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Martert Ern dr.: «Die Vögel d. paläarkt. Fauna» e. munkájában

(IX. füz. II. köt. 1183 1.) darázsölyvünk hangjáról azt irja, hogy «.rövid,

sivító, gyakran ismétld, az ölyv szólásától teljesen elüt föttyy>. Továbbá

megjegyzi, hogy lombos fákon fészkel s ha maga rakja fészkét, többnyire

nem valami nagy alkotmányt készít otthonául, de felhasználja a ragadozó-

madarak régi fészkeit is.

Ezek az állítások nem egészen fedik a régibb megfigyelk tapasz-

talatait s legutóbb végzett megfigyeléseimmel sem egyeznek.

Naumann már 1822-ben tanúsítja, hogy a darázsölyv lapos fészkét

a legmagasabb erdei fenykre vagy lombosfákra rakja. Utóbb azonban

némileg módosította és kiegészítette állításait, melyek azután, újabb

tapasztalatokkal kibvítve, belekerültek a Hennicke dr. kiadásában

megjelent «új NAUMANN-ba» (V. kötet 154 1.). Ezek szerint rendesen

vén, jó ers, de nem épen a legmagasabb fákon fészkel, legszíve-

sebben elaggott tölgyeken és bükkfákon, fiatalabb, világos rész-

letekben, ritkán azonban fiatalabb fán is, néha csak közepes magasságban

vagy meglehetsen alacsonyan, általában 8—25 méter magasan, vala-

melyik oldalágnak vízszintes elágazásában, ritkábban a fa sudarában, de

rendesen oly fákon elszeretettel, melyek törzse nem nyúlik simán a

magasba, ellenkezen alacsonyabban is ágcsonkokat ereszt.

Madarunk hangjáról a következket jegyzi meg Naumann: «A hím a

költés szakában gyors és sokszor ismétld kikk-kikk-kikk szótagot hallat.

A kirepült fiókák szava hasonló az öregekéhez, srn hallható, de a kikk

majdnem kuikk-wtk, vontatottabbnak, szinte kéttagúnak hangzik. Egyéb-

féle hangját nem ismerem. Az egerészölyv szólásához hasonló hangot

sem az öregektl, sem a fiataloktól soha nem hallottam».

Ziemer a kirepült fiókák hangját magas, némileg sivító, elnyújtott

és határozottan kéti^gú. (ípszilih, pszililu füttyel festi, melynek végs szó-

tagja hangsúlyozott.

Sachse (Journal f. Ornith. 1875. 417 1.) Németországban az 1861

—

1874 közé es években 31 darázsölyv-fészket vizsgált meg s azt mondja,
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hogy a fészek legtöbb esetben jegenyefen^kön vagy bükkfákon volt,

mezk és rétek szomszédságában, hol magasabban, hol alacsonyabban.

A fészek szélességét 85 cm-nyinek találta, mesterkéletlenül, meglehetsen
vékony száraz ágakból rakva. Gyakran varjú- vagy ragadozómadár némileg

kitatarozott és friss zöld gályákkal kirakott fészkében is találta költve.

Friederich (Naturg. d. deutsch. Vögel. 4-ik kiad. 495 1.) a követ-

kezkben ismerteti a darázsölyv szólásait: «Szava, szaporán csendül
kik-kik-kik. A falatért könyörg fiókák nagyon elnyújtott, szinte sirán-

kozó kiiik hangot adnak, néha három másodpercig nyújtva e szótagokat.

Ezenkívül magas hijé, hijé hangon is megszólal, az egerészölyvhöz hason-

lóan nyávogva».

Liebe (Ornith. Schriften 371 1.) Kelet-Thüringiában a darázsölyvet

a mezkön lév erdcskékben, ritkábban fenyvesekben találta fészkelve.

Weida mellett az Aumánál csonka koronájú keresztesfenyn volt egy

fészek, melyet a madár nem bélelt ki friss lombbal, alighanem azért nem,

mert a környéken merben csak feny s néhány égerfa tenyészett.

Koller O. (Ornith. Monatschrift d. d. Ver. z. Schutze d. Vogelw.

1889. 529 1.) ugyancsak hatalmas keresztesfenyn bukