufgabe

genannt werden. Zwei Grundwahrheiten haben

sich aber bald herausgestellt. Um in der Unter-

suchung tiefer dringen zu können, braucht

man vor Allem :

1. nicht so sehr tnele, als vielmehr gtit be-

obachtete Arten ;

und was die Vollführung der «guten Beobach-

tung n — nämlich die Beobachter selbst — an-

belangt, muss man möglichst grosse Schichten

der Bevölkerung der Sache gewinnen :

2. darf also von den Beobachtern nicht alí

zu viel gefordert werden.

«Est modus in rebus.« Dieses Grundprinzip

leitete den Chef der Centrale, Herrn Otto

Hermán, als er die Vorarbeiten zu einer mög-

lichst grossen Beobachtung wenigstens eines

typischen Züglers einleitete. Es handelte sich

darum :

1. die entsprechendste Art zu finden ;

2. die Beobachtung bloss aufdas Wesentliche

zu bescliränken ;

3. endlich dieselbe so durcliznfüliren, dass

die Beobachter weder geistig, noclt materiell

ührrlastet werden.

Es war bloss mit der strengsten Berücksich-



szigorúbb szemmeltartása mellett lehetett csak

némüeg is kielégít eredményre számítani.

A megfelel faj kiválasztása nem volt nehéz.

A füsti fecskét (Hiruiido riística, L.) ismeri

minden ember. Egj'aránt otthonos úgy a vá-

rosokban, mint a legfélreesbb majorokban, (a

mi Magyarország viszonyait tekintve azért kü-

lönösen fontos, mert a nagy Alföldön kevés a

város és a falu, ellenben nagyon kifejlett tanya-

rendszere van). Az egész országban általánosan

költ, a síkságon ép úgy, mint a havasokon.

(Mindenesetre nagy elnye ez a fehér gólya fe-

lett, a melynek fészkelési köre hazánkban sok-

kal korlátoltabb). Megjelenése nagyon feltn,

bejárós úgyszólván minden házba, s ekként

maga keresvén fel az embert, mindenki észre-

veszi igen hamar, ha foglalkozása szobához köti

is. Összetéveszteni csakis a házi fecskével (Clw-

lidoii urbica, L.) lehet, a mi mindenesetre hát-

ránynyal jár, de a számos elnyös tulajdonság-

gal szemben ez a hátrány kicsinynek mondható.

Hogy a két másik feltételnek eleget tegyen,

kérdív gyanánt a levelez-lap formáját válasz-

totta Hermán Ottó, a melyet külön o czélra

nyomtattatott, kevés, rövid, de határozott kér-

désekkel. (Lásd az ábrát.)

tigung besonders der letzteren Bedingung ein

annähernd günstiges Resultat zu erwarten.

Die Art selbst wurde bald gefunden. Die

Eauchschwalbe kennt ein jeder Mensch. Sie ist

in den grössten Städten ebenso zu Hause als

auch in den abgelegensten Meierhöfen. (Beson-

ders wichtig hinsichtlich der grossen unga-

rischen Tiefebene, wo nur wenig Dörfer und

Städte, dagegen aber ein sehr entwickeltes

System dicht liegender Einschichten zu finden

sind). — Ihr Brutgebiet breitet sich auf das

ganze Land aus ; alpine Lagen, und Tiefebene

sind ihr beinahe gleichgültig : (jedenfalls ein

Vortheil vor dem weissen Storche, dessen Brut-

gebiet in Ungarn viel beschränkter ist). Ausser-

dem ist ihr Erscheinen sehr auffallend, sie

kommt in die Häuser hinein, sie sucht so zu

sagen selbst die Menschen auf, kann daher von

einem jeden Bewohner — wessen Standes er

auch sei — leicht wahrgenommen und notiert

werden. — Verwechseln könnte man sie höch-

stens mit der Hausschwalbe (Chelidon nr-

bica, L.)
;
jedenfalls ein Nachtheil, welcher

aber den Vortheilen gegenüber doch ver-

schwindend gering erscheint.

Den zwei anderen Bedingungen nachzukom-

men wählte Otto Hermán die Form einer Cor-

respondenz-Karte mit möglichst wenigen kur-

zen und präcisen Fragen, die zu diesem Zwecke

eingerichtet und gedruckt wurden. (S. Abbild.).

PORTOMENTES
AZ 1897. EVI 76,788. SZAMÚ
KERESKEOELEMÚGYI MINISZTERI

RENDELET ALAPJÁN

Mii(jil(ir

I

(Jniilholo<ii(ü Központ

Budapest
VIII.. Ncmzcii .Miizciini.

A levelez-lap egyik fele czímzésre szolgál a

Központ czímével, s a füsti fecskének, fészkének

s fiókáinak rajzával.

A másik oldal a megfigyel által töltend ki,

az ábrán olvasható kérdpoutokra nézve.

A villás fiirh'ufüsti fecske — Hirundo
\

nisticii — / i"i' tiir(i.')zán megérkezett:
\

.1 Imlárbtnt -ik napján. \

A lirlységbi'n -ik «
;

.4 háznál -ik « ',

Fészkel-e í'
I

Kelt I -ik napján. '

MeíHje

láván Aláírás

1898

Die eine Seite der Karte dient als Titelblatt,

an die Centrale adressiert mit Nest, Jungen

und Bild der Rauchschwalbe. — Die andere

Seite enthält die folgenden Fragen :

«Wann ist die Eauchschwallie i. J.

erst erschienen?»

im eil. Extravillan"?'!

« «2. Intravillan?»

(I «3. Im Hause?"

11 «4. Ob sie nistet?»

Aquiltt. VII.
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Hogy a kérdölapok beküldése megkönnyíttes-

sék s biztosíttassék, igen tanácsosnak látszott a

megfigyelket a 23oataköltségektöl niegkiméhii.

Hermán Ottó ebben az irányban is közbenjárt,

még pedig igen jó eredménynyel, mert Szalay

Péter m. kir. posta és távirdaigazgató ajánlatára

b. Dániel Ern, akkori kereskedelemügyi ra. kir.

miniszter ö nagyméltósága a feeskelapoknak

76788/1897. sz. rendeletével két esztendre tel-

jes postadijmentességet engedélyezett.

Ezután már csak a fecskelapok elterjesztésé-

rl kellett gondoskodni.

Miután a m. kir. erdészeti kar már régebben

meg volt az ügynek nyerve, még csak a Termé-

szettud. Társulat tagjait s az egész ország intel-

ligens néptanítói karát kellett --- a vallás- és

közoktatásügyi miniszteriiim útján — a meg-

figyelésbe belevonni. E czélból a Néptamtók

Lajtjd (hiv. közlönyük) útján 15000, s a Ter-

mésziiliKloiiiániii KözJövy útján 8000 levelez-

lap küldetett szét, úgy hogy az országnak talán

egyetlen faluja, st egyetlen tanyája sem ma-

radt kérdölap nélkül. Az eredmény elég kedvez

volt: 4392 helyrl összesen 5903 kitöltött fecske-

lap jött vissza. S egy pülantás Magyarország

megfigyel hálózati térképére (I. tábla), mely az

1898. évi fecskemegfigyelés állomásainak elosz-

lását tünteti fel, mindenldt meggyzhet arról,

hogy teljesebb, srbb megfigyelési hálózat —
egy madárfajra vonatkozólag — a mai napig az

egész földkerekségen sehol sem mködött. Hé-

zagok természetesen eblien is találhatók ; majd-

nem teljesen üres egész Horvátország ; kevés az

adat még Erdélynek oláhlakta havasi részein
;

st csodálatos és sajnálatos ürt kéjjez még a

szászoktól lakott egész nBárczaság» is.

Fentiekben vázoltam a nagy megfigyelés tör-

ténetét, keletkezése, fejldése s lefolyása szerint.

A mi már most magát a beérkezett anyag fel-

«Wo?» (Bezeichnung des Beobachtungsortes,

des Comitats und des Bezirkes) ; endlich Unter-

schrift des Beobachters.

Um das Einlaufen der Karten mögliebst

bequem zu machen und zu sichern, schien es

besonders rathsam die Beobachter von den

Postspesen zu befreien. Herr Otto Hermán hat

sich diesbezüglich ins Mittel gelegt, und zwar

mit dem besten Erfolge, denn Dank der Unter-

stützung des Herren Präsidial Directors für

Post- und Telegraph, Herrn Peter v. Szalay,

hat Seine Exe. Baron Ernst v. Dániel, damali-

ger Handelsminister Ungarns, mit Beschluss

Nr. 76788/1897 den Schwalbenfrageblättern für

zwei aufeinander folgende Jahre Portofreiheit

ertheilt.

Da wir schon das kön. Forstwesen besassen,

beschloss der Organisator mit Vorwissen des

kön. ung. Ministers für Cultus und Unterricht

das gut vertheilte intelligente Netz der Volks-

schullehrer in Ansi3ruch zu nehmen, und

auch die Mitglieder der k. ung. Naturwissen-

schaftliche Gesellschaft anzugehen.

Es hiess nun tue Fragebliitter zu verbreiten.

Zu diesem Zwecke wurden mit dem a Népta-

nítók Lapja«, (oS. Organ der Volkslehrer) —
15.000 St.; mit dem « Természettudományi

Közlin/« (Naturw. Zeitschr.) — 8000 St., ins-

gesammt 23.000 Stück Fragekarten versandt,

so dass kaum ein Dorf, sogar kaiim einen

Puszta Ungarns ohne Fragekarte blieb. — Das

Resultat kann ein Günstiges genannt werden.

Von 4392 Beobachtungspunkten sind 5903

Frageblätter mit Daten eingelaufen. Ein Blick

auf die Karte Ungarns mit den Beobachtungs-

stationen (S. Tafel I), welche die Vertheilung

sämmtlicher Stationen der heurigen (1898)

Schwalbenbeobachtung veranschaulicht— kann

einen Jeden überzeugen, dass ein vollständige-

res, ein dichteres Beobachtungsnetz einer und

derselben Vogelart bis heute auf der ganzen

Erdoberfläche nirgends existirt hat. Ohne

Lücken ist freilich dasselbe nicht. Beinahe ohne

Daten steht ganz Croatien ; wenig Daten erga-

ben ausserdem noch Siebenbürgens von Rumä-
nen bewohnte hochgelegene Theile ; eine sehr

staunenerregende und bedauerliche Lücke bildet

sogar das von Sachsen bewohnte «Burzenland!»

*

In Obigen habe ich kurz die Geschichte der

Entstehung, die Entwickelung und den Aus-

gang der grossen Beobachtung geschildert. Was
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dolgozását és ennek eredményeit illeti, ez utób-

biakat a következ sorrendben tárgyalom

:

1. Krammer Nándor, tanár, feldolgozásáról

munkálatainak méltatásával

:

2. az általam alkalmazandó módszer (föld-

rajzi zóna, illetleg négyszög-rendszer, s a Her-

man-féle régiófelosztás) megállai3Ításáról, annak

megokolásával s az eljárás megismertetésével;

3. magának az egész anyagnak közzététele,

még pedig módszeresen feldolgozva :

4. conclusiók ; vagyis a feldolgozás tanulságai

úgy a kérdés lényegére mint fképen több más
eddig alkalmazott kutatási módszerre vonat-

kozólag.

A mint a fecskelapok nap-nap után a Köz-

pontba beérkeztek, az els érkezés dátumai sze-

rint csoportosítva rendeztettek el. S miután a

teljes sorozat— szám szerint 5003 feeskelappal

lezáratott— annak rendezésével s feldolgozásá-

val Krammer Nándor tanár bízatott meg, a ki

e munkának szentelte egész 1898. évi szabad-

idejét.

Krammer tanár úi- igazán bámulatos szor-

galommal végezte ezt a rendkívül fáradságos

munkát.

Elször is idrendbe szedte az összes fecske-

lapokat s megszámlálta ket. E sorrenden belül

az összes adatokat megyénkint, st járásonkint

az állomások betrendje szerint esoportositotta.

Külön e czélra készült térképekbe napok szerint

belejegyezte mindazon állomásokat, a melyek egy

és ugyanazon napról jelentették az els érke-

zést ; úgy bogy ez által mindegyik érkezési dá-

tum egy egész külön napi térképet kapott. Ki-

számította a megyék, a HERMAN-féle régiók s

végül az egész ország vonulási képletét (for-

mula). Az utóbbiakat összehasonlította a meg-

elz évek eredményeivel. Megállapította me-

gyénkint a beérkezett adatok számát. S végül

fáradságos kimutatást csinált— a napok számá-

nun die Bearbeitung und das Resultat dersel-

ben anbelangt, werde ich dieselbe in der folgen-

den ßeihenfolge behandeln :

1. Über die Bearbeitung des Herrn Professors

Ferdinand Krammer, nebst der Würdigung der-

selben.

2. Die Bestimmung der anzuwendenden Me-
thode (Geogi-aph. Zonen — resp. — Viereeks-

System und der Herman'sehen Territorial-

Eegionen)
; nebst Begründung— und Erklärung

des Verfahrens
;

3. Die Veröffentlichung des Materiales selbst,

z. zw. methodisch bearbeitet;

4. Die Lehren ; sowohl hinsichtlich des Zugs-

phänomens selbst, als auch hinsichtlich meh-
rerer anderer bis jetzt angewendeten For-

schungsmethoden.

So wie die Schwalben-Blätter Tag für Tag in

die Centrale eingelaufen sind, wurden diesel-

ben nach den angegebenen ersten Ankunfts-

daten gruppirt — geordnet, und nachdem die

Keihe derselben mit der ansehnlichen Zahl von

5903 Blatter abgeschlossen war, wurden die-

selben zum Ordnen und zur Bearbeitung Herrn

Prof. Ferdinand Krämjeer übergeben, der seine

Ferien im Jahre 1898 in der Centrale der Sache

zum Opfer brachte.

Nun entwickelte sich eine rege Thätigkeit in

der Centrale. Prof. Iíarmmer vollendete diese

ausserordentlich mühsame Ai-beit mit bewun-

derungswürdigem Pleisse.

Er ordnete die Blätter zuerst in chronologi-

scher Pieihenfolge, und zählte sie. Innerhalb

dieser Reihenfolge wurden die Daten nach den

Comitaten, ja sogar nach den Bezirken Ungarns

in alphabetischer Reihenfolge der Beobach-

tungspunkte gruppirt. — Er zeichnete in, zu

diesem Zwecke besonders verfertigte Karten

Ungarns, tagweise sämmtliche Stationen, wel-

che ein und denselben Tag als Ankunftsdatum

gemeldet haben, so dass hiedurch ein jedes

Ankunftsdatum extra einen Situtationsplau er-

hielt. — Er stellte die Formel der einzelnen

Comitate, ferner die Formel der Herman'sehen

Regionen, und endlich die des ganzen Landes

fest. Die letzteren verglich er mit den Resultaten

der vorhergegangeneu Jahre. Er ermittelte so-

gar die Datenanzahl der einzelnen Comitate.—
Endlich gab er in der Anzahl der Tage ausge-

drückt eine mühsame Zusammenstellung jener

Differenzen, welche zwischen Extra- und Intra-
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ban kifejezve — azokról a különbségekrl, a

melyek a jelentések adatai szerint az extravillán,

az iutravillán és a báznál való megérkezés dá-

tumai között állomásonkiut mutatkoztak. Szó-

val egy valóban óx'iási statistikát állított össze.

mely az egész anyagot felölelte.*

Igazán kár, hogy Kbamjiee tanár úrnak uem

állott elég id rendelkezésére arra nézve, hogy

fentvázolt munkálatait megelzleg az egész

anyagot beható kritikai vizsgálat tárgyává te-

hette volna. Pedig ez a jelen esetben feltétlen

szükséges volt, azokra a jelentésekre való te-

kintettel, a melyeket egy és ugyanazon helyrl

más-más megfigyeltl kaptunk, s adataik egy-

mástól eltérk voltak.

Ugyanis sok megfigyel állomási ól (fként

városokból) 2 - 3. st egyik-másik helyrl 20—30

jelentés is érkezett be. a melyek egymástól nem

egyszer 50—60 nappal is különböztek. Termé-

szetes, hogy ezen egy helyrl származó adatok

közül csupán a legkoi'ábbi dátum vehet els

érkezés gyanánt, a többit ellenben — bár bizo-

nyos irányban ezeknek is meg van a maguk je-

lentsége — a vonulási formulák megállapításá-

nál alkalmazni s figyelembe venni semmi esetre

sem lehet.

Keammer tanár úr számításai azonban az ösz-

szes 5903 adatra támaszkodnak, tekintet nélkül

arra a körülményre, hogy a fenti számból 1510

egy helyrl származó, szóval fölös adat, a eze-

ken felül még 337 olyan jelentés is van, a me-

lyeket lelkiismeretes s beható kritikai eljárás

után tarthatatlanoknak kellett nyilvánítani. Úgy
hogy miután a kritikai eljárást foganatosítottam

az 5903 adatból csupán 4056 adat maradt olyan,

mely valódi érkezési adatként tekinthet, már
t. i. a mennyire az emberileg egyáltalán meg-

állapítható.

Eltekintve azonban mindentl, Keammer tanár

úr valóban nagy érdemeket szerzett a napi tér-

If'pel'ill—XXX. tábla) fáradságos s pontos össze-

állításával, melyeket a vonulás lefolyásának ku-

tatása szempontjából, késbb a conclusiók kö-

zött fogok felhasználni s jelentségük szerint

méltányolni.

1898 novemberén Hekman Ottó, a központ

fnöke, nekem volt szíves átadni a nagy meg-

figyelés anyagát módszeres feldolgozás végett,

* Keammer tanár úr kézirata a M. O. Köz25ont

irattárában fekszik okmány gyanánt. G. G.

villan — Ankunft, respective zwischen diesen

und dem Zeitpunkte des Nistens, aus den ein-

zelnen Berichten Ort für Ort constatiierl)ar

waren. — Somit gab Prof. Krammee eine wirk-

lich riesenhafte und das ganze Material um-

fassende Sfntistik*

Leider genügte die Zeit, welche Professor

Keammer zur Verfügung stand, nicht, der Be-

handlung des Materials eine kritische Sichtung

vorangehen zu lassen, welche in diesem Falle

unerlässlich war und besonders jene Daten l)e-

handelt hätte, welche von ein und demselben

Orte in Mehrzahl eingelangt sind, untereinan-

der aber nicht stimmten.

Es haben nämlich viele Beobachtungs-

pimkte (besonders Städte) zwei bis drei, ja sogar

20 bis 30 Berichte abgegeben, welche manch-

mal eine Schwankung von 50 bis fiO Tagen

aufweisen. Von diesen gleichörtlichen Daten

kann natürlich bloss das Früheste als erste

Ankunft gelten, die übrigen — obzwar sie nicht

gänzlich ohne Bedeutung sind — können für

die Formel (etc.) nicht verwendet werden.

Prof. Keammer's Rechnungen basiren aber

auf sämmtlichen 5903 Daten, ohne Piücksicht

darauf, dass davon 1510 fileichörtUche Daten

sind, wozu sich noch .'i'í7 solche Daten gesellen,

welche bei einer eingehenden Kritik /Vir (tíi/wí//-

har erklärt werden mussten. — So dass nach

dem von mir durchgeführten kritischen Ver-

fahren von 5903, der Gesammtzalil der Daten,

bloss 4056 als wirkliche Ankunftsdaten accep-

tirt werden konnten — so weit wenigstens dies

menschlich überhaupt festgestellt werden kann.

Abgesehen aber von alledem, erwarb sich

Prof. Keammee ein wirklich sehr grosses Ver-

dienst durch die mühsame und sorgfältige Zu-

sammenstellung der Tages -Ankwiftskarte)!

{Tai. n— XXX.), welche ich weiter unten, bei

Behandlung der Conclusionen des heurigen

Materials — im Dienste der Forschung des

Zugsverlaufes würdigen und benützen werde.

Im November des Jahres 1898 hatte die Güte

des Chefs der Centrale Herrn Otto Heeman
das Materiale der grossen Beobachtung — zur

methodischen Bearbeitung meiner Wenigkeit

* Prof. Kr.a.mmer's Bearbeitung liegt als Document
im Archive der U. O. Centrale. G. G.
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miután ftö Hegtfokt Kabos úrral egyetértésben

azon a véleményen voltam, hogy — rnegfclcln-

leg feldolgozva— nekünk az egéaz anyagot kö-

zölnünk kell. »
IMiiitán a dolgot Heerjun OTTÓ-val szóban,

HEGYFOKY-val pedig levélileg behatóan megtár-

gyaltam, arra határoztam magamat, hogy az

anyag feldolgozását földrajzi alapra fektetem.

És pedig nem politikai földrajzi alapokra (mely

Magyarországot megyékre s járásokra osztva,

csupán relativ jelentséggel bir), hanem a föld-

tekének azt az absolut fldirafi beosztásai tartva

szem eltt, melyet a földrajzi szélességi és hosz-

szúsági fokok (utóbbiak Ferro-tóV) egymást ke-

resztez hálózata hoz létre, mely ez id szerint

jóformán egyesegyedül tekinthet nemcsak álta-

lánosnak, hanem állandónak is, s melyet én ed-

digi vonulás-feldolgozásaimban Zóua-re)idszev

elnevezés alatt — ha nem is ennyire kifej-

lesztve — de már azeltt is alkalmaztam.

Nem akarom itt hosszadalmasan okadatolni

azt az álláspontomat, hogy választásom miért

éppen a földrajzi alapra esett? legyen itt elég a

következ indokolás

:

Csupán a földi-ajzi és pedig nem poliliLai,

hanem szigorúan földrajzi alap tekinthet ez

id szerint olyannak, mely :

1. állandó,

2. általános,

3. áttekinthet, szóval

4. összehasonlílásra — a mi nélkülözhetet-

len — alkalmas is, egy olyan természet ter-

mészetjelenség menetének vizsgálatánál, a mely

ámbár bizonyos idbeli ingadozással mégis év-

rl-évre ugyanazon földrészeken rendszeresen s

interzonálisan ismétldik, a melynél tehát, mi-

után mozgási tünetrl, jobban mondva térbeli

«elöhaladásról» van szó, a legels kérdés min-

dig a "liol "?>> s csak ezután tehetk fel sorrend-

ben a további kérdések, a nmikor?» a »niike'nt'?»

s a «miért?»

A választott földrajzi eljárás keresztülvitelé-

hez nélkülözlietetlen volt már most az összes

megfigyel állomások földi-ajzi fekvésének pon-

tos meghatározása. Ez a közös hadsereg rész-

letes katonai térképei (1 : 75000) segítségével

lehetleg pontosan végrehajtatott.* A földrajzi

* Ennél a léleköl munkánál mindvégig segítsé-

gemre volt s nagy hálára kötelezett le Schenk Jakab

úr, a M. O. K. assistejise.

anvertraut, da ich im Einvernehmen mit Herrn

Jacob Hegyfoky der Meinung war, dass wir

entsprechend bearbeitet das ganze Material

veröffentlichen müssen.

Nach einer eingehenden Besprechung mit

Herrn Otto Hermán und brieflichem Verkehr

mit Herrn .Jacob Hegyfoky habe ich mich ent-

schlossen die Bearbeitung auf geographische

Grundlage zu basieren, und zwar niclit auf eine

politisch-geographische Eintheilung Ungarns

(nach Comitaten etc., welche bloss relative Be-

deutung haben kann), sondern auf jene abso-

lute geographische Eintheilung der Erdkugel,

welche durch das System der geographischen

Breiten und Längen (letztere von Ferro) ge-

bildet, derzeit jedenfalls einzig absolut und

constant erscheint und welche ich — beschei-

deneren Sinnes — unter dem Namen: «Zonoi-

sgstcm« schon in meinen früheren Zugsbear-

beitungen verwendet habe.

Ich will meinen Entschluss: das geographi-

sche Vierecksnetz zur Basis der Bearbeitung

gewählt zu haben hier nicht weitschweifig be-

gründen, kann aber dennoch nicht umhin,

meinen Entschluss wie folgt kurz zu motivieren.

Bloss die geographische und zwar nicht poli-

tisch, sondern streng geographische Basis kann

derzeit

1. constant,

2. allgemein,

3. übersiclitlich. demnächst

4. zu tinentbehrlichoi Verglciciiungen greig-

)iet erscheinen, u. z.

bei der Untersuchung des Ganges einer solchen

Naturerscheinung, welche— obzwar mit gewis-

ser zeitlicher Schwankung — sich von Jahr zu

Jahr auf denselben Erdtheilen regelmässig und

interzonal wiederholt, bei welcher also, da es

sich um eine Bewegung, um räumliches

«Fortschreiten II handelt, zuerst das «TVo'-^)

erst dann das « Wan)i''h^, hierauf das « Wief«,

und zuletzt das «HVcchwí.?» in Frage gestellt

werden kann.

Um die gewählte Basis zu Stande zu bringen,

war es nun unvermeidlich sämmtliche Beobach-

tungs-Stationen geographisch pünktlich zu be-

stimmen. Dies geschah auf Grund der k. u. k.

Militär-Specialkarte Ungarns (1 : 75000) —
möglichst pünktlich.* Die geographische Be-

* Herr Jakob Schenk, Assist, cl. Centrale, hat mir

dabei freundliche Hülfe geleistet, dem ich hietür ver-

bindlichsten Dank sage.
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fekvés adatait minden egyes esetben magukra a

fecskelaiíokra irtam rá veres tintával, hogy a

fecskelapoknak ezt követ rendezését azzal is

megkönnyítsem, hogy a kutatásnak összes —
úgy «térbelin mint «idöltcli« tényezi lehetleg

magukon a fecskelapokon összesíttessenek.

Ezt követte a fecskelapokuak zónák szerint

való csoportosítása, a melynél minden egyes

zóna azon négyszögeki-e, «szelvényekre» tagol-

tatott, melyeket az egyes zónákon belül a Vcrró-

tól kiinduló keleti hosszasági fokok alkotnak.

Az egyes fecskelapok sorrendje az iUetö állomás

földirati fekvésétl függ, a mennyiben minden

egyes négyszög adatsorozata a legnyugotibb ál-

lomással kezddik s a legkeletilib állomással

zárul. Ezen eljárással Magyai ország területét

1 1 zónára (XLIVa)—XLIXa^) és ezen zónákon

belül *J!S négyszögre osztottam.

Erre már csak a rendbeszedett fecskelapok

adatainak leii-ása s feldolgozása következett,

mely a legdélibb zóna (XLIVa) legnyugatibb

négyszögével kezddik, s így halad továbl) fel-

felé a legészakibb zóna (XLIXa) legkeletil)l> szel-

vényéig.

Az egyes fecskelapokból a következ adatok

s a következ sorrendben használtattak fel

:

1

.

extravilláu-érkezés

;

2. intravillán-érkezés :

3. érkezés a háznál

;

4. fészkel-e ott?

5. az állomás neve ;

fi. annak pontos földrajzi fekvése ;

7. megye

;

8. járás
;

9. megközelít tengerszini magassága, már a

mennyire ez a katonai térképbl megállapítható

volt

:

10. annak a hegyrajzi régiónak megjelölése,

melyhez az illet állomás tartozik. (S itt a kö-

vetkez — részben új — régiók vétettek figye-

lembe : 1. Magyar tciigermellék ; 2. Horvát

dombvidék; 3. Dunántúli dombvidék ; 4. Nagy
magyar Alföld; 5. Keleli hegyvidék; 6. Kis

magyar Alföld; 7. Északi iiegyvidék.)

A nfészkelési» adatra vonatkozólag meg kell

azonban jegyeznem, hogy erre vonatkozó kérdé-

sünket a legtöbb megfigyel félreértette. A Köz-

pont e kérdésre arra vonatkozólag várt határo-

stimmung habe ich auf die Schwalben-Karten

selbst mit rother Tinte notiert, um das nachfol-

gende Ordnen der Blätter dadurch möglichst

bequem zu machen und zu erlangen, dass

sämmtliche Elemente der Forschung — die

»Rdumliclieii't) ebenso, wie die «Zeitliclicii» auf

den Kärtchen selbst vereinigt werden.

Nun erfolgte die Eintheilung der Schwalben-

Karten in Zonen, wobei eine jede Zone in jene

Vierecke zergliedert wurde, welche innerhalb

der einzelnen Zonen durch die geographischen

Längen-Linien der östlichen Lagen von Ferro

gebildet werden. Das Nacheinander der einzel-

nen Blätter wurde von der geogr. Lage der

Stationen abhängig gemacht, so nämlich dass

ein jedes Viereck mit seiner westlichsten Sta-

tion anfing und mit der östlichsten abgeschlos-

sen wurde. Somit erfolgte eine Eintlieilung

Ungarns in 1 1 Zonen : XLIV«.^ bis XLIXa.),

und innerhalb dieser Zonen in 98 Vierecke.

Die Angaben der geordneten Blätter wurden

nun zur Bearbeitung niedergeschrieben, ange-

fangen mit dem westlichsten Viereck der süd-

lichsten XLIV«.) Zone, bis hinauf zu dem öst-

lichsten Viereck der nördlichsten XLIX/z.)

Zone.

Aus einem jeden Blatte wurden die folgen-

den Angaben und in der folgenden lieihenfolge

benützt :

1. Extravillan — Ankunft ;

2. Intravillan — Ankunft
;

3. Ankunft im Hause
;

4. Oh die Schwalbe nistet?

5. Name des Beobachtungsortes
;

6. Pünktliche geogr. Lage derselben ;

7. Com itat

;

8. Bezirk;

9. Annähernd pünktliche Höhe über der

Meeresfläche, soweit dies nämlich aus den

Militär-Karten ermittelt werden konnte.

10. Die Beziehung jener orographischen Re-

gion, welcher die betreffende Station angehört.

(Dabei wurden die folgenden — zum Theil

neuen — Kegionen unterschieden: 1. Ungar.

Küsten- Region ; ± Croutisches Hügelland;

3. Hügelland Jens, der Donau; 4. Grosse ung.

Tiefebene; 5. Östliche Erhebung; G. Kleine

ung. Tiefebene; 7. Nördliche Erhebung.)

Zu der Angabe des Nistens muss ich noch

bemerken, dass der Zweck dieser Frage von

vielen Beobachtern missverstanden wurde. Die

Centrale wollte dadurch eine entschiedene
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zott választ: «v.ajjon a füsti fecske szokott-e ott

egyáltalán fészkelni, vagy nem?» ugyanis azon

a nézeten voltunk, hogy esetleges kés érkezési

adatok s azon jelenség közt, hogy e helyeken a

fecske fészkelni nem szokott, bizonyos határo-

zott kapcsolat lesz majd megállapítható. Leg-

több megfigyelnk azonban a kérdés jelentsé-

gét, értelmét másként fogta fel, s abban a hi-

szemben, hogy a kérdés a fészkelés terminusára

vonatkozik, uethliíj »ewi«, miiég )iem» szóval

felelt, st határozott »)i('))i» választ is kaptunk

akárhány olyan állomásról, a hol a füsti fecske

fészkeléséhez még csak kétség sem fér. Ellen-

ben sok, e tekintetben kétes, havasi állomás a

fészkelési kérdöpontra semmit sem válaszolt.

Ezzel azután a fentérintett összefüggés kimu-

tatásának lehetsége ki volt zárva. Bár tehát

a fészkelési adatok eredeti czéljukhoz képest

hasznavehetetlennek mondhatók, teljesen még

sem ejtettem el ket, hanem egyszeren «igen»

és «nem» -re reducálva azon iparkodtam, hogy

ket, legalább mint a füsti fecske fészkelésének

elterjedési körét mutató adatokat az ez irányú

kutatás számára megrizzem.

A vonulási anyag feldolgozására visszatérve,

a következkrl kell még beszámolnom :

Minden egyes földrajzi négyszöget — mint

egy-egy teljesen önálló területi egységet — kü-

lön-külön dolgoztam fel. Legelször is megálla-

pítottam, hogy melyik dátumok fogadhatók el

valódi els érkezés gyanánt ; a gyanús adatokat

gondosan mérlegeltem, összehasonlítottam a

szomszédos állomások adataival, s ha a kritikát

meg nem állták (megjegyzem, hogy ennél az

illet állomás tengerszini magassága is kellkép

mérlegelve volt), akkor mint tarthatatlanokat

kisoroltam. Hasonlóan jártam el az egy helyrl

való, s ketts stb. adatokkal is. Ezek a bármi

okból kisorolt adatok a szövegben megkülön-

böztetésül CiW'S'/í' hetükkel vannak nyomva. Az

ekként felülvizsgált adatok alapján állapítottam

meg az egyes négyszögek formuláját, még pedig

úgy. hogy minden egyes négyszögnek kiszámí-

tottam nemcsak a középszámát (a két szélsség

alajiján, Hekman Ottó módszere szerii^t), hanem

a valódi mathematikai érkezési átlagszámát, is,

úgy a mint azt Angot franczia meteorológus al-

kalmazta, s az <iAquilán-ban* Hegyfoky Kabos

ismertette. Ezzel a ketts eljárással akartam ezt

a most olyannyira kedvez alkalmat kihasználni

* VI. köt. 1899. 41— 4tí. 1.

Antwort erzielen: «ob die Schwalbe derorts

überhaupt nistet oder nicht?» da wir dadurch

eine Erklärung eventueller später Ankunft an

Orten— wo die Rauchschwalbe nicht nisten

sollte — erhofft haben. Die meisten Beobachter

haben aber diesen Sinn der Frage anders auf-

gefasst, und haben in dem Glauben, dass die

Frage sich auf den Termin dos Nistens bezieht,

mit einem «iiofli iiichl« oder entschiedenem

ti nicht» geantwortet, auch von Stationen, wo

das Nisten der Eauchschwalbe absolut zweifel-

los ist. Dagegen viele, in dieser Beziehung

zweifelhafte Alpine-Stationen wurden ganz ohne

Antwort gelassen. Somit wurde es unmöglich

gemacht den oben erwähnten Zusammenhang

zu ermitteln. Obzwar auf diese Art die Nist-

angaben zu dem eigentlichen Zwecke gänzlich

unbrauchbar erscheinen, habe ich dieselbe, auf

«ja» oder «nein» reducirt, dennoch gegeben,

um dieselben wenigstens als Angaben zu einer

geographischen Verbreitung des Nistens — zu

retten.

Auf che Bearbeitung des Materiales zurück-

kehrend, muss ich Folgendes mittheileu :

Ein jedes Viereck wurde, als eine vollkom-

men selbstständige Territorial-Einheit sepa-

rat behandelt. Zuerst wurden die wirklieh

ersten Ankunftsdaten bestimmt ; verdächtige

Daten sorgfältig geprüft, mit den Daten der

Nachbarstationen verglichen, und wenn diesel-

ben der Kritik — wobei die hypsom. Lage des

Beobachtungsortes ebenfalls mit in die Combina-

tion einbezogen wurde — nicht standhielten,

wurden sie eliminiert, u. z. sammt allen gleich-

örtlichen, — Duplicat's — etc. — Daten. —
Diese eliminierten Daten sind im Druck mit cw-

sii'e)' Schrift bezeichnet. — Weiters habe ich—
auf Grund der geprüften Daten — die Formel

des Vierecks aufgestellt, und zwar so dass für

ein jedes Viereck nicht nur das Mitlet (auf

Grund der beiden Extreme, nach Otto Heeman's

Methode), sondern auch der wahre, mathema-

tische Durchschnitt berechnet wurde, nach

Angot's Methode, so wie selbe von Herrn Jacob

Hegyfoky in der Aijiiila * bekannt gemacht

wurde. Durch dieses zweifache Verfahren wollte

ich die jetzt so günstige Gelegenheit l)enützen,

* VI. 18!iy. pji. tl— 5ü.
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arra, bogy a két számítási eljárás eredménye

egymást ellenörizvéu, ekként tisztáztatbassék

az a kérdés, bogy esetenként melyik lesz inkább

alkalmazandó. Kiszámítottam végül minden

egyes négyszög átlagos tengerszini magasságát

is, bogy a mennyiben e közt s a négyszög érke-

zési adatai közt szerves kapcsolat volna, ez ki-

mutatbató legyen. A magasság-átlagok csupán

a ki nem sorolt állomások magasság-adatain

alapulnak.

A mint egy-egy zóna utolsó négyszögével is

végeztem, ezután az illet egész zóna formuláját

adom, bogy a késés észak felé — már a meny-

nyiben ilyen fenforog — ez úton is kimutatbató

legyen.

Legvégül adom az egész ország formuláját,

bogy összebasonlítbassam azt az elz évek for-

muláival.

A nyersanyagnak fentismertetett elkészítése

s beosztásával, mely a közlés rendje s a kutatás

lebetsége szempontjából is nélkülözbetetlen

volt— munkám törzsökét bevégeztem, s miután

a nélkülözbctetlennek látszó magyarázatokat

elrebocsátottam— áttérek immár magának az

egész anyagnak közlésére.

die Ergebnisse der beiden Eocbnungsmetboden

durcb einander zu controllieren, um dadurcb

bestimmen zu können : welcbes Verfabren

eventuell zu befolgen sei. — Endlicb babe icb

für ein jedes Viereck den bj-psometriscben

Höben-Durcbscbnitt der Stationen ebenfalls

berecbnet, um einen eventuellen Zusammen-

bang derselben mit der Gestaltung der An-

kunftsdaten wo möglich zu erforschen. Die

Höben-Durcbschnitte basieren auf den Höben-

angaben der einzelnen, nicht eliminierten Sta-

tionen.

Nach der Behandlung des letzten Vierecks

einer jeden Zone, babe ich die Formel (sammt

Durchschnitt) der betreffenden gniizcii Zone

gegeben, um einen Fortschritt gegen Norden—
wenn möglieb — auch auf diese Weise nachzu-

weisen.

Schliesslich babe icb die Formel von ganz

Ungarn gezogen, damit icb dieselbe mit den

Resultaten der früheren Jahrgänge vergleichen

kann. — Auf diese Art wurde die Vorbereitung

und die Eintbeilung des Materials, der ganze

Corpus der Arbeit behufs Publication und für

die Forschung fertiggestellt.

Nach Voranschickung dieser unentbehrlichen

Aufklärungen, übergehe ich nun zur Publica-

tion des Materiales selbst.
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XLV«,j zóna (^oiic), 45 3ü-4ß
e. sz.

K. h. Forrótól

. 2. D. gciro

Legkor.

5tiif)cft.

Legkés.

©päteft.

Ingadozás

napokban

®ct)itiantung

in lagen

32 -

33°

34°-

35 -

36 -

37 -

38"-

3'J'-

40-'-

41 -

42°-

43°-

44--

-33°

-34^

-35°

36°

-37°

-38"

3!i

-40"

-'ir

-42 -

-43°

-44°

-45°

Mart. Apr

13.
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XLVII«j ZÓlUl (^OltC). 47° 30 48
e. sz.

31. Öv.

K. h.

C.S.

Ferrótól

ö. Jena

Legkor.

Svüljeft.

Legkés.

©pätcft-

Ingadozás

nai)okbau

©(^uioiifiing

in Joiien

.1.) -

:!6°-

;J7^

38 -

3;j

io -

41 -

43°-

44°-

-34

35°

-36^

-37°

38°

-3!)°

40^

-41°

_4uj

-43°

-44°

-45

Mait. 1±

" 12.

« 5.

" 13.

II 15.

7.

.1 16.

.1 11.

<i i>5.

Apr. 11.

II li>.

II IG.

II lÜ.

y.

<| 1).

4.

II ±
Mai. ±

31

3i'

43

29

36

34

±0

43

3!J

Közép Atlag

« t'7— s'.S.

« 'JO.

•n.

I. 1^7— t',S.

II ft^~a4.

II S'ö-S'O".

.lyo-. /.

iS.

Mart.
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A fuiiti tiz táblázat adataihól a küvetkt'zök

c'oustatálbatók :

A legkorábbi érkezés majdnem kizárólag

iiinrcziu^ hónapra esik ; kivételt csupán két

iüldirati négyszög képez: a XLVIII a) zóna
41 °—42° k. h. fokok közé es, (tehát legkele-

tihlii szelvénye, hol a legkorábbi adat április

í-i<\ és a XLIX. zóna 35°—36° k. h. közti,

(tehát Icgnyugatibl)) szelvénye ápfílis 3-ikával.

Ebbl világos, hogy az ország jól meghgyelt

S:2 szelvényébl csupán kettben — még pedig

az ország legészakibb részének legnyugatibb,

illetve legkeletibb szélein -— nem volt a füsti

fecske 1 898 tavaszán már márcziusban consta-

tálható, ellenbe)! az tirszdi/ összes lobbi részein,

iiKíjdiiem annak eejész trrületén már márczius

hónapban meíjjelenlel; lec/nlábli efjyes érkezk.

Még pedig

:

Aus den Angaben der obigen 10 Tabellen ist

folgendes zu constatieren :

Die früheste Ankunft fallt beinahe aus-
schliesslicli auf Monat März. Ausnahme bilden
blos zwei geograph. Vierecke: der östlichste

Abschnitt — zwischen 41°— 42° Ö. L. v. Ferro
liegend — der XLVIII«.) Zone, wo der früheste

Tag Apr. 1. ist; und der westlichste Abschnitt
(35°—36° Ö. L.) der XLIX. Zone— mit 4pr. S.

Daraus ist klar ersichtlich, dass von 82 gut

beobachteten geogr. Vierecken Ungarns blos in

zwei Vierecken — u. zw. an der westlichsten

respective östlichsten Grenze Nordungarns - -

keine Schwalbe im Monat März d. .J. 1898 zu

constatieren war; dass daijciien in sämmtlichen
übrigen Vierecken, aUo beinahe anf dem i/an-

zen. Gebiete des Landes schov im Monat März—
wenigstens die ersten Anköntmlinge — zur

Stelle waren, u. zw. :

Mart.
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változó : 5 ós 57 nap között mozog, a legtölili

esetben azonban 25 és 40 nap közé esik. A hegy-

vidékeké általában uagyol}b, a síkságé pedig ki-

sebb. Vagyh a Icljt'A frlíli-x ilt haiiidváh}! ment

vrgbe, tninl amolt.

Az átlagszámok egymáshoz való viszonyáról

vonulási szempontból alább lesz még részletesen

szó, igy azt itt nem fejtegetem, csupán a két

számítási módszer eredményeinél mutatkozó

különbségekre mutatok reá, melyek ugyan nem
tül nagyok, de mivel a különbség majd i'-)-»,

majd <i— I) : e szerint a differentia 17 napra is

felnövekedik. Különösen érezhet ez az egész

zónák közép-, illetve átlagszámainál. S miután

a két szélsségen alapuló középszám tulajdon-

képen mértani közép, a melyet egyetlen korai

adat nagyon elre, viszont egyetlen kései adat

nagyon hátra vethet, a nélkül, liogy a két széls-

ség közé es számtalan többi adat hatása érvé-

nyesülhetne, ellenben az átlagszámnál, mely

viszont számtani müvelet eredménye, minden

hatás kifejezést nyer, részemrl is kénytelen

vagyok ez utóbl)i eljárás pontosabb voltát el-

ismerni, s noha eddig a i'égi eljárást alkalmaz-

tam, az idei anyagot már az átlagszámok s nem
a középszámok alapján kutatom. A két eljárás

közti különbségre legjobban egy példa vet vi-

lágot.

Tegyük fel, hogy egy adott területrl a kö-

vetkez adatsorozatot kapjuk

:

Márczius
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A példa tcnac.szeteseu teudeutioHUs, s nem az

életbl vau véve, de szándékosan választottam

ilyet, hogy a különbség szembeszökbb legyen.

Ezen sorozatnak formnlája így alakul

:

1

.

A szélsségek szerint

:

Legkorábbi — márczius 10.

Legkésbbi — április 23.

Ingadozás = 45 nap.

Közéj) = április 1.

2. A számtani átlagszámítás szerint

:

Das Beispiel ist selbstverstiLncUich tendentiös
und nicht aus dem Leben geschöpft. Ich wählte
aber absichtlich ein solches, damit der Unter-

schied um so augenscheinlicher werde. Die
Formel obiger Datenserie gestaltet sich, wie

folgt :

L Aut Grund der beiden Extreme:

Frühest. — Mart. 10.

Spätest. — Apr. 23.

Schwankung = 45 Tage.

Mittel = Apr. 1.

2. Nach der arithmetischen Rechnungsme-
thode :

Mart. 10
(vom 1-teu Jänner be-

rechnet der)

Apr.

11 —
12 —
5 —
10 —
21 —
22

93 —

ß9-
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világosan látható, az tnik ki, hogy az idei (1898)
)
der folgenden Tabelle zu ersehen khir dass

évi fecskevonulás hazánkban az eddig ismert der heurige Ankunfts-Durchschnitt in Ungarn
legkorábl)i átlagszámot adja :

|

der bisher bekannte frühr^tr ist •

Évfolyam

Sn^rgang

1890

1891

189i

1895

1890

1897

1898

Adatok
száma

ber ?aten

Legkor.

grüfjcft.

Legkés.

Spöteft.

Ingadozás

©diroanf.

Küzép

iliitlcl

231

199

40

277

220

25G

4()5(i

Mart. 15.

« 15.

« 18.

« 19.

. 15.

. 15.

5.

Atlag

?iir<^ici)iiiit.

Mai

Aunyit azonban már most is hangsúlyoznom

kell, hogy a fenti egymáshoz hasonhtott é\'jára-

tok, a mi a formulák megbízhatóságát illeti,

egyenértéknek éppen nem tekinthetk, st el-

lenkezleg, a korábbi évjáratoknak aránylag el-

enyész kevés adatai az tS9S. ('vi nagyszabású

megfigyeléssel szemben nem szolgáltatnak az

összehasonlításra megfelel l)iztos alapot.

Az összehasonlított hét év meteorológiai je-

lenségeirl s ezeknek a vonulási jelenségekkel

való esetleges kapcsolatáról ezen dolgozat vé-

gén ft Hegyfoky Kabos külön értekezik.

Conclusiók.

Az eladottak szerint elkészílett s közzétett

anyag tanúságait részemrl három csopoi'tba

kísérlem meg beosztani

:

I. összbenyomás

;

II. az egyes adatok tanúságai, úgy a mint

azok az egyes jelentésekbl ez utóbbiak egyszer

betekintésénél azonnal constatálhatók

;

III. azok a tanúságok, a melyek csakis meg-

felel módszeres feldolgozással voltak az ada-

tok öftfizcxri/rhol napfényre hozhatók.

I.

Az egész nagy anyagból levonható összbenyo-

más, úgy a mint én a dolgokat nézem és értel-

mezem, a következ

:

Aquüa Vn.

Apr. 21.

27.

20.

2.

7.

5.

13.

38
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Olyaii kutatásoknál, mint a niinöajelenlegi is,

a hol csupán egyetlen ország jelenségeirl, te-

hát az egész vonulási körnek csak egy töredéké-

rl van szó, lehetetlen a mozgási tünetek fino-

mabb részleteit felismerni s biztosan distin-

gválni.

A mit magunk eltt látunk, azt a benyomást

teszi ránk, hogy az csak egy keveréke részben

vonulási és részben terjeszkedési jelenségeknek,

melynél az utóbbiak annyira túlnyomók, hogy

az egész elttünk lefolyt tünet inkább ícr/t'.sc-

kedési, telítési mozgalom jellegével bir, és úgy

látszik, ilyennek is tekintend.

II.

A második csoportba tartozó tanúságok tár-

gyalásánál els helyen keU Krámmer tanár úr

napi térképeivel (11

—

XXX. tábla) foglalkoznom.

A gondosan kiállított napitérképek segítségé-

vel elször bizonyítható be kétségtelenül egy oly

fontos tény, a mit ugyan már elbb is sejtet-

tünk, de ilyen kézzelfoghatólag s szemmellát-

hatólag még soha be nem lehetett bizonyítani.

Egy pillantás a KRÁMMEB-féle uapitérképekre

(II—XXX. tábla) s nyomban világosan áll elt-

tünk az a tény, hogy — a füsii fecskénél — sem

arczvonal (front) vonulásról, sem útvonalakról

oljUni Lizárnlaiins édelrtnhen nem lehet szó,

mint a hogy azt — még pedig általánosítva —
a kutatók egyik tábora vagy egy évszázad óta

állítja, a másik pedig keményen támadja.

Éppen ellenkezleg ! Az 1898. évi nagy meg-

figyelés azt bizonyítja, hogy a füsti fecske ez

évben az országnak nagyon különböz s egy-

mástól igen messze es részein egyszerre jelent

meg, még jjedig a nélkül, hogy a vonuló egye-

dek között bármi összefüggés is bizonyítható

volna. Tehát csakis az országnak adatokkal való

többé-kevésbbé sr meghintéséröl, vagyis a mi

ezzel egyértelmnek vehet : a költöterületek-

uek fokozatos telítésérl lehet szó.

Továbbá megersíti most Magyarországra

nézve azt az állalánosságiian Hermán Ottó

által már bebizonyított tényt, hogy a tavaszi vo-

nulás nem minden esetben megy oly nagy gyor-

sasággal végbe, mint a mint ezt többen állítják.

St ellenkezleg, a füsti fecskének a teljes meg-

telepedésre, a költterületek teljes telítésére:

az els megjelenéstl a vonulás befejezéséig —
az elterjedési körnek már egy ilyen, aránylag

Bei Untersuchungen, wie die vorliegende ist,

wo es sich blos um die Erscheinung eines Lan-

des, also eines Fragmentes des gesammten

Zugsgebietes handelt, ist es unmöglich die

Bewegungsmomente bis ins feinste Detail zu

erfassen und zu behandeln.

Was unterschieden werden kann, ist eine

Mischung von Zugs- und Verl)reitungs-Erschei-

nungen, wobei letztere so stark überwiegen,

dass die Gesammterseheinung mehr den Cha-

rakter einer Jiesiedelungs-Beii'cgung annimmt

und auch so benannt werden kann.

n.

Bei der Behandlung der zweiten Gruppe

muss ich die Folgerungen aus Prof. IvRAMivrER's

Tageskarten (Tafel 11-- XXX.) an die Spitze

stellen.

Die sorgfaltig ausgestatteten Situations-

Pläne der Tages-Ankunft werfen ein helles Licht

und beweisen zuerst unzweifelhaft eine wich-

tige Thatsache, welche wir früher wohl auch

schon geahnt haben, die aber noch nie und

nirgends so augenscheinlich, so handgreiflich

bewiesen wurde. Ein Blick auf Prof. Krammer's

Situationspläne (T. II—XXX) überzeugt einen

Jeden .auf den ersten Blick, dass — hei der

liaiieliscliicalhe ! — weder von einem Front-

zuge, noch von Zngätva,men in jenem exclusive)i

Si)nH' die Rede sein kann, wie dies seit einem

Jahrhundert — u. z. generalisiert — behaup-

tet, andererseits wieder stark bekämpft wurde.

Im Gegentheil beweist die grosse Beobach-

tung von 1898, dass die Eauchsehwalbe im J.

1898 auf einmal in sehr verschiedenen von

einander weit liegenden Theilen des Landes

ohne nachweisbare Cohäsion der ziehenden

Individuen zu derselben Zeit erschienen ist,

dass also blos von einer Besprenkelung, von

einem allmäligen «Füllen« der Sommerauf-

enthalts-Territorien die Piede sein kann.

Sie Ijestärkt weiter jetzt für Ungarn, jene

von Otto Hermán im Allgemeinen, schon nach-

gewiesene Thatsache, dass der Frühjahrszug

nicht so sausend schnell — wie vielerseits be-

hauptet wurde — in jedem Falle vorübergeht;

dass im Gegentheil— bei der Rauchschaiall)e—
eine allmälige Besiedelung, ein Füllen der

Sommeraufenthalts-Territorien vom ersten Er-

seheinen bis zum Schlüsse des Zuges — auch

schon auf einem verhältnissmässig kleinem
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kis töredékén is— 60— 7ü napot kitev tekiu-

tólyt'S idtartamra van szükségo, tehát a vonulás

gyorsasága épeu nem függ az illet faj repülési

képességétl. Ez az idtartam az, a mit Hermán
Ottó a legelször általa alkalmazott formulában

«ingadozási) elnevezés alatt iktatott be a vonu-

lás kutatásának tudománvos fogalmai közé.

A vonulás itt bizonyított biológiai lefolyásá-

ban természetes tudományos magyarázaliil.al

is lelik- egiiiíttal az ríUaldiiosnn tapasztall iii-

yadoznsok, a melyekrl mindeddig az a nézet

volt elterjedve, hogy legalább is nagy részben a

megfigyelés kikerülhetetlen hiányosságainak tu-

dandók he.

De mindezzel még nincsenek kimerítve a napi-

térképek összes tanúságai. Ha a térképeket nap-

nap után figyelmesen szemléljük (s itt ráutalok

minden érdekldt magukra a térképekre, II—
XXX. tábla) lehetetlen, hogy szemet ne szúrjon

az a körülmény, hogy az ország telítése, bár

fokozatosan, de nagyban és egészben határo-

zottan észak felé halad.

Márczius 2-ikával kezddleg elször is az

ország déli s alacsony tengerszini fekvés részei

telnek meg. Erdély és Fels-Magyarország alig

mutat fel egészen márczius 23-ig néhány ada-

tot, s csupán e naptól kezdenek e részek is be-

hintve lenni. Ettl fogva az ország szivében az

adatok mindinkább szaporodnak, a miben 28-ától

kezdve Erdély is szorgalmasan kiveszi részét—
bizonyítékául annak, hogy nem kizdrólag hy-

psometrikus tényezk döntenek. És a hogy a

tetzés (culminatio) márczius 2S és április 2-ika

közt l)eáll, az adatok majdnem mindenütt egyen-

letesen oszlanak meg ; csiipáit — és ez kimond-

hatatlan fontos ! — az ország legészal.ihh ré-

szei üresei: niég miiulig ; valaniint az is, hogy

április l-jével (tehát már a tetzés idszaka

alatt) Délnmgj/nrország is kezd már a térképe-

ken üresei/ állni, a mi azt jelenti, hogy a vuló-

ságban ezek a részek már megszállva s telítve

vannak. Az adatcsoportok ekként mindinkább

északnak húzódnak ;
április G— 9-ig tetzik az

ország észak-nyugati része ; mialatt az ország

déli részeinek behintése mindinkább gyérül.

Április 10-tl kezdve az adatok egészen északon

tömörülnek, s a mikor április 12—20-ika közt

Gebiete des Verbreitungs-Kreises — even-
tuell einen enormen Zeitraum von 60 /i/.s 70
Tagen in Anspruch nehmen kann, also gar

nicht von der Flugfähigkeit des betreffenden

Vogels abhängig ist. — Dieser Zeitraum ist es,

welcher in der von Otto Hermán zuerst

angewendeten Formel mit der Benennung:

«Schwankung» unter die wissenschaftlichen

Begriffe der Zugesforschung eingeführt wurde.

In dem oben nachgewiesenen biologischen

Ablauf des Zuges, erhalten zugleich die allge-

mein erfahrenen Sehivankangen, welche bis

jetzt zum grösstentheil wenigstens auf Kosten

der jedenfalls unvermeidlichen Mängel der

Beobachtung gestellt wurden — ebenfalh iltre

na lürliehe i('i>iseni<eliaflliehe Erklärung.

Damit sind aber die Ergebnisse, die aus den

Tageskarten herauszulesen sind, noch uicbt

abgeschlossen. Wenn wir die Karten Tag für

Tag aufmerksam untersuchen — und dabei

verweise ich auf die beigelegten Karten (Tafel

II—XXX.) selbst —• so muss man unbedingt

jenen Umstand wahrnehmen, dass das Füllen

Ungarns eine zwar allmälige, aber im Grossen

und Ganzen dennoch entschiedene Progres-

sion gegen Norden veranschaulicht.

Mit dem 2. März angefangen füllen sich zu-

erst die südlichen und hypsometrisch niedrig

liegenden Theile des Landes.— Bis zum 23-ten

März weisen Siebenbürgen und Oberungarn

kaum einige vereinzelte Daten auf; nur am

16. März fangen an auch diese Theile Ungarns

besprenkelt zu werden. - Von da an vermeh-

ren sich die Daten im Centrum des Landes

sehr, wobei von 28. März angefangen sogar

Siebenbürgen fleissig seinen Antheil nimmt

(ein Beweis dass nicht ausscldiesslich hypso-

metrische Factoren entscheidend wirken), und

wie die Culmination zwischen 28. März — bis

2. April auftritt, sind die Daten beinahe über-

all gleichmässig vertheilt ; bloss — und das ist

ausserordentlich wichtig ! das nördlichste Un-

ciám ist noch immer unbesetzt, und mit dein

i. April (also schon wärend der Culmination)

fängt auch Südungarn an. auf den Karlen

leer, das heist in der Wirkiiehkeil: besiedelt,

gefüllt zu iiwrden. — So rücken die Daten

immer nordwärts, vom 6—9-ten Apnl culmi-

nirt Nord-West-Ungarn ; wobei die südlichen

Theile immer spärlicher besprenkelt werden ;

—
vom 10-ten April angefangen ziehen die Daten

immer nördlicher, um von 12—20-tend. Monat

46*
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c rós;5ck totzc'sc lic.ill, iitíViUukktu- |)óliniij;yivv-

orsíiág R a nagy Alföld ináv tcljeaeii tolitettuck

látszanak. Ezután már csak szórványosan mu-

tatkozik nóhány adat. de ezek is csakis az or-

szág északi rÓMzinii. nüfí végül néhány kés má-

jusi adattal zárul a/, IS'.IS-iki feeskemegligyelés,

it )))i'Jii<'k(i:oiil>iiii Lizáróhiíi hini iihiiiiik Irníjcr-

Kziiii fi'kvcsü lu'hjcl.yöl i'ii}úk.

Ha azt a lienyomást. a mit a KR.ÍMMKR-féle

napitérképek szemlélése tett rám, egy hasonlat-

tal akarnám megvilágítani, úgy a mint annak

tanúságait az egész jelenségnek ez évi mag\ar-

országi lefolyása szeminHitj.il«)] én személye-

sen, subjeetiv felfogni tudtam akkor az

is;)8-iki fecskevonulás menetét csakis a tenger

hosszú és széles hullámaihoz hasonlíthatom, a

melyek különböz küls és hels okok * követ-

keztében hol itt. hol amott tornyosulva s sza-

kadatlan át-átcaapva egész víztömegeket s ezer-

nyi elszakadt vizeseppet szórnak messze uuiguk

elé . . . melyeket nem egyszer lielyenkint meg

is akaszt, de meg is tör egy-egy természetes út-

jokba tévedt véletlen akadály ... de fczéljától,

útjok firányától tartósan semmi cl nem térit,

hanem lassan, de biztosan hömpölyögnek to-

vább — észak felé. Hogy lielylyel-közzel tölib-

szörös késési tünetek is felmerülnek, hogy a f-

mozgalom nyomában egy-egy utóvouuláa kisebl)-

nagyobb hulláma jár : az csak természetes . . .

id kell ahhoz, míg egy ersen felkorbácsolt

víztükörnek utolsé) fodra is végkép elsiunil.

Ebben a csoportliun még a következ több

tényt kell constatálnom, azzal a megiegyzéssel

mégis, hogy a hol külön is rá nem mutatok a

bizonyítékokra, ezt csakis azért mellzöm, mert

egyes téíelek már az anyag felületes megtekin-

tésénél is azonnal s kétséget kizárólag nyilv;ui-

valók

:

1. az egyes érkezési adatok majd korábbialc,

majd késbbiek, látszólag minden bebizonyít-

ható ok nélkül

:

2. annyi azonban mindenesetre áU, hogy nagy-

ban és egészben az .\lfold állomásai általálian

ím Norduiigarn zu ciihninlercu wdiiei Süil-

ungarn und die Tiefebene scJum giinziicli ge-

füllt erscheinen. Zuletzt k(uumen nur noch

wenig ]")aten, aber noch iunner ausgesprochen

im Norden Ungarns, bis endlich die lS!18-er

Schwalben Beobachtung mit lin paar späten

]\rai-Daten (iii>;.-<rJilii'sslifli (tii^t Imlnui. alpi-

iii'ii L(i(icii ^hiDnih'iiil. in ganz Ungarn sei-

nen Abschhiss findet.

Wollte ich jenen Eiinlruck, welchen die

Betrachtung der KuAMMER'schen'rages-Ankunfts-

Karten auf mich machte, so wie ich — hin-

sichtlich des r('/'/(////('s der ganzen Erscheinung

in UiKjuni die Ijeliren subjeetiv auffasse —

•

mit einer Parabel lieieuchten, so würde ich den

Gang des heurigen (ISDS) Scliwalbenzuges mit

einer langen, breiten Äfeereswelie vergleichen.

welche durch verschiedene äusser(> und innere

Factoren * bald hier — bald dort hochempor-

getriehen. sich fortwährend ülierschlagcnd,

ganze Massen abgetrennter Schaumteile und

einzelner Wassertropfen weit vorwärtsspren-

kelt; welche durch eventuelle natürliche Hin-

dernisse zeitweise auch Stockungen, Brandun-

gen erleidet, sich jiidoch von dem Hauptziele,

von der llan)itrichtung iiires Weges dauerhaft

nirgends ablenken liisst. sondmi sit-h langsam

aber sicher: gegen Norden lortbewcgt. Uass hie

und da Syrajjtonu^ mehrfacher Verspätung auf-

tauchen, dass hinter der Hauptbewegung sogar

kleinere oder grössere Wellen eines Nachzuges

sich zeigen ist doch wohl natürlich : bis die

letzten Wellen einer stark anlgepeitschten

Meeresfläche sich gänzlich scliiiciiten — branrlit

es doch W(dil eine enorme Zeit.

*

Sonst muss ich noch in ilieser Gruppe fol-

gende Thatsachen constatieren, jedoch mit der

Bemerkung dass wo auf die Beweise nicht aucli

besonders hingewiesen wird, dies nur deswegen

unterlassen ist. weil einzelne Aufstellungen

schon bei einer oberflächlichen Durchsicht des

veröflentlichten Materials sofort gauz zweifel-

los auffallen müssen.

1. Die ersten Ankunftsdaten sind bald früher,

bald später, scheinbar ohne jede naelnveisbaiv

Ursache.

2. So viel ist jedenfalls zu constatieren, dass

im Grossen und Ganzen die Stationen der Tief-

* kz ookok» tiVvsy.alásiUiii positiv Inzoiiyiti'Uok i
* Ülicr «Ursac-Iieii» will ich iiiicli wvj,v\\ Mniiycl

hiányi'ibau uem ukarok belobocsiUkosuii. C. G. '\ an iH.sitivfii Hi-\voiscii iii.ht iwilici- ciiihisscn. ('. (i
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kniíilil,!, a liü^yviflckcki jiwlifí kfHÖlilii íulíitokat

H/.ol(,'áltatnak

;

i. a [o^ki-HÖldM adutok zornc rnaf^aH Iuivíihí

(ckvÓHfkn; cHÍk. il'l. Miiipi.rn, máj. I. I."j.j| rn.

;

Ai(srlii-I, ápr. ;{0. I2í)f)i(i.; I'iIi/íihii, máj. 2.

li;'. L'0<;1 m.: 0'(.sví, iipr. :J0. 1:500 m.; /'/>-

//•í;'////, máj. L'. i:{:iíj l.jOO m. : Lii-I)iihiil, má-

jiiK 4-. 1 Hü) 1 :ií30 m. ; hiíincH, ápr. 20. 1:í28

l-'>s."» m. : htihnis, máj, 2. 1100 m.: Irixora, >

máj. 7. I 4';i' 1 (;:50 m, : lirl.rló, máj. :!. I i'íiOm.

;

lliilii/-tliii'iis, máj. 1:5. Kíi'Om. Htl). Hfh.) Kf^.ycH

liava.si állomáHokról azoiilüin kivctcleHcn arány-
{

líiíí korai adataink íh vannak;

i. in;,'ado/,áH mt'íí pefli« lónyeí^eK álta-
[

lánoHun constatalliato
;

5. de a lict!yvid(;kek általáhaii naí,'yol»l) iriKa-

dozáHt mutatnak, mint az Alföld adatai

;

fj. az extraviiláii mo<íjcl(;néH cHakncm mindif^

korábbi, mint az intravillan, h emez korábbi,

mint a mef^jcltncH a háznál. Ennek a vinzony-

nak állandÓHí'tí^át töbl» ozoi' állomáH adiitaival

kct.scgtelcnül bebizonyitottnak ttkintljotjiik :

7. fic ez a viHzony íh áliomáMonkint inf^ado-

zások/)ak van alávetve
;

8. a háznál IUI ló meijjiilciiés mt-K egy é8 ugyan-

azon hely.ségben sem egyidej. Olyan állomáso-

kon, a hol 2 20 megíigyeljik íh volt, a hájiy

megfigyel, úgyszólván házról-házra más-máH

dátumot jelentenek, «t nem egy egénz határo-

zottan így jelent: «a nzomszéd házban már na-

pok óta ott vannak, de a mi fecskéink még min-

dig nem jöttek meg!» Ebbl már most azt — a

vonulás lefolyására nézve lendkívül fontos kö-

rülményt - kell következtetni, hogy még egy és

ugyanazon hely.iég fecskéi sem egyidejlej) fog-

hilják el fészkel helyeiket, liaaem hoijn a nifári

hirlózbxlási kelnek fokozatos leUlésének lénij-

álladéka, s ezzel a vonulás általános ingaJ/)-

zása, a melynél ezek szerint sern pba-nologiai.

sem geographíaí. hanem kizárólag csak bioló-

giai tényezk lehetnek a ható okok, már a leg-

kisebb területi viszonylatokban : falunkint is

bebizonyitottnak tekinthet

;

0. a tavaszi vonulás ilyen alakulásánál sze-

rény nézetem szerint lehetethín annak feltevése

ell elzárkózni, hogy részben bizonyos indivi-

el)ene überhaupt frühere und dit; d<r (iebirgs-

regioneii H[)äter(! Daten geben.

'>. Die spätesten Daten fallen zumeist auf

Stationen von hochalpinen Lagen. CA. \',. —
Minium, .Mai 1. I.'j.'jI m. ;

— Anxchel, .\pr, 30.

1200m.; I'rúionii, Mai -2. \',\?, 'HWA m.; —
OoKii, Apr. ;!0. r.ifX) m.; I'idránza, Mai 2.

l:',30-|.-,f;o m. ; Ln-hnhul, Mai i. WM
1 2(iO m. ; 1)11nnx, Apr. 20. I :!2H 1 TtHT, m.;

JJohrns, Mai 2. 1110m.; /mo/v/, Mai 7.

1W.2—KiüO m.; — lidrló, Mai '.5. I2(;0 m.; —
lliilrij-Uni'iiK, .Mai i'.i. 1.520 m. etc. etc. . . .)

Ausnahmsweise geben jedoch einzelne alpine

Stationen auch verhältnisHmaHHig frühe Datt-n.

4. Eine und zwar enorme — Schwankung

ist allgemein.

•0. Doch zeigen die JJaten der üebirgsregio-

nen im Alliinni-ini'n eine grössere Schwankung

alH ili(- der Tiefebene.

'). Die Ankunft im Extravillan ist beinahe

immer früher als jene im Intravillan, und diese

früher, als das Erscheinen im llause. Dieses

VerhältnisH kann durch die Angaben mehrerer

Tausend Stationen als zweifellos erwiesen be-

trachtet werden.

7. Doch ist auch dieses Verhältniss stationen-

weise Schwankungen unterworfen.

8. Das Erscheinen lirlm IIhuki; íhI Hogar in

einem und iiemselben Ort gar nicht gleichzeitig.

An Beobachtungspunkten, welche 2 20 .sogar

mehr Beobachter hatten, bezeichnen die ver-

schiedenen Beobachter Haus für Haus einem

anderen Termin ; manche berichten sogar ganz

ausdrücklich, "im Nachbarhaus sind sie seit

Tagen schon beim Nest, die imsrigcn sind aber

noch immer nicht angekommen.» — Daraus

muss jener für den Verlauf des Zuges

ausserordentlich wichtige I.'mstand gefolgert

werden, dass die liauchschwalben sogar eines

und desselben Ortes nicht {fleichzeilifj ihre

Brutplätzc besetzen, sondern das die Tluilsaelir

einen allmnhlii/eii. AnfiHlenx der >yommei-

Aiil'eidkallH-Teirilorieii, somit einer allgemei-

nen <• Schwankuni)» des Zuges, wobei also

weder phänologiscbe, noch (/eographische, son-

dern ausschliesslich biologische Elemente

gestaltend wirken können, schon in den klein-

sten Relationen — sogar dörferweise — als

richtig erwiesen, betrachtet werden kann.

9. Bei dieser Gestaltung des Frühjahrszuges

scheint mir die Voraussetzung des \ orhanden-

seins gewisser, zum Teil individueller Ele-
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duális elemeknek is szerepük van. S habár az

«okokra» positiv bizonyítékok hiányában hypo-

thesisek abipján kiterjeszkedni nincs szándé-

kom, a dolog kézzelfogható valószínsége jelen

esetben mégis rákényszerít, hogy a vonulás ilyen

alakulásának lehetséges természetes oka gya-

nánt Heeman Ottó ráutalását a vonuló egyedek

többé-kevésbbé kifejlett ivarérettségére — leg-

alább mellesleg megemlítsem.

Hogy azután ez utóljbit a vonulást kisérö

tcrmészetjelenségck : nevezetesen az élelem-

kérdés, mily mértékben befolyásolják? . . . s vi-

szont, hogy emennek lehetsége a környez ter-

mészet fokozatos ébredésétl s szunnyadásától,

vagyis a különböz földrajzi és tengerszini fek-

vések általános zoo- és phyto-phienologiai jelen-

ségeitl mily mértékben függ ? . . . s hogy ezek

mellett jut-e és min szerepe az (n'/jiicini ellen-

álló és alkalmazkodási képességének is '? ... és

hogy ez utóbbit mily mértékben szabad, st
kell az összjelcnségek megítélésénél mérlegbe

\xtni ? . . . ezek oly kérdések, melyekre csakis

a jöv ez irányú, inductiv kutatásai adhatnak

megbízható feleletet, s a melyeket e helyen csu-

pán felvetni tartottam szükségesnek.

Mindaz, a mit a vonulásról a mai napig po-

sitiv tudunk, nem jogosít fel bennünket arra,

hogy ennél tovább is menjünk ; ez legfeljebb

feltevésekre, ú. n. tantételekre vinne, a melyek-

tl szakirodalmunk már ügyís hemzseg.

ni.

Mieltt már most a harmadik csoport : a mód-
szeres feldolgozás eredményeire áttérnék, elöbl)

még a következket kell elrebocsátanom :

MiDDENDORFP, Palmén, Menzbier é. a. t. ez

irányú kutatásaitól ösztönözve, már 1896-ban

kísérletet tettem az azon évi 220 fecskeadat

alapján arra nézve, hogy a mennyiben lehetséges

a magyarországi ídvonalakat, isepijdhesis-eket

megállapíthassam. E czélból az egyidej adatokat

Magyarország egy nagy térképén (1 : 360000)
más-más szín szögekkel tüzködtem ki. Azon-
ban minden eredmény nélkül.

A napi dátumok a lehetségig tarkán oszlot-

tak meg. St még pentádok sem, sem pedig de-

kádok nem voltak semminem helyi összefüg-

mente gänzlich unerlässlich ; imd obgleich ich

mich über «Ursachen" wegen Mangel positiver

Beweismittel auf hypothetischer Grundlage nicht

tief einlassen will, sehe ich mich in diesem

Falle dennoch durch die handgreifliche Wahr-

scheinlichkeit der Sache gezwungen: «die mög-

liche natürliche Ursache dieser Gestaltung des

Zuges mit Otto Herman's Hinweis auf den

mehr oder weniger entwickelten Geschlechts-

trieb der ziehenden Individuen — wenigstens

per tangentem zu berühren.

In welchem Grade das Letztere von den —
den Zug begleitenden — Naturerscheinungen,

hauptsächlich von der Nahrungsfrage beein-

fiusst wird'? — wie weit wieder eine Möglich-

keit derselben von dem allmäligen Erwachen

und Absterben der umgebenden Natur, d. h.

von der allgemeinen Zoo- und Phytophä-

nologie der verschiedenen geographischen

und hypsometrischen Lagen abhängig sei ?

und in welchem Grade dabei eine individuelle

Widerstands- und Anpassungs-Fähigkeit nicht

blos vorausgesetzt, sondern auch mitbe-

rücksichtigt werden müsse? — sind Fragen,

deren reelle Beantwortung der zukünftigen,

diesbezüglichen, inductiven Forschung vorbe-

halten ist, welche hier lilos kurz berührt wer-

den wollte. Beim Stande unserer gegenwärtigen

positiven Kenntnisse über den Zug weiter grei-

fen zu wollen, führt zu Aufstellungen und so-

genannten Sentenzen, welche die Litteratur

ohnehin schon ziemlich belasten.

HI.

Bevor ich nun auf die Ergebnisse der dritten

Gruppe, auf die Resultate ^er methodischen

Bearbeitung übergehe, will ich früher noch

Folgendes voranstellen.

Durch Middendorff's, Palmén's, Menzbier's

etc., diesbezügliche Arbeiten angeregt, wollte

ich schon im Jahre 1896 auf Grund von 220

gleichjährigen Schwalben Daten die Cohäsion

der einzelnen Daten, wenn möglich, erforschen,

um eine Art Fortschrittslinie», Iscpiptcsen für

Ungarn zu bestimmen. Zu diesem Zwecke habe

ich die gleichzeitigen Daten auf eine grosse

Karte Ungarns (1 : 360000) mit farbigen Stiften

ausgesteckt. Die Arbeit scheiterte.

Die Daten haben sich möglichst bunt ver-

teilt, sogar Pentaden, so wie zehntägige Mittel

waren nicht in örtlichen Zusammenhang zu
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Si-'sljc liozliiitók, s igy kisúrk'tfim isepipthesisek

felállítására teljesen meghiúsultak. Akkor cn a

negativ ercdmónyiiyel még nem akartam fel-

lépni, már csak azért sem, mert a sikertelensé-

get magam is hnjlandó voltam nagyrészt az ada-

tok elégtelenségének tulajdonítani, a melyek —
különösen a mi az egyenletes eloszlást illeti —
nagyon is hiányosak voltak. Arra határoztam

tehát magamat, hogy egyelre hallgatok s a

dönt kisérleteket olyan idkre halasztóm, a

mikor majd minden tekintetben kifogástalan

anyagra támaszkodhatom.

Ez a várva-várt id 1898-ban végre elérkezett.

I\riután IvKÁJijiER napitérképei minden re-

ményt megsemmisítettek arra nézve, hogy az

eijyidejü napi dátumok bármikép is összeköthe-

tk legyenek, s ezzel az elz években tett kí-

sérleteim negativ eredményeit az idei esztend

is csak megersítette, most már az irányban

tettem kísérletet, hogy vájjon mikép fognak

olyan dllaf/szdinok, a melyek egyforma * nagy

s elég tekintélyes területek több száz adatából

nyerettek — viselkedni.

Ebbl a czélból tettem kísérletet a földrajzi

négyszögreudszeruek a vonulás kutatásának

eszközei közé való bevonásával, még pedig ab-

ban a biztos reményben, hogy ha az isepipthe-

sisek szempontjából nem is érek el velük sem

semmi eredményt, ennek az eljárási módszernek

magát a fecskevonulás lefolyását Magyarorszá-

gon, mindenesetre lényegesen részletesebben s

hívebben kell tükröztetnie minden eddig alkal-

mazott más eljárásnál.

Hogy ez a remény mennyire volt jogosult,

beszéljenek maguk az átlagszámok.

Hogy az eredményt áttekinthetbbé tegyem,

megrajzoltam Magyarország mellékelt vonulási

helyzet-térképét (XXXI. tábla), a mely földirati

négyszögekre osztva, mindegyik négyszögben a

maga érkezési átlagszámát tartalmazza ;
ott, a

hol az átlagszám márcziusra esik, az a négyszög

vörössel, az áprilisi négyszögek pedig zölddel

vannak színezve. Azok a négyszögek, a me-

lyek elégtelen (3-nál kevesebb) adatot szol-

gáltattak, fehéren hagyattak, s az ö átlag-

* Igaz ugyan, liogy az északi földrajzi négyszögek

valamivel kisebbek, mint a hazánk déli részeire esk,

miután a keleti liossziisági fokok az északi sarkon

egy pontba futnak össze, s így nem párhuzamosak.

De ez a különbség olyan csekély, hogy mindaddig

figyelembe sem jön, a míg csak egy akkora terület-

rl van szó, mint Magyarország.

bringen, somit mein Versuch Isejiipteson auf-

zustellen gänzlich gescheitert. Ich wollte da-

mals mit dem negativen Resultate noch nicht

auftreten, da ich dasselbe zum Teil auf Rech-

nung der nicht genügend dichten, besonders

aber der nicht gleichmässig vei-theilten Beobach-

tung zugeschrieben habe. — Ich habe mich
also entschlossen zu schweigen und einen ent-

scheidenden Versuch auf jene Zeiten zu ver-

schieben, wo mir ein in jeder Hinsicht ausrei-

chendes Materiale zur Verfügung stehen wird.

Diese langgewartete Zeit ist nun i. J. 1898

glücklich eingetroffen.

Da Kramjier's Tagesankunfts-Karten die

Hoffnung irgendwelche Cohäsion der Tdijru-

Daten — heuer — zu erweisen gänzlich aus-

geschlossen haben, mithin meine negativen

Resultate in früheren Jahren unzweifelhaft

gerechtfertigt haben, schritt ich auf Grund von

Diirchschnitls - Zahlen, welche auf mehrere

hundert Daten grösserer, aber untereinander

gleich grossen * Territorien basiren — eine

diesbezügliche Untersuchung zu unternehmen.

Zu diesem Zwecke machte ich den Versuch

das geographische Vierecksystem in den Dienst

der Zugsforschung zu stellen, in der sicheren

Hoffnung, dass wenn auch dasselbe bezüglich

der Isepiptesen ebenfalls negativ ausfallen

sollte, es dennoch auf den ganzen Verlauf des

Schwalbenzuges in Ungarn ohne Zweifel bedeu-

tendes Licht verbreiten müsse.

In wie fern diese Hoffnung berechtigt war,

dies besagen die Durchschnittszahlen selbst.

Um das Resultat übersichtlich zu machen

arbeitete ich einen Situationsplan Ungarns aus

(Taf. XXXI.), welcher in geographische Vierecke

eingetheilt, in einem jeden Viereck den wahren

arithmetischen Durchschnitt der Ankunfts-

daten sämmtlicher darin liegenden Stationen

trägt, und wo die Vierecke mit März Durch-

schnitten — in rolhey Farbe, jene mit April

Durchschnitten — in ijrüner Farbe gegeben

sind. Vierecke, welche eine ungenügende An-

zahl von Daten aufwiesen, sind weiss gelassen,

und ihre Durchschnittszahlen in Parenthese (

)

gestellt. — In einem jeden Vierecke ist die

* Die nördlichen geograph. Vierecke Ungarns sind

2^ar — da die Längenlinien am Pol in einem

Pvmkte zusammenlaufen — unbedingt etwas kleiner,

als die südlichen. Dieser Unterschied ist aber so

klein, dass er — soweit es sich blos um Ungarn

handelt — gänzlich ohne Bedeutung ist. O. (i.
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számukat zárjul ( ) közó kuritettcm. IMindcfivik

négyszögbe bcleirtam az illet négyszög meg-

közelít tengerszini átlagmagasságát is, de az

ezt jelz számok kisebb betkkel vannak nyomva

s azonfelül <'m.i> betvel jelezvék s zárjel ( )

közé foglalással is iparkodtam ket megkülön-

böztetni.

Ha most a két ide mellékelt térképet, ú. m.

Magyarország begyrajzi térképét (XXXII. tábla)

és a vonulási térképet (XXXI. tábla) egymással

összehasonlítjuk, az els pillantásra szembe-

tnik, hogy a kett egymást teljesen fedi. Majd-

nem az összes hegyrajzi régiók kidomborodnak

a vonulási helyzet-térképen is, még pedig nem

csupán általánosságban: a márcziusi és ápri-

lisi átlagszámok aljsolut eloszlása által, hanem

ha az egyes régiókat külön-külön veszszk is

vizsgálat alá, lehetetlen észre nem venni, hogy

minden egyes hegyrajzi egység külön is kifeje-

zést nyer — legalább iinyy voiidaokkal — a

korábbi, iUetve késbbi átlagszámok viszonyla-

gos csoportosulásaiban.

A márcziusi átlagok tömör összefüggésben

uralják az ország szivét (Alföbl) s a Dunántúlt.

A legkorábbi átlagok: márczius 23

—

28,0, Naijij

müíjijur Alföblrc esnek : ugyanezen régiónak

legészakibb négyszögei (lI)Hji'nrnál),és az észak-

keleti részek (SzilágySomhjó , /iltili körül), a

hol már nemcsak az elüt hegyrajzi alakulás,

hanem már az északibb fekvés is érezteti hatá-

sát, iigyan még mindig márcziusi átlagokat ad-

nak — nyilván az Alföld hatása ! — de ezek az

átlagok már egészen a hó végére : márcziiis

29—3 l-re esnek.

A Dunnnlúli dombvidék kés márcziusi atla-

gaival (27 --30-igWálik külön. De itt e mellett

még a soproni hegyek s a Vértes hegység hatása

külön is kifejezést nyer a megfelel három négy-

szög április elejére esö-átlagaiban.

A Kis magyar Alföld márcziusi átlagokkal

érvényesül.

A Keleti Jíegyoidék (egész Erdély) tömör ápri-

lisi négyszögeket ad, 0-5— 14-ig terjed átlag-

számokkal.

így az ÉszaLi hegyvidék is, melynek átlag-

számai április 0-5— 19-ike közé esnek.

Tehát a régiók összefoglaló tárgyalásának

(1. 360. lap) eredményeit a földi-ajzi négyszögek-

nek— tehát a részleteknek— átlagszámai nem-
csak mindenben megersítik, hanem a négyszög-

rendszer segítségével még az egyes régiók keretén

durchschnittliche Seehöhe desselben kleiner

gedruckt, mit «m » bezeichnet, in Parenthese ( )

ebenfalls angegeben.

Wollen wir die beiden, hier beiliegenden Kar-

ten Ungarns— die orographische (T. XXXII.) —
und die Schwalbenzugskarte (Tafel XXXI.)

mit einander vergleichen, so wird es auf den

ersten Blick zweifellos klar, dass sich die beiden

Karten volkommen decken. Beinahe sämmtliche

hypsometrische Kegionen Ungarns spiegeln

sich auf der Zugskarte elienfalls ab, und zwar

nicht nur im Allgemeinen : durch die absolute

Vertheilung der März — und der April —
Durchschnitte, sondern wenn wir die einzelnen

Regionen auch separat behandeln, wird es un-

möglich sein nicht w'abrzunehmen, dass eine

jede orographische Einheit, durch die wechsel-

seitige Grujjpierung der früheren, respective

späteren Durchschnittszahlen — in groa^eii

Zügen wenigslens — Ausdruck lindet.

Die März-Durchschnitte finden sich — und

zwar compact — in der Mitte Ungarns (Tief-

ebene), und in West-Ungarn. Die frühesten

Durchschnittszahlen vom 23

—

28-ten März

fallen auf die grosse ungar. Tiefebene; die

nördlichsten Vierecke dieser Eegion bei Ungvár,

dann das nordöstliche bei Szilágy-Somlyó,

Zilah, wo sich schon die Wirkungen sowohl

verschiedener hypsometrischer Gestaltung, als

auch der nördlicheren geograph. Lage treffen,

geben zwar noch immer März-Mittel ab — je-

denfalls eine Wirkung der Tiefebene — aber

dennoch schon spätere Daten vom 29

—

31-ten

März.

Das Hügelland Jens. d. Donau separirt sich

mit späten März-Durchschnitten vom 27

—

30ten März. Wobei noch das Üdenburger Berg-

land und das Vértes-Gebirge durch die Anfangs-

April-Durchschnitte der entsprechenden drei

Vierecke sogar separat zur Geltung gelangen.

Die kleine nng. Tiefebene findet mit ihren

März-Durchschnitte ebenfalls ihren Ausdruck.

Die östliehe Erhebung — ganz Siebenbür-

gen — ergiebt compacte April-Vierecke vom
0"5— 14-ten April; gleich wie die nördliche

Erhebung mit Durchschnitte vom 0"5— 19-ten

April.

Es wird also das Resultat der zusammen-

gefassten Behandlung der Regionen (pag. 360.)

durch die Durchschnitte der einzelnen Vier-

ecke — also der Details — nicht nur vollkom-

men bestärkt, sondern es werden durch die



l)flnl i'szlflhetö, részlctekLe men, különluizö

lii'^'yrajzi alakulások hatásai is, külön is világosan

szemléltethetk
; s e mellett még az is kitnik,

hogy az átlagszámok észak felé fokozatosan ké-

sbbiek lesznek. Újabb bizonyíték arra nézve,

hogy nem kizáróJíUj csak a hypsometiikus vi-

szonyok a fhintök, hanem hogy a földrajzi fek-

vésnek is van hatása, ha mindjárt nem is oly

nagy, mint az elbbié. A mely hatás röviden így
fejezhet ki : a fecskevonulás hazánkban észak

felé halad.

Ezt különben az egész zónák átlagszámai is

határozottan megersítik, mint az alábbi tájj-

lázat mutatja:

36Í)

Viereck-Methode die Wirkungen einzelner in-

nerhalb der Regionen hypsometrisch verschie-
den gestalteten Lagen auch separat ganz deut-
hch veranschaulicht; wobei die Durchschnitts-
zahlen gegen Norden wahrnehmbar immer
später werden. Ein zweiter Beweis dass nicht

ausschliesslich hypsometrische Elemente ent-

scheidend wirken, sondern dass auch die geo-

graphische Lage eine— wenn auch geriugSre—
Rolle spielt. Kurz ausgedrückt bedeutet dies so

viel, dass der Schwalbenzug sich als Haupt-
richtung gegen Norden bewegt. Was übrigens

eine vergleichende Zusammenstellung der Zo-

nendurchschnitte ebenfalls entschieden be-

stärkt ; u. zw. wie folgt :

XLIV«)



370

tekintenünk minden ilyen kutatási nK'idszorrel

szemben. A tárgyalás alatt lev nagy megíigye-

lés alapján határozottan be tudjuk bizonyítani,

(és ez noha csak negativ, mégis egy igen fontos

tanúság a jövben alkalmazandó kutatási mód-

szerek szempontjából") hogy t. i. nz crkezéffi

(ulalohiak cjövbckkcl való összckölhelcsc eyy

ujazán tüzetesen s jól meg/inyeU ntatlnrfajnnl
j

h'hclclUn : kcveübbr tüzetes me(i/i(jiielés mellett
j

tehát (Uiiiál rzéltataiiabhnak tekhitendö.

Valamint hogy maga a jelenség nemmiiuleu

iHíiilíírfiijniH - és ezt a nagy megíigyelés a
|

fecskére nézve kétséget kizárólag l)el)izonyi-

totta - halad élesen határolt arczvonalhan :

vagy ú. n. vonulási útvonalakon, úgy az is két-

ségtelen, hogy azok a kutatási módszerek, a
j

melyek többé-kovésbbé speculativ isepipthesise-
!

ken stb. alapulnak, nem minden esetben ad-
|

hatják h kópét a vonulás lefolyásának.

Az a kérdés, hogy ezek a módszerek más
j

madárfajok vonulása lefolyásának kutatására

és szemléltetésére be fognak-e válni és meny-

nyire ? idvel — ha ez irányban a vizsgálat

fajról-fajra végrehajtatik mindenesetre tisz-

tába lesz hozva ; de a füsti fecske vonulásának

kutatásánál nem alkalmazhatók, mert az egyes

adatokra támaszkodva, azokat j(')val. tulajdon-

képeni értékükön felül mérlegelik.

Az idei (1898)nagy megíigyelés teljesen meg-

gyzött arról, hogy az egyes adatok csupán

helyi tünetei, csupán episódjai, dátumszerü tö-

redékei gyanánt tekinthetk a felettünk végbe-

men hatalmas természeti tüneménynek, a me-

lyek, a megfigyelés legyzhetetlen nehézségeit

tekintve, még megbizhatóság tekintetében is

igen sok kivánni valót hagynak hátra. Ezek csu-

pán egész összfcségükbenS'iszonylagos kölcsön-

hatásukban tekinthetk tanulságosnak és való-

ban jellemzknek; ket csakis eredményeik-

ben, átlagszámok alakjában - s még így is

csupán nagy vonásokban - szabad felhasz-

nálnunk összehasonhtó eljárásra, mert csakis

átlagszámaik tekinthetk megközelítleg is

megbizható tényezknek, s csakis ezen alakjuk-

ban lehetséges a kikerülhetetlen megfigyelési

hibák hatásának állandó ellensiilyozása. Ennél-

fogva nagyon is ingadozó alapon áll minden
olyan módszer, mely az egyes adatoknak, vagy

akár az átlagszámoknak is nagyobb siilyt tulaj-

donít, mint a mi ket tényleg megilleti, a mely
tehát csupán az idbeli elemek töredékeit egy
imntnii, és nem nagyobb leiiiletek átlagértékeit

:

weisen, (und das ist eine zwar negative doch

wichtige Belehrung hinsichtlich der künftig

anzuwendenden Methode der Forschung) —
dass eine liiieiirisrlir Verbindmiy der Anknuflx-

ditten, bei der höheren Eidirici.ctiiny der De-

olitichtniiy, (/íí.s- heixxt : l>ei einer ii'irl.iieh gut

licdtHtchteleii V(igel<(rl, giiiizlieh nnmoglieii,

mithin (ineh soiif^t iim^o erjotgtoser ersrtieiid.

So wie die Erscheinung selbst — und dies

bew'eist das heurige Material unzweifelhaft —
nicht tiei jeder Vogi'tnrl in scharfbegrenzten

Erontlinien, oder auf linear scharfen Zugstras-

sen sich w^eiter bewegt, so kann ein Verfahren

auf mehr spectilative Isepiptpsen etc. basiert,

kein in jedem Falle treues Bild des Zugver-

laufes geben.

In wie fern diese Methoden der Darstellung

und Forschung des ZugsverlautVs anderer

Vogelarten entsprechen werden, dies wird mit

der Zeit, wenn Art für Art diesbezügliche Un-

tersuchungen durchgeführt, jedenfalls klar ge-

legt werden. Bei der Untersuchung des Eauch-

schwalbenzuges aber sind sie nicht verwendbar,

weil sie auf die Einzelndaten basiert, dieselben

über den eigentlichen Werth hinaus würdigen.

Die heurige grosse Beobachtung hat uns voll-

kommen überzeugt, dass die Einzelndaten eher

als locale Symptome, oft Episoden oder Zeit-

splitter der über iins vorgehenden mächtigen

Naturerscheinung angesehen werden dürfen,

welche sogar hinsiclitlich ihrerVerlässlichkeit—
wegen unüberwindlichen Schwierigkeiten der

Beobachtung — viel zu wünschen übrig lassen.

Sie können bloss in ihrer Gesammtheit, in ihrer

gegenseitigen Wechselwirkung belehrend und

wirklich darstellend wirken ; sie dürfen bloss in

ihren Eesultaten, in der Form wenigstens annä-

hernd verlässlicher Dnrch>iehnittsnierthe (wobei

unvermeidliche Beobachtungsfehler beständig

ihre Correction finden können) — aber auch

diese nur in gössen Zügen zur vergleichenden

Untersuchung benützt werden. Daher stehen

sämmtliche ^'erfahren auf sehr schwankendem

Boden, welche Einzelndaten, oder — mag dies

auch mit Durchschnittszahlen geschehen, —
dieselben über ihren eigentlichen Werth wür-

digen, Avelche also nur einDetail des zeitliehen

Elementes auf engbegrenzten Punkten,, nicht

aber die Durchschnittswerthe grösserer Terri-
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tehát az összjelenség tekintélyes részeit veszi

ligyclemlie s teszi összehasonlító kutatás tár-

gyává.

Az els feladat mindenesetre az, hogy a ku-

tatás következ kérdéseivel: nhol?» és «ho-

gyan?», azaz a vonulás tényleges lefolyásával

egyszer már tisztába jöjjünk. Csak ha ez meg-

történt, lehet majd a kutatást az esetleges össze-

függésre, az okokra stb., szóval a részletekre is

megbizható alapon kiterjeszteni.

Az idei megfigyelés, szigorúan földrajzi alapra

fektetve s csupán az összjelenségeket tartva szem

eltt — mint a vonulási helyzettérkép tanú-

sítja : — kétségkívül alkalmas arra, hogy a két

els kérdésre — már t. i. legalább a mi Magyar-

országot illeti — nagyban és egészben határo-

zottabb világot vessen ; s e mellett czélirányos,

módszeres feldolgozással nemcsak azt teszi le-

hetvé, hogy a vonulási térkép segélyével úgy

a (léi-északi, mint a keh'l-iu/ugali projectió is

a lehetségig megvilágíttassék, hanem azt is,

hogy a vonulás lefolyásának úgy phaenologiui,

mint niiijrídórinfi elemei láthatólag kifejezésre

jussanak.

Szilárd meggyzdésem, hogy ha lehetséges

volna az ez évi magyarországi megfigyeléshez

hasonló hálózatot egész Európára nézve mun-

kára birni, hogy akkor megfelel egyöntet fel-

dolgozás mellett a vonulás egész lefolyásának

kérdését — természetesen relative véve — már

egyetlen évi megfigyelés eredményei is, ha nem

is hoznák teljesen tisztába, de mindenesetre lé-

nyegesen megközelítenék.

8 az én szerény nézetem szerint ez a jöv ku-

tatásoknak legels feladata, feltéve, hogy szigo-

rúan inductiv akarunk eljárni.

A mi a tengerszini fekvés esetleges állandó

hatását illeti, hogy a kutatás ez irányban is meg-

ejtethessék, mint már említettem, minden föld-

rajzi négyszögbe külön beleírtam az illet négy-

szög átlagos tengerszini magasságát is. a mely

az abban lev összes megfigyel állomások ma-

gassági adataiból számíttatott ki. Tettem pedig

ezt azért, hogy az összefüggés az érkezési és

magassági átlagok között — ha ugyan van

ilyen — megállapítható legyen. Az ez irányú

kutatásra leginkább Hegtfoky és Angot hasonló

kísérletei csábítottak.

8 tényleg nem tagadható, hogy nagyban és

egészben van köztük összefüggés. Azt a tapasz-

toricn: also wírkhche Theíle der Gesammt-
erscheinung ín Combínatíon bringen.

Die erste Aufgabe ist jedenfalls mit dem
«Wo?» und «Wie?» der Frage d. h. dem Ver-

laufe des Zuges ins Eeine zu kommen. Erst

dann wird es möglich die Forschung des even-

tuellen Zusammenhanges, der Ursachen etc.,

d. h. des Details auf reeller Grundlage zu ent-

wickeln.

Die heurige Beobachtung auf sti-eng geogra-

phischer Grundlage bearbeitet, und bloss die

Gesammterscheinung ins Auge fassend, ist —

;

wie die 8chwalbenzugskarte beweist — jeden-

falls in der Lage, auf die zwei ersten Fragen —
für Ungarn wenigstens — im Gi'ossen und

Ganzen ein entscheidenderes Licht zu werfen;

wobei durch eine methodische Benützung des

Materiales sämmtliche Verhältnisse nicht nur

der sd-iiöi'dlic1u'it und der lOful-öxtlichen

Projection durch die Zugskarte beleuchtet wer-

den können, sondern sowohl die phänologischen

wie auch die migratori sehen Elemente des

Zugsverlaufes — sichtbar zum Ausdnick ge-

langen.

Würde es möglich sein, eine Beobachtung

ähnhch der Ungarischen, für ganz Europa zu

organisiren, so bin ich der festesten Überzeu-

gung, dass bei einer entsprechenden einheit-

lichen Bearbeitung die Frage des ganzen Zugs-

verlaufes — wenigstens relativ — schon die

Resultate eines einzigen Jahres — wenn auch

nicht ganz ins Reinen zu bringen, jedenfalls

aber wesentlich beleuchten würden.

Und meiner bescheidenen Ansicht nach ist

dies der erste Schritt für jede weitere For-

schung, vorausgesetzt dass wir streng inductiv

verfahren wollen.

Was die constante oder eventuelle Wirkung

der hypsometrischen Lagen anbelangt- — um

die Untersuchung auch auf diesen Moment aus-

zudehnen — habe ich, wie schon erwähnt, die

durchschnittliche Höhe eines jeden geographi-

schen Vierecks — u. z. auf Grund der Höhen-

verhältnisse der dort befindlichen Stationen -

separat berechnet. Um einen Zusammenhang

derselben mit den Ankunftsmitteln — wo mög-

lich - festzustellen ; wozu mich Hegyfokt's

und Angot's diesbezüghche Versuche bewogen

haben.

Im Grossen und Ganzen ist auch diesbezüg-

lich ein Zusammenhang nicht zu leugnen. Die

47«
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falatot, hogy alacsony tengerszini Ickvcsek —
korábbi, magasabb fekvések pedig — kéi5Öbbi

érkezési átlagszámokat adnak, nllnláiiús.^fUjIiaii

az idei megfigyelés anyaga is megersíti. Ha
azonban a vizsgálatot arra is kiterjesztjük, hogy

lehetséges-e az érkezés fokozatos késését 100

méterrl 100 méterre határozott számokkal (bi-

zonyos s!í;ámú napokban, szóval 1, 2 vagy 3 stb.

napban', iS megállapítani, kisérletünk el)ben az

irányban ez id xzcriiit raeghiusnltnak tekin-

tend. Legalább az alábbi táblázatok, melyben

az egyes négyszögek érkezési és magassági át-

lagai hasonlíttatnak össze — erre vallanak

:

Erfahrung, dass hypsometrisch niedrige Jjagen

frühere, hochgelegene Lagen dagegen spätere

Ankunffsdurchschnitte ergeben, wird im Alhif-

iitt'incii auch durch das heurige Materiale l)e-

wiesen. Wenn wir aber die Untersuchung in

dieser Hinsicht so weit führen, ein Steigen von

100 zu 100 Metern stufenweise in fixer Zahl

der Tage ausdrücken zu wollen, so muss unser

Versuch derzeit gescheitert genannt werden
;

wie dies die folgende vergleichende Gegenülier-

stellung der Durchschnittswerthe der einzelnen

Vierecke veranschaulicht :

Von 86 100
Méterig : Érkezési átlag

íJíeterii : ítittimftó=3)urd)íd)iiitl
Mart. "J;M

« 21-0

(. 24-3

n Í24-S

« 24-S

« 24-'J

« 25-1

(. 26-2

(. 26-5

.. 26-7

« 2(vy

Az átlagok átlaga

:

^^urd)íd)l^tt bcr '^mis-

fdjitte

:

Mart. 25-7

Von 100 200 Mart. 24-9

« á6-C)

<- 27-.Í

« 27-;i

« 27-4

« 27-5

<( 27-8

« 28-0

« 28-0

" 28-1

« 28-3

« 28-8

« 29-5

« 29-6

« 29-7

« 29-8

« 29-9

« 3Ü-3

« 30-4

« 30-7

0-1Apr.

1-2

Átlagok átlaga,

:

Turd)jd)nitt ber T^urd);

íd)nitte

:

Mart. 28-8
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Von 200 300

Von 300-400

Von 400—500

Vc 500 600

Von 600 700

700 800

Weterii :
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Von 900-1000
í Mcteris : Érkczéai áthifí

! 3)letern: 2lnhinft5=®urd)íd)iiitt
Ajir. 4-^2

14-1

Átlagok átl.

:

T'urc^íd)!!. b. S.

:

Api

Von 1000 1100

Még annyi sem constatálható, hogy a késés a

magasságok emelkedésével egyenes arányban

fokozatosan halad ; annál kevésbbé biztat siker-

rel az idén az a kisérlet, hogy az idei nagy anyag

alapján, s úgy a magasságok, mint az érkezési

dátumok átlagértékeire támaszkodva, a késést

100—100 méterenkint határozott napokban fe-

jezhessük ki.

De mindenesetre érdekes annak a ténynek

constatálása, hogy 100 m. átlagmagasságig csu-

pán márcziusi érkezési átlagok fordulnak el, s

ez utóbbiak végleg csak 500 m. magasságnál

sznnek meg.

Viszont az április-átlagok 100 200 m. ma-

gasságnál kezddve, a magasság emelkedésével

mindig gyakoriabbakká válnak ; az 500 méter-

nél magasabb fekvésekben pedig már kizárólag

k uralkodnak.

De még egyszer külön is szükségesnek tartom

hangsúlyozni, hogy ez a viszony csakis az nÜag-

szá'Hinkra nézve áll, az egyes adatok nem al-

kalmazkodnak eme korlátokhoz.

Ezek után most még csak az adatok culminá-

tiójára alapított eljárásról: kell szólanom, hogy

a mennyiben lehetséges, a kutatás minden té-

nyezjét szóvá tegyük.

Hogy ennek a dolognak egyszer alaposan a

végére járhassak, minden egyes földr. négyszög

culminátióját kiszámítottam, st graphikonok-

ban is szemlélhetvé tettem ; habár nem hall-

gathatom el, hogy én a magam részérl meg-

lehets elítélettel viseltettem a kutatás ezen

módszerével szemben, melynek alapját nagyon

is ingatagnak láttam. S még most is — hogy a

kisérletet végrehajtottam — ugyanazon a véle-

ményen vagyok.Hogy a culminátiók alapján némi

reménynyel is eljárhassunk, részemrl elenged-

hetetlennek tartom a következ elfeltételeket

:

1. Mindenekeltt szükséges lenne ehhez a

megfigyel állomásoknak olyan egyöntet s

egyenlen eloszló : inéríimihuj pontos beosz-

tása — az egész adott területen — a viiiió'solui

<'H sehol nem létesíüiet.

2. Miután a culminátio tisztára az egyes ada-

Apr. 1-3 I Átlagok átl. : | „

« 11-2 Jl)urá)ící)n.b.í©.:J^ '"

Nicht einmal eine constant steigende Ver-

spätung ist nachweisbar. Noch mehr scheint

der Versuch: die Verspätung für je 100 Meter

in der fixen Zahl von zwei oder drei Tagen

festzustellen— auf Grund des heurigen grossen

Materials, und auf Grund Durchschnittswerthen

sowohl der Höhenangaben wie der Ankunfts-

daten — für heuer unausführbar zu sein.

Interessant ist es aber zu constatieren dass

bis 100 m. durchschnittlicher Höhe blos März-

Durchschnitte vorkommen, welche erst bei

500 m. gänzlich aufhören.

April-Durchschnitte treten schon bei 100

—

200 m. Höhe einzeln auf; werden bei steigen-

der Höhe immer dichter; die Höhe über 500m.

dominieren sie ganz ausschliesslich.

Ich betone aber nochmals das hier blos die

Verhältnisse von Dinrlisrlniilhii'riihfii zu ver-

stehen sind, die Einzelndateu fügen sich da-

gegen der oben gezogenen Grenze nicht.

Nun habe ich nur noch von dem Verfahren

auf Grund der Cnlniiniiliou der Daten zu sj^re-

chen, um wo möglich nicht einen einzigen

Factor der Forschung unberührt zu lassen.

Um die Sache einmal gründlich untersuchen

zu können, habe ich die Culmination eines

jeden Vierecks separat — auch graphisch —
festgestellt, obzwar ich nicht verschweigen

kann, dass ich hinsichtlich einer erfolgreichen

Forschung auf dieser schwankenden Grund-

lage — manche Besorgniss hegte. Ich bin auch

jetzt noch —• nach Vollendung des diesbezüg-

lichen Versuches — der Meinung, dass um auf

Grund der Culminationen mit der Hoffnung

eines Erfolges fortschreiten zu können folgende

Bedingungen unerlässlich sind :

1. Eine vollkommen gleichmässige und ein-

heitliche gcomclrisch pibil.lliihe Vertheilung

der Beobachtungspunkte auf dem ganzen gege-

benen Beobachtungsgebiet— ii'ds nirj/riulx und

nie ermönlicht werden kann.

2. Da die Culmination direct auf Einzeln-
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tokon nywgs/ik. hogy helyes legyen: az egyes

adiitokuak oly mérték megbízhatóságát felté-

telezi, (/ mi fnár eleve, is Id van zárva.

3. S végül, hogy az eljárás biológiai szem-

pontból is helyes legyen, ahhoz még az is fel-

tétlen szükséges, hogy ne az érkezési napok

tetözése. hanem a vonulás vaJóái hioJoíjini cnl-

minátiója - e kett éppen nem ugyanazt je-

lenti ! — rögzitteasék ; a mi a kivitelben aztán

annyit jelentene, hogy ne csnpán az eJsó' érke-

zés, hanem a vonulás egész lefolyása : a kez-

ilcllöl (I hefejezésifj, még pedig áUomásról-állo-

másra ügyeltessék és jegyeztessék ; a mi (még

ha egyáltalán kivihet (?) lenne is) a megfigye-

lk olyan mérv megterhelésével járna, hogy

minden nagyobb szabású megfigyelést, szóval

még a lehetségét is annak, hogy sok adatot

kaj)junk, már maga ez az egy körülmény is meg-

semmisítené.

Az 1898. évi anyag graphikai tál)lázatai

(XXXni—^XXXIX. tábla) feunel)l)i feltevéseimet

igazolni látszanak.

Mint már elbb is megjegyeztem, minden

egyes földr. négyszög graphikonját külön-külön

megrajzoltam, még pedig akként, liogy a be-

érkezett adatokat pentádonkínt csoportosítottam,

(a ])entádsorozat január l-töl indul ki, s e sze-

rint így alakul: január 1/5, 6, 10, 11/15, 16/20,

21/35, 26/30, 31, február 4, 5/9, 10 14 é. i. t.)

;

de már a graphikonokat az adatok százalékos

viszonya alapján rajzoltam meg. Csakis ily mó-

don volt lehetséges ama nagyon is különböz

méivben megfigyelt területeket, a melyek az

adatok mennyisége szerint egymástól lényege-

sen különböztek, csak némileg .is egységes ala-

pon kezelni s viszonyítani.

Ha már most az ide vonatkozó táblákat

(XXXIII— XXXIX) átvizsgáljuk, azokból — és

ez az összes graphikonokról áll, melyek kell

számú adaton alapulnak — a következ ténye-

ket constatálhatjuk :

1. Az adatoknak töblié-kevésbbé élesen ki-

fejezett culminátiója mutatkozik minden egyes

területi egységben — legyen bár földr. négy-

szinjrl, egész zónáról, vagy régióról szó —
egyaránt. A mennyiben a graphikon görbéje

minden esetben alulról indul ki, bizonyos pen-

tadokban kicsúcsosodik, s azután ismét lefelé

irányulva, laposan vész el.

2. A síkságok, tehát alacsony tengersziui folc-

vés területek állahíhan keskenyebb, de hegye-

daten hasirt, entsteht die \'orhe(Hngung der

absoluten Zuverlässlicbkeit der Ankunftsdaten
ví'íí.s- ah ovo gänzlieJt ausgeschlossen ist.

3. Damit das Verfahren auch biologisch rich-

tig sei, erfordert dasselbe endlich, dass nicht

die Culmination <ler Anl.in/flstage, sondern die

vahreii, hiologi.^rhrn /lig.^-Calniination (die

beiden sind gar nicht gleichbedeutend!)
fixiert werden

; es müssten demnach Station für

Station nicht blos die erste Ankunfl, sondern
der ganze ^'erlauf — sammt Seheilel und Ab-
nahme — des Zuges beobachtet und notiert

werden, was (wenn überhaupt ausführbar?) zu

solcher Belastung der Beobachter führen würde,

dass dadurch eine Generalisation der Beobach-

tung — mithin die Möglichkeit viele Daten zu

erhalten — schon von vorn herein gänzlich

ausgesclilossen erscheint.

Die graphische Zusammenstellung (Tafel

XXXIII -XXXIX. i des 1898-er Materials scheint

die oben angeführten Voraussetzungen zu recht-

fertigen.

Wie schon weiter oben bemerkt habe ich das

Graphikon eines jeden geogr. Viereckes separat

gezeichnet, u. zw. so, dass die eingelaufenen

Daten Pentadenweise (5—5 Tage zusammeuge-

fasst, deren Ausgangspunkt der 1 -te -Länner des

Jahres ist, also Pentaden wie folgt entstehen :

Jänner i/s, ^/lo, "/le, ^^;-m, ^Vas, ^Vsn, 31. Febr.

Febr. 4, ^/9, ^''/i4, u. s. w.) gruppiert worden,

die Graphikons selber aber auf Grund des

prozentualen Verhältnisses der Daten gezeich-

net worden sind. Nur auf diese Weise war es

möglich die sehr verschieden beobachteten ein-

zelnen Territorien, welche enorme Differenzen

in der Anzahl der Daten aufweisen, auf einiger-

massen einheitlicher Grundlage zu behandeln

und zu vergleichen.

Wenn wir nun die sämmtlichen Tabellen

(Taf. XXXIII—XXXIX.) betrachten, so können

wir daraus — und das gilt für sämmtliclie

Graphikons, welche auf genügend viele Daten

l)asiercn — folgende Sätze aufstellen :

1. Bei einer jeder Territorialeiuheit (nnig dies

das geogr. Viereek die ganze Zone oder Hegion

sein) ist eine mehr oder weniger scharf ausge-

prägte Culmination der D(den bemerkbar, in-

dem die Bichtung der Graphikoncurve von

unten ausgeht sich in gewissen Pentaden erhel)t,

dann wieder abwärts gerichtet— flach verlauft.

2. Territorien, welclie in der Ebene, also

hypsonietriHch niedrig liegen, geben im Allge-
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scIjI) görbét adnak, itt tehát az dihilok t-ulminá-

tiója élesebben kifejezett.

3. Magas tengerszini fekvés területek eUeu-

beu : szélesebb, de laposabb görbét szolgáltat-

nak, itt tehát az ((dalok eiilminátiója már több

peutád közt oszlik ineg.

Lehet hogy tévedek, a mikor ezt az eredményt

semmivel sem tartom nagyol)b horderejnek

annál a tételnél, hogy : na hegyvidékek ingado-

zásai általában nagyobbak a síkságokénál», a

mi lényegében ugyanazt fejezi ki : s a mit, ha

nem is annyira közvetlenül szemléltetöleg, de

minden esetre sokkal egyszerbb módszer segé-

lyével és sokkal kevesebb fáradsággal mondhat-

tunk ki, s hangsúlyoztunk már elbb is.

Ha már most a graphikon-tablák idbeli

eredményeit vizsgáljuk, a következket tapasz-

taljuk :

1. Az ország legnagyobb része márczius hó-

napban culminál, még pedig valamennyi a már-

czius 27/31 pentádban. A mibl az következik,

hogy ezeknek a máreziusban eulraináló ország-

részeknek sem földrajzi, sem hypsometrikus

In'liji eltérései ezzel a módszerrel külön kifeje-

zésre nem jutnak, ami pedig annyival inkább is

feltn, mert az itt szóban forgó területek át-

lagos tengerszini magasságai lényegesen külön-

böznek s négyszögenkint 84—820 méter között

ingadoznak.

2. Április hóban culminálnak az ország ke-

leti és északi részei, továbbá három földr. négy-

szög a Dunántúl (úgymint XLVII, 33°—34°,

34° -35° és 35°- 36° k. h.). Az áprihsi culmi-

natiók az ápr. 1/5, 6 10, 11/15 és 1(),20 pentá-

dok közt oszlanak meg, még pedig akként, hogy

az ápr. 16/20 pentádban az ország legkeletibb s

legészakibb határszéli négyszögei culminálnak.

A mi az egész zónák culminátiós görbéit

illeti, ezek már tanulságosablmak mondhatók.

Mert daczára annak, hogy a XLIVa)—XLVIII-ig

valamennyi zóna a márczius 27/31. pentádban

culminál, mégis egészen világosan látható, hogy
a graphikon-görbék a XLIVa) és XLV. zónában
inkáhl) márczius felé hajolnak, a XLYa) és

XLYI. zónában határozottan a márczius 27/31

.

l)entád irányában csúcsosodnak ki, a XLVIa)
zónától kezdve pedig miiidinkább az áprilisi

peutádok felé hajolnak át; a két legészakibl)

zóna (XTjVIIIa. és XLIX.) pedig már egészen
április hól)an culminál: az 1/5, illetve 16,20.

pentádokbau.

A réfjiók graphikonjai megersítik azt a téte-

nieine)) engere aber spitzere (lurven, mithin

eine ausgeprägtere Culminutiou der Daten.

3. Hypsometrisch hochgelegene Territorien

dagegen: breitere jedoch flachere Curven, wo

also die Culmination der Daten sich auf meh-

rere l'entaden erstreckt.

Möglich, dass ich mich irre, es scheint mir

aber die Tragweite dieses Resultates nicht viel

bedeutender zu sein, als jenes, welches wir mit

der Betonung dessen: dass «die Schwankungen

der Gebiergslagen im Allgemeinen grösser sind,

als die der Tiefebene» wenn auch nicht so un-

mittelbar veranschaulichend — jedenfalls aber

mit viel einfacherer Methode und mit viel

geringerer Mühe verl)unden. schon früher (pag.

358.) eben so gut haben aussprechen können.

Wenn wir aber die zeitlichen Resultate der

Culminationstafeln untersuchen, so erhalten

wir das folgende:

1. Im j\Ionat März culminiren die meisten

Teile des Landes aber sämmtliche nur in der

Pentade ^''/ai, mithin erlangen die loealen, geo-

graphischen und hypsometrischen Difterenzen

dieser, im März culminirenden Landesteile —
durch diese Methode keinen Ausdruck ; was

umso auffallender ist, weil die durchschnittliche

Höhe der betreffenden Vierecke von 84

—

820 m.

schwankt.

2. Im Monate April culminiren die östlichen,

die nördlichen Teile und drei Vierecke im

Westen des Landes : XLVII. 33 ° —34° ,
34°—35°

und 35°—36° Ö. L. — Die April-Culminationen

fallen auf die Pentaden Vs, ^/lo, 'Vis, 1^/20, u. z.

so, dass in der Pentade '^/ao April die östlich-

sten und die nördlichsten Grenzvierecke cul-

miniren.

Jedenfalls erscheinen aber die Culminations-

curven der fianzen Zonen viel instructiver.

Von der XLIVa.) bis XLVIII. Zone culmini-

ren zwar sämmtliche Zoííf/í in der Pentade ^"'j-.w

März, es ist aber dennoch klar, dass die Curven-

linien in den Zonen XLIV«.) und XLV. mehr
gegen Monat März neigen, in den Zoüen XLV«.)

und XLVI. charakteristisch gegen ^'/oi März
zugespitzt sind ; von der XLVI«.) Zone dage-

gen immer mehr gegen April neigen, die zwei

nördlichsten Zonen {XLVIII«.) und XLIX} so-

gar ganz im April culminiren : in den Pentaden

Vs. resp. "•
ao. Aijril.

Die Regionen-Graphikons bestärken den
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lünket : minél hcfíveschl) a rc<íió. annál hipo-

siihl) s szélesebb a grapliikon görbéje.

8 lia legvégül az egész országot összesítve

tekintjük, az 1898. év adatai a márczius 27 31.

pentádban culminálnak, de mégis a graphikon-

görbének szemmel látható elhajlásával április

els pentádjai felé. S ha nem akarjuk elmulasz-

tani a magyarországi jól megtigyelt hét évjáratot

a culminátio alapján is összehasonlítani, akkor

vizsgáljuk meg a következ táblázatot : (Lásd

378. oldah.)

E táblázatból azt látjuk, hogy az egj'es év-

járatok: culminátiói ingadozásnak vannak alá-

vetve, akár csak az évek érkezési átlagszámai.

Nagyban és egészben meg is felel az ez utóbbiak

ingadozásának, de a culminátiók ingadozása

mégis nagyobb, mint az átlagszámoké. Ha már
most figyelembe veszszük azt, hogy a culmi-

nátio kialakulásánál néha igazán csak egy-két

adat dönt (pl. az 1890.. 1895. és 1897. évek) s

más, majdnem ugyanolyan népes pentádok el-

lenben (pl. 1890 márczius 22,26-41 adatával:

április 11,15—46 adatával stb.) a culminátio

kialakításához semmivel sem járulhatnak hozzá,

az átlagszámok megállapításánál ellenben az

adatok egész összessége figyelembejön . . . mind-

ezeket összevetve, részemrl kénytelen vagyok

nyijtan bevallani, hogy ez utóbbiakat (átlag-

számok) biztosabb, megfelelbb, s az összjelen-

ségeket hüebben tükröztet kutatási eszköznek

tartom.

Az évjáratok különbözésének okairól, a me-

lyek minden valószinüség szerint az illet évek

phaíuologiai alakulásában gyökereznek, ftö

Hegyfokt K\bos úr fog meteorológiai szem-

pontból részletesebben szólni.

S ezzel végeztem.

Jól tudom, hogy mindaz, a mit egy ilyen

aránylag nagy anyag alapján is elérhettem,

nagyon kevés, s hogy az elért eredmények

is — ha egyáltalán lehet ilyenrl szó —
fként csak a kutatás módszereit közelitit meg

tételesen vagy tagadólag. Ahhoz azonban, hogy

magához a vonulás lényegéhez is közelebb fér-

kzhessünk, még mindig nincsen elég eszkö-

zünk.

A mi a i'hol?«, a «mikor:'" s némileg még a

«]iog!i<iji9>> kérdést is illeti, vagyis azt, hogy

sikerült-e egy adott területen a vonulás tény-

leges lefolyását — hacsak egy fajra nézve

A<iui]a. VII.

Satz : Je gebirgiger die Uegion desto flacher, ge-

dehnter ist die Ciu-venliuie.

Wenn wir endlich das ganze Land nehmen,
so culminiren die Daten des Jahres 1898 in der
Pentade ^'/si März, doch mit fühlbarer Neigung
der Curvenlinie gegen Anfang April. — Wollen
wir hier eine vergleichende Zusammenstellung
der in Ungarn gut beobachteten sieben .Jahr-

gänge nicht versäumen, so erhalten wir die fol-

gende Tabelle: (Siehe pag. 378.)

Die Tabelle ergiebt dass die Culmination der

einzelnen Jahrgänge variirt, so wie auch die

Ankunftsdurchschnitte. Im Grossen und Gan-
zen entsprechen sie den Letzteren, doch ist die

Schwankung der Cuhninationen grösser als die

der Durchschnittszahlen. Und wenn wir beden-

ken dass bei den Culminationcn manchmal sehr

wenig Daten (z. B. Jhg. 1890, 1S9,5. lS96i ent-

scheidend sind, andere Pentaden dagegen (wie

1890 März 22/26 mit 41 Daten, April " i5 mit

46 Daten d. J. u. s. w.) ihre Wirkung gar nicht

fühlen lassen können, bei den Durchschnitts-

zahlen dagegen sämmtliche Daten in Betracht

kommen, fühle ich mich meinerseits gezwungen

die Letzteren als instructivereund die Gesarumt-

erscheinung treuer darstellende Mittel der For-

schung zu halten.

Über die Ursachen der Jahrgangsdifl'eren-

zen — welche aller Wahrscheinlichkeit nach

in der phänologischen Gestaltung der Jahre

wurzeln — wird Herr Jakob Hegytoky aus

meteorologischem Standpunkte eingehender

sprechen.

Nun habe ich meine Arbeit beendigt. Ich

fühle wohl, dass es sehr wenig ist, was ich auf

Grund dieses verhältnissmässig grossen Mate-

riales erreichen konnte, dass ferner die Kesul-

tate, w^enn von solchen überhaupt gesproclicn

werden darf, hauptsächlich nur der Methode

der Forschung positiv oder negativ näher kom-

men. Dem Wesen des Zugsphäuomens dagegen

selbst näher zu treten sind unsere Jfittel nicht

ausreichend.

Was die Fragen »Wo?», «Winur?» und

einigermassen auch das « Wie?« anbelangt. das

heisst den ^'erlaufdes Zuges (freilich nur einer

Yogelart) einmal wenigstens annähernd treu

48
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is - ejíyszer már leoalálili megközelítleg hen
ábrázolni . . . kísérletem ez irányban talán

nem mondható teljesen meghiúsultnak. Per-

sze még ennél is csak egy aránylag kicsiny

területre kellett szorítkoznom, mert arról, liogv

köröskörül, az ország határain túl mi tör-

ténik, adatok hijáu teljesen tájékozatlanok va-

gyunk. Ez a körülmény, t. i. összevágó, egy-

idej külföldi megfigyeléseknek teljes hiánya—
tiltott el minden messzebbmen következte-

téstl.

Tudom ugyan, hogy annak megítélése, hogy

eselrl-esetre meddig lehet s meddig szabad

mennünk, nem eljoga sem egynek, sem más-

nak, lianem mindig a kutató személyes ráter-

mettsége, egyéni képessége s éleslátása fog ab-

ban dönteni. Tudom azt is jól, hogy én ez irány-

ban nagyon is rászorulok a szakkörök legmesz-

szebbmenö szíves elnézésére, s éppen ezért vol-

tam oly nagyon i-ajta, hogy a Központ a meg-

figyelés euéaz aiiijagnt is közre adja.

Ez nem csekély anyagi áldozattal im meg

történt, s a ki azt hiszi, hogy abból még többet

is, lehet is, tud is kidolgozni, az ügy érdekében

fogjon munkához, a lehetség erre meg van adva.

Én részemrl egy szemernyit sem akartam a

teljes ínductío elvébl feláldozni, s inkább akar-

tam keveset mondani, mint hogy részemrl is

«vélemémjekkel» álljak el, a melyek a vonulás-

ról szóló jelenlegi ismereteink mellett nagyon

is messze mennek, s nem hogy tisztáznák a kér-

dést, hanem ellenkezleg csak növelik, csak ál-

talánosabbá teszik a zavart.

zu schildern, kann unser Versuch vielleicht

nicht für gänzlicli gescheitert genannt wer-
den. Freilich mussten wir uns nur auf ein

verhältnissmässig kleines Gebiet beschrän-

ken, denn was ausserhalb Ungarns rings-

herum geschielit, darüber fehlt uns leider alle

Auskunft. Dieser Umstand : Mangel an aus-

wärtigem Materiale — verbot mir diesbezüglich

weitergehende Folgerungen.

Ich weiss, dass die Beurtheilung des Um-
standes, wie weit man von Fall zu Fall gehen
kann und darf, kein Yorreclit des einen oder

anderen Forschers ist, das darüber immer die

individuelle Fähigkeit, der eigene Scharfsinn

des Forschers entscheiden wird. Ich weiss ge-

nau, dass ich der weitgehendsten gütigen Nach-

sieht der Fachkreise diesbezüglich durchaus

nicht entsagen darf, darum \\ar mir sehr daran

gelegen dass die Centrale ihr (iiiiizfs Materiale

der Öffentlichkeit übergebe.

Das ist mit nicht geringem Opfer gesche-

hen, wer daraus noch mehr folgern und mehr

heraus arbeiten kann und will, dem ist nun die

Gelegenheit gegeben. Ich selber wollte das

Prinzip der strengsten Induction absolut nicht

opfern, vmd wollte lieber weniger sagen, als

Sentenzen aufzustellen, welche beim Stande

unserer gegenwärtigen positiven Kenntnisse

über den Zug zu weit greifen und mehr zur

Verwirrung als zur Beleuchtung der Saclie ge-

eignet sind.

Budapest, 190(1. feliruár 8. Budapest, S. Feber 1 000.
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Az id járása a füsti fecske

megjelenésekor.

HeGYPOKY KABOS-tÓl.

Die Witterung zur Zeit der Ankunft der

Kauchsciiwalbe.

Von Jakob Hegyfokt.

Azon adatok, melyek a fecske racRJelenésére

vonatkoznak, tanúsítják, hogy az 1890 91 és

1S94 98 alatt eltelt idszakban 70 napra te-

hetjük Magyaroi-száfí területének megszállását

kedves madarunk által. Az 1. számtáblázaton

megtaláljuk azokat a meteorológiai elemeket, és

pedig pentádonkint, melyektl az id alakulása

függött. Láthatjuk, hogy a hmérséklet elvitáz-

hatatlan szerepet játszik ugyan a füsti fecske

megérkezésénél, hogy pl. 1890ápr. 1 .5 napján

csökken hmérséklet és a meaelenési adatok

kevesbedése együtt jár, de meg kell vallanunk

azt is, hogy a kapcsolat a leveg átlagos hfoka

és a megérkezési adatok között pentádonkint

korántsem olyan, hogy minden egyes esetben

tisztán állana szemünk eltt. Még csak azt sem

állithatjuk, hogy a megérkezési adatok culmina-

tiója minden esztendben ugyanannál a hmér-

sékletnél állana be. Ennélfogva más tényezk

után is kell néznünk, hogy csak nénrileg is ki-

deríthessük, ha vájjon van-e és miféle kapcsolat

az id járása és a fecske tömegeselil) megjele-

nése között.

E czél elérésére legalkalmasabbaknak véltem

az idjárási napi térképeket. Kiatattam tehát

els sorban, ha vájjon volt-e és hány állomáson

éjjeli fagy, azaz «0« fokon vagy fagypont alatt

állott-e a minimális hmér? Sajnos, hogy 1890.

és 1S91. évi térképeinken uem tüntették még föl

a miuimáUs hfokot, így tehát meg kellett elé-

gednem annak megállapításával, ha vájjon reg-

gel 7 órakor volt-e a térkép valamely állomásán

«0)1 fok feltüntetve, vagy sem ? Azután a lég-

nyomás eloszlását vettem szemügyre, megjelöl-

tem pentádonkint, hányszor terült el Magyar-

országon magas (ICiO és több mm. -es nyomás a

tenger színén), alacsony (700 mm.-nél kisebb

nyomás) vagy részben magas, részben alacsony

nyomás. Feljegyeztem azt is, hol van az ala-

csony légnyomás középpontja. Hiszen ha ezt

ismerjük, az idjárás összes tényezit is ismer-

jük: ismerjük a limérsékletet általánosságban.

Die Daten, welche sich auf die Ankunft der

Schwalbe beziehen, bezeugen es, dass 70 Tage

verflossen sind, während welchen unser lieber

Vogel Ungarn in den Jahren 1890/91, 1894/98

besiedelte. Die Zahlentabelle I. führt uns jene

meteorologischen Elemente vor Augen, welche

auf das Zustandekommen der Witterung ihren

Einfluss pentadenweise geltend machten. Man
kann daraus entnehmen, dass die Temperatur

bei der Ankunft der Schwalbe zwar eine unab-

weisbare Rolle spielt, dass z. B. in der Pentade

des 1 .T. April 1890 bei abnehmender Tempe-

ratur auch die Ankunftsdaten in Al)nahrae be-

griffen sind, jedoch muss man auch gestehen,

dass der Zusammenhang der mittleren Tempe-

ratur per Pentade mit den Ankunftsdaten kein

derartiger ist, dass er in jedem Falle alsogleich

in die Augen springen würde. Nicht einmal

kann l)ehauptet werden, dass die Culmination

der Ankunftsdaten jedes Jahr bei derselben

Temperatur stattfindet. Wir müssen uns also

auch nach anderen Factoren umsehen, um auch

nur einigerweise darthun zu können, in wie-

weit ein Zusammenhang bestehe zwischen der

Witterung und dem Erscheinen der P>auch-

schwalbe in grösserem Maasse.

Dazu sind am besten die täglichen Wetter-

karten zu gebrauchen. Bei der Durchsicht der-

selben wurde besonders darauf geachtet, ob

und anwievielen Stationen Naclitfrost verzeich-

net ist, ob das Minimum-Thermometer auf oder

unter Null stand ? Leider ist auf unseren Wet-

terkarten hn -Jahre 1890 und 1891 der Stand

des Minimum-Thermometers noch nicht ange-

geben, mithin müssen wir uns mit der Tempe-

ratur um 7 Uhr Früh begnügen. Dann richtete

ich das Augenmerk auf die Vertheilung des

Luftdruckes, indem ich pentadenweise die

Fälle zählte, wann über Ungarn hoher (7G0 Mm.
und mehr im Meeresniveau), niedriger (weniger

als 700 Mm.) oder teils hoher, teils niedriger

Luftdruck lagerte. Auch wurde der Ort des mi-

nimalen Druckes angemerkt. Ist die Verteilung

des Luftdruckes festgestellt, dann siu<l auch

die Factoren der Witterung bekannt, uiimJich :

ilie Tcmj)cratur im Allgemeinen, die Luftströ-
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a légáramlatokat a föld szinún és a felhk lé-

giójálian, a honüatot és az est is némileg. Egyes
csetukbeu ugyan csalódni is fognnk, mivel a

760 mm.-cs izobár nem jelöli mindenkor a ma-
ximális és minimális nyomás határvonalát ; oly-

kor 7(10 mm.-nél nagyobb lehet a nyomás, s az

id mégis minimális nyomással járó tünemé-

nyekkel fog lieköszönteni és megfordítva ; de

ezen els kísérletnél ily rendkivtili esetektl el

kellett tekintenem s megtartanom a maximális

és minimális nyomás határvonalául a 760 milli-

méteres izobárt.

A következ I. táblázaton bemutatom egy-

i'észt a füsti fecske megjelenésének adatait pen-

tádonkint, másrészt az id jellemzésére az átla-

gos ;;
és reggel 7 órai hmérsékletet

' o '

C. fokokban 8 állomás szerint : Zágráb, SojH-on,

Késmárk, Akna-Szlatina, Nagyszeben, Pancsova,

Turkeve, Budapest szerint (1890-ben Turkeve

helyett Szarvast és Debreczent, 1 89 1 -ben Szolno-

kot és Debreczent vettem) ; azután feltüntetem,

hogy 35—40 állomásunk között hány fordult el,

hol reggel 7 órakor, vagy a minimálishmér sze-

rint <iOi) és kisebb hfokot megfigyeltek ; végre,

hogy maximális vagy minimális légnyomás ha-

tása alatt állott-e az id s 1897. és 1898-ban

hány állomáson és mennyi es esett? Az id-

térképeken lev állomásaink közül olykor-olykor

egyik vagy másik nem küldött sürgönyt s igy a

számuk 35—40 között váltakozik.

mungen an der í^rdoberfláche und in der Piegion

der Wolken, die Bewölkung und einigermas-

sen auch der Niederschlag. In einzelnen Fällen

werden wir auch Täuschung ausgesetzt sein, weil

die Isobare von 760 Mm. nicht immer dieüränze

bildet zwischen hoheui und niedrigem Luftdruck;

dannund wann kann derLuftdruck 760 Mm. über-

steigen und das Wetter kann sich doch so ge-

stalten, als bei niedrigem Druck und umge-

kehrt ; jedoch konnte bei dieser ersten Probe

auf solche Ausnahmefälle keine líücksicht ge-

nommen werden und galt daher die Isobare von

760 Älm. als Gränzliuie zwischen hohen und

niedrigem Druck.

Auf der folgenden I. Tabelle sind dargethan

pentadenweise : Die Daten der Ankunft der

Eauchsehwalbe ; die mittlere (

^
1

Tages- und Morgentemperatur (7 Uhr) in C°

laut acht Stationen, wie: Zágrál), Sopron, Kés-

márk, Akna-Szlatina, Nagy-Szeben, Pancsova,

Turkeve, Budapest (Im Jahre 1890 steht anstatt

Turkeve, Szarvas und Debreczen, 1891 Szolnok

undDebreczen); dann ob um 7lJhrFrüli oder am
Minimumthermometer nO» und tiefere Frost-

grade an wievielen von 35— 40 Stationen ver-

zeichnet sind ; endlich ob maximaler oder mini-

maler Luftdruck das Wetter beherrschte und ob

im Jahre 1897 und 1898 Eegen war, imd zwar

an wievielen Stationen und wieviel ? Manchmal

blieb das Telegramm dieser oder jener Station

aus, mithin wechselt die Zahl der berichtenden

Stationen zwischen 35 und 40.
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légnyomás áll be, !)— lU-ikcii középpontja ^Ma-

gyarországon van. A második, igazi culminatioja

a fecskemegjelenésnek erre az idre esik. A bo-

rús éjjelek megint melegek, reggel 27 állomá-

sunk egyikén sincsen fagy. Eómában, Lesziuán,

Konstantinápolyban márczius közepétl végéig

oly meleg id jár, hogy reggel 7 órakor 12'8 és

1 9-0 fok között is áll a hmér. Ugyanazt mond-

hatjuk néniüeg áprilisról is, mikor pl. 12-én

Konstantinápolyban reggel 7 órakor 1 !)-9 fokot

olvastak le a hmérrl. í890-heii c szerint a

füsti fecske leginkább utaesomj léíjtn/oiiiíis irte-

jén jelent meg hazánkban.

189 l-ben a füsti fecske megjelenése már ak-

kor kezddik, mikor még több helyütt az or-

szágban reggel 7 órakor fagy van. A tömegesebb

megjelenés idején azonban ápr. 6— 10-én 27 ál-

lomás között 5 nap alatt csupán 12 hely jelez

fagyot, naponta tehát csak 2— 3. A culminatio

pentadjában(ápr. 1 l-l 5) naponta csak 1- 1 ál-

lomáson vau még fagy reggel. Április 6- lO-én

3-szor magas, 2-szer alacso^nij légnyomásunk

volt; 11— 15-én, vagyis a culminatio idején

1-szer az Adrián, s 1-szer Magyarországon te-

rült el az alacsonij nyomás középpontja, 2-szcr

magas a légnyomás nálunk, de délen és délkele-

ten alacsony, 1-szcr pedig magas. JSOl-ben az

ahícsony tégngomás nem ntg l.izárólagos a tö-

meges fccskcinegjelenés idején, mint ISW-ben

;

de a eulmhiatio pentadjában 1 eset kivételével

4 napon részint nálunk, részi)d déli határain-

kon, volt alacsony a légnijomás. Az 1891-ild

megjelenés culminatioja igen szabályos.

1 894 mindössze 42 adatot mutat fel. A cul-

minatio idején 27 állomás közül 5 nap alatt

mindössze 2 izbcn volt fagy a minimálishmér
szerint. Az id szépen egyenletesen fölmelege-

dett s bár az éjjelek a magas légnyomás idején

aránylag hvösek, a nappalok annál melegeb-

bek. Á riüminalio áprilisa—lU-ike közöUmu-
gas légnyomás idején esett meg. Ez évben nem-

7+2-f9Vomer-csak a pentádok átlagos napi

séldctét tüntetem fel !S állomásunk szerint, ha-

nem a reggel 7 órai hmérsékletet is 15 állomás

iiiedeigei- Druck ein, dessen Centrum am
9—10. April bei uns sich befindet. Die zweite,

die eigentliche Culmination fällt auf diese Tage.

Die trüben Nächte sind wieder warm, so dass

an allen 27 Stationen in der Frühe kein Frost

verzeichnet ist. In Eom, auf Lesina und in

Konstantinoi)el ist von Mitte bis Ende März

so warmes Wetter, dass das Thermometer um
7 Uhr Früh auch zwischen 12-8 vmd 19-0 Grad

stand. Dasselbe gilt auch teils vom April, als

z. B. am 12-ten in Konstantinopel um 7 Uhr

Früh 19-9 Grad Wärrme herschte. Nachdem
stellt es fest, dass im Jahre 1S90 die llancli-

sehwalbe beso)nlers zur Zeit niedrigen Luft-

druckes in Ungarn ankav).

Im Jahre 1891 erscheint die Eauchschwalbo

schon hie und da, als um 7 Uhr Früh noch an

einigen Stutionen Frost verzeichnet ist. Zur

Zeit der massenhafteren Ankunft aber, am
6—10. April, befinden sich unter 27 Stationen

in fünf Tagen bloss 12 Orte, allso täglich 2- 3,

che Morgenfrost meldeten. In der Pentade der

Culmination (11— 15. April) ist nur an je einer

Station Morgenfrost. Zwisch (> 10. April war

dreimal hoher, zweimal niedriger Luftdruck zu

beobachten ; zur Zeit der Culmination, am
11— 15. April, liegt einmal auf der Adria und

einmal über Ungarn das Centi'ura des niedrigen

Druckes; zweimal haben Avir hohen Druck,

jedoch herrscht im Süden und Südosten nied-

riger; einmal stellte sich hoher Druck ein.

Im Jahre 1801 herrschte hei dem massenhaften

Ardionmic)) der Buuehschwatbe nicht so con-

stant niedriger Lh'uck, als im Jahre iSW; in.

der Pentade der Cidmination aber konnte mit

Aasnahme eines Tages viermal teils bei uns,

theils an unserer Südgränze niedriger Luft-

druck iH'olnichJel morden. Die Culmination ist

schön regelmässig.

Das Jahr 1894 weiset bloss 42 Daten auf.

Zur Zeit der Culmination meldeten von 27 Sta-

tionen in fünf Tagen nur zwei Frost laut dem
Minimum-Thermometer. Die Witterung gestal-

tete sich fortwährend wärmer und wärmer, ob-

gleich die Nächte verhältnissmässig kühl sind,

ist es bei Tage desto wärmer. Die Culmination

stellte sich: uin —10. April bei holiem Luft-

druck ein. Für dieses Jahr wird nicht nur die

7 + 2-l-9\
mittlere Tagestemperatur der I'en-

taden laut acht Stationen angeführt, sondern

auch die Morgentemperatur (7 Uhr) von 15Sta-



adatai alapján, hogy megitélhessük, mekkora a

különbség a 7 órai s a -;t—- órai hfok kö-

ziitt. Ugyanezt cselekszem 1895-rc nézve is. Ki-

tnik ezen összevetésbl, hogy a különbség a

hmérséklet két módjának feltüntetésénél mind-
két évben nem teljesen egyez, a mi a légnyo-

mási és borulati viszonyok más és más alakulásá-

ban leli magyarázatát.

18í)5-ben márczius 21-étöl kezdve április 8-ig,

3 nap kivételével, mindig alacsony légnyomá-

sunk volt. ügy hogy középpontja márczius 26,

:! I , április 3, :]. 4 ua2:)jaiu Magyarországon mu-
tatkozott. A tömeges fecskemegjelenés erre az

idre esik. Az éjjelek és reggelek 40 állomásunk

szerint legenyhébbek voltak az április 1—5 kö-

zötti borús idben, a nappalok azonban 6— 10 kö-

zött voltak melegebbek, midn már magas lég-

nyomás idején derült id is járt. A ffcnhe leg-

IniiiCfic^íchh iiiC()j('Jriirsc ISíl.l-lii'ii iilíicsotiy h'q-

uj/oiiKÍs idcjni törléi)t.

189G-bau a fecske megjelenése igen hosszú

idtartamú s a ciilminatio igen késn, április

IG—20-án áll be. Márczius 17- 31 -ike között

az éjjelek már elég enyhék voltak, 40 állomás

közül naponta csak 5—6 mutatott fel «0« vagy

alacsonyabb hfokot. Április l--10-ike között

igen hvös id járt éjjel úgy, mint nappal. Már-

czius 17—25-ikc között mindig magas légnyo-

más terült el felettünk ; márczius í6-tól április

4-ig pedig alacsony légnyomásunk volt, 2 izben

Magyarországlian is volt a középpontja, de a

fecske csak szórványosan mutatkozik. Rómában
ezen 10 nap alatt 4'0 és 12'1, Leszinán 6'5

és 11 '8, Szófiában l'O és 11 "4 fok között válta-

kozott a 7 órai reggeli hmérséklet. Délibb vi-

dékeken e szerint aránylag hvös id járt még
reggel 7 órakor, az éjjeli minimum pedig még
alacsonyabb volt. Ugy látszik, e kíirülmény kés-

leltetöleg hatott a fecskének országunkban való

megjelenésére nézve. Április 5— 11-ike között

folyvást magas légnyomás hatása alatt állott

idjárásunk, igen gyakori a derült éjjeleken a

fagy, a fecske igen kevés helyeken jelent meg.

Április 12— i8-ika között 2 nap kivételével ala-

csony légnyomásunk van, s a két kivételes na-

pon is aránylag alacsonyabl) volt a nyomás ná-

lunk, mint körülöttünk. Ezen idszakban jelent

meg a legtöl)b helyen a fecske, mikor 40 állo-

másunk között naponta csak mintegy 2 helyen

387

tionen, damit beurtlieilt werden könne, welche
Differenz sich zwischen beiden Temperaturen
herausstelle. Ebenso wird das Jahr 1895 darge-
than. Aus dieser Zusammenstellung geht her-
vor, dass die Differenz für beide .Jahre nicht
die gleiche ist, was seinen Grund in den un-
gleichen Luftdruck- und Bewölkuugsverhält-
nissen der beiden .Jahre hat.

Im Jahre 1895 hatten wir mit Ausnahme von
drei Tagen vom 21. März bis 8. April constant
niedrigen Luftdruck, dessen Centrum, am
26., 31. März, 2., 3., 4. April über Ungarn la-

gerte. Die massenhafte Ankunft der Raucli-

schwalbe fällt auf diese Zeit. Laut 40 Stationen

waren die Nächte und Morgen zwischen 1—5.
April am mildesten, die Tage aber waren am
6

—

10-ten wärmer, als bei hohem Luftdruck

schon heiteres Wetter herrschte. Die nui^tscii-

hafteste Ankuufl dir Jtanch:^<-hiiudhe fand im
Jahre 1895 hei iriedriijem Lußdrucl: sUdt.

Im Jahre 1896 nimmt das Erscheinen der

Eauchschwalbe einen sehr langen Zeitraum ein

und die Gulmination erfolgt sehr spät, am
16—20. April. Am 17—31. März waren die

Nächte schon ziemlich milde, da unter 40 Sta-

tionen täglich nur 5—6 Null und weniger

Grade notirten. Zwischen 1— 10. April stellte

sich sehr kühle Witterung ebenso bei Tag, wie

bei Nacht ein. Zwischen 17—25. März hatten

wir constant hohen Druck, von 26. März bis

4. Ajiril kam niedriger Luftdruck auf, so dass

das Centrum desselben zweimal über Ungarn

zu liegen kommt, die Eauchschwalbe zeigt sich

aber nur an wenigen Orten. In Rom wechselte

der Thermometerstand um 7 Uhr in der Frühe

in diesen 10 Tagen zwischen 4"U und 12'1, auf

Lesina zwischen 6*5 und 1 I '8, in Sofia zwi-

schen l'O und 11-4 Grade. Im Süden war es

also verhältnissmässig kühl um 7 Uhr, und

müssen die Nächte noch kühler gewesen sein.

Es hat also den Anschein, dass es dieser Um-

stand war, welcher das Ankommen der Rauch-

schwalbe bei uns verzögerte. Am 5—1 1. April

hatten wir constant hohen Druck, in den khi-

ren Nächten ist Frost häufig, so dass die Rauch-

schwalbe nur an wenigen Orten erscheint. Am
12— 18. April liegt mit Ausnahme von zwei

Tagen niedriger Druck über Ungarn, und auch

an diesen zwei Tagen hatten wir niedrigeren

Druck als die Nachbarländer. Auf diese Periode

fällt das Erscheinen der Rauchschwalbe an den

meisten Orten, als unter 40 Stationen täglich

49*
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van éjjeli fagy. A cuhninaHo c szerint iSOO-han

lölibDijire alacsony, vagy aránylag alacsniiy

légnyomás idejm frjlá'dtl t.i. midn a niini-

muM l;öz<'ppO)úja. 3 mtiinn Magyarországon

rnU. Április IS-ikától a hónap vépjéií; '?> nap ki-

vételével nagy légnyomásunk volt, I napon

(ápr. 24.) az alacsony nyomás középpontja Ma-

gyarországon találkozott. Az éjjeli fagy ritka
;

de legritkább volt a culminatio peutadjáljau s a

megelz öt napon. Megjegyzem még, hogy az

l8!)G-ik évi április jóval hvösebb volt Rómá-

ban, Lesinán, iSzófiálian. mint az tSO.'t-iki.

1 897-ben márezins 37—31 -ik napja között

39 állomásunkból mindössze naponta 1—

1

találkozik, hol éjjeli fagy van. A füsti fecske

kezd jelentkezni s gyorsan beköszönt az enyhe

idben a cnlminatio. Márczius 27-étl április

1 4-ig 2 nap kivételével folyvást alacsony lég-

nyomásunk van. melynek középpontja 4 napon

Magyarországon terül cl. A megjelenés cul-

minaliója e szerint ISOl-hen alarsony lég-

nyinnás idejére esil;, es pedig azol.ra a na-

jíiiLea, midn leghenesehli állomáson volt es.

Április 14— áO-ika között megint magas a lég-

nyomás, de az id már igen enyhe; 21—2.5-ilce

között alacsony nyomásunk van, s azután a hó-

nap végéig megint magas. Ugy látszik, hogy az

es, ha enyhe idvel jár, feltn hatással nincs

a fecske megjelenésére nézve. Ajirilis 1-tl 5-éig

39 állomásunk között 20 fordul el 2(1— 20 mm.
esvel, ellenkezleg ápril (i -lO-ike között csak

9 állomáson van 10—lOmm.-uyi es, s a fecske

az elbbeni pentádban (il, az utóbbil)au pedig

csak 7-5 helven jelent meg.

189S-ban a füsti fecske megjelenését 2S-szorta

több helyen jegyezték fel, mint a bemutatott

6 évben. A tömegesebb megjelenés mái-czius

17—21-ike között áll be, mikor 40 meteoroló-

giai állomásunk között mindössze ;i 4 fordul

el naponta, hol nu-g éjjeli fagy mutatkozott.

A cialminatio idején már csak I állomáson je-

gyeztek éjjeli fagyot. Az éjjelek igen enyhék.

Márczius 2-ikától lü-ig 2 nap kivételével foly-

vást magas légnyomás terül el hazánk földjén
;

17—23-ika között már légnyomási depressziók

is hatnak idjárásunkra, márczius 24- ápr. .5-ike

között 1 nap kivételével folyvást alacsony a lég-

nyomásunk, melynek középpontja ápr. 3 4-én

etwa zwei nächtlichen Frost notirten. /)/( Cal-

})iination stellte sich, also im Jahre 1896 mei-

stens hei niedrigem, oder verhall nixnnlxsig

niedrigem hnj'ldrnrk ein, als das Minimnm
desselben in drei Tagen über Ungarn nuihr-

znnehmen ist. Vom 18. April bis zu Ende des

Monats hatten wir, drei Tage ausgenommen,

hohen Druck, an einem Tage (24. April) befand

sich das Centrum des minimalen Luftdruckes

über Ungarn. Nachtfrost ist selten, am seitesten

zeigte er sich in der Pentade der Culmination

und der vorhergehenden. In Rom, auf Lesina

und zu Sofia war der April des Jahres 189G käl-

ter, als der des Jahres 1 895.

Im Jahre 1897 notirt unter 39 Stationen blos

eine täglich Nachfrost zwischen den 27. und

31.Marz.Die Rauchschwalbe beginnt zu erschei-

nen und bei der milden Witterung stellt sich

schnell die Culmination ein. Von 27. März bis

14. April hatten wir, zwei Tage ausgenommen,

beständig niedrigen Luftdruck, dessen Centrum

an vier Tagen sich in Ungarn befand. Die Cnl-

minalion der Anlainß fällt im Jahre 1897 auf

eine Zeit mit niedrigen Jjufldrue]; , und znuir

aufjene Tage, an welclien die tnenigsten Sta-

tionen, Jiegen halten. Zwischen 14—20. April

herrscht zwar wieder hoher Druck, das Wetter

bleibt aber schon sehr milde; am 21—25. Ap-

ril ist der Luftdruck niedrig, dann bis zum
Ende des Monats hoch. Der Regen scheint,

wenn er ])ei milder Witterung auftritt, leinen

besonderen Einfluss auf die Ankunft der Rauch-

schwalbe auszuüben. Vom 1. bis 5. April kom-

men unter 39, 20 Stationen mit 26—20 Mm.
Regen vor, zwischen 6— 10. April fiel hingegen

nur an neun Stationen 10—10 Mm. Regen,

und die Rauchschwalbe erschien in der ersten

Pentade au Ol, in der zweiten an 75 Orten.

Im Jahre 1898 wurde die Ankunft der Rauch-

schwall)e an 28-mal mehr Orten notirt, als in

den angeführten sechs Jahren. Das massenhaf-

tere Erscheinen beginnt zwischen 1
7— 21 . März,

als unter^40 Stationen blos 3—4 täglich Nacht-

frost notirten. Zur Zeit der Culmination ist nur

an einer Station Frost verzeichnet. Die Nächte

sind sehr milde. Vom 2. bis 1 6-ten März liegt,

zwei Tage ausgenommen, hoher Druck über

Ungarn; zwischen 17. und 23-ten machen sich

auch schon Depressionen bemerkbar ; zwischen

24. März und 5. April hatten wir, einen Tag

ausgenommen, constant niedrigen Druck, des-

sen Centrum am :i — 4. April über Ungarn la-



Magyarországon tei-iil el. ISUS-huit Irhái ,i fúxt.i

fcc.<tkc ini'í/jeleiiéséiick cuhniualiójd (iluc.wiu/

Uuiinjomáx idrjérc esett, ntidóDSG-.V áUomá-
siiiil:l.-özöll n~m fordull el, hol az 5— ."5

iKtjii .'.s-ó' iih'iniiiisrije 17—35 iiiiii.-l leli („lár-
eziiix Sl.^iíprilis :>.). Ápi-ilií? (1-J l-ike között

magas léguyomásmik volt ; 1 :2— í4-én alacsony,

l;>-án nálunk volt a miuiunun középpontja:
I.") 2 :2-ike között iijra magas nyomás terül el

hazánkon, azután a hónap végéig magas és ala-

csony váltakozik.

S most bemutatóin még 8 külföldi állomás

reggel 7 órai hmérsékletét az 18í)8-ik évi már-
cziusra és áprilisra vonatkozólag. Sajnos, hogy
az idsürgüuyök némely napon elmaradtak s

így némelyik pentad csak 4 napot mutat fel.

Ezeket lekcszjel közé teszem.

Marc
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Eómábau és Lesináu márczius eleje elég ma-

gas hmérsékletet mutat fel. Szóiiában még igen

hvös az id. Márczius 1 7-ike után azonban ott

is fagypont fölötti hfokkal találkozunk már.

A következ II. táblázaton lienuitatmn a reg-

gel 7 órai legkisebb és legnagyobb hmérsékletet

márcziusra és áprilisra vonatkozólag, hogy némi

fogalmunk legyen arról, milyen hfokot mutat-

nak fel a tlünk délibi) fekvés lielyek a tenge-

ren és a szárazföld lielsejt-ben, midn hozzánk

érkezett a fecske.
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gerte. ím Jahve iSUS /alUdie Culminatinn der
Aakaafl iler Rauchschwalbe auf einen Zeit-
vaum mit niedrigem Luftdruck, ah anter
P/;—37 Sfationeu Í7--0/, vorkommen, wo die
M-t(iige (97. März 5. - April) Hnjenmenqe
17—35 Mm. beträgl. Vom 6. bis 1 1 . April hat-
ten wir hohen, vom 12. bis 14-ten niedrigen
Druck, dessen Centrum am 1

3

-teu über Ungarn
anzutreffen ist; vom 15. bis 22-ten ist wieder
hoher Druck wahrzunehmen, nachher wechselte
bis Ende des Monats hoher und niedriger
Druck.

Und jetzt sollen noch drei ausländische Sta-
tionen in Bezug der Morgentemperatur (7 Uhr)
für die Monate Miüz und April 1S98 angeführt
werden. Leider blieben an einem und dem an-
deren Tage die Telegramme aus, mithin kom-
men in der folgenden Zusammenstellung auch
Pentaden mit nur vier Tagen vor, die aber in

Klammern gesetzt sind.

März

April
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söbb régiókban a középponttól kifelé áramlik.

Kíséretében borús és többnyire ess id jár.

Elrészén meleg, utórészén hvös van ; itt az

alsó és fels légáramlatok irányukra nézve több-

nyire egyeznek, ott a felsbb légáramlatok, a

széllel szemközt állva, jobb kéz felöl jönnek,

tehát a széllel kisebb-nagyobb szöget képeznek.

Meglehet, hogy a légnyomási depresszió lég-

áramlatai kedveznek a fecske röpülésének, mi-

vel ennek idején jelent meg nálunk leginkább
;

meglehet, hogy a borult éjjelek enyhe volta

gyakorolja a fbb hatást megjelenésére. Több

adat, hiizamosabb id, kiterjedtebb észlelés bi-

zonyára több világosságot fog hozni ezen titok-

szer dologba is. Addig is, mig ezen örvendetes

eredményre jut a kutatás, korántsem leend

medd a munka, melyet az Ornithologiai Köz-

pont a följegyzések és adatok gyjtése érdeké-

ben kifejt.

logarithmischen Spiralen dem Centrum zu-

strömt, sieh erhebt und in den oberen Eegionen
vom Centrum aus wegeilet. Die Depression

begleitet starke Bewölkung und meistens Ee-
gen. Im vorderen Teile herrscht warmes, im
hinteren kühles Wetter, hier stimmt obere und
untere Luftströmung in Bezug ihrer Richtung

meistens überein ; dort kommt der Wind in

der Wolkenregion von rechts her, wenn man
das Gesicht dem unteren Winde zuwendet.

Vielleicht üben die Luftströmungen der

Depression einen Einfluss auf das Fliegen der

Eauehschwalbe aus, weil sie meistens dazumal

erschien ; vielleicht sind es die trüben, und
daher milden Nachte, welche beim Erscheinen

die Hauptrolle spielen. Mehr Daten, längere

Zeiträume und ausgedehntere Beobachtung

wird gewiss den Schleier dieser mysteriösen

Sache lüften. Wird dieses erfreuliche Ereignis

auch noch geraume Zeit auf sich warten lassen,

so wird doch die Arbeit nicht nutzlos sein,

welche die Ungarische Ornithologische Centrale

in Bezug der Observation und des Sammeins der

Daten anwendet.
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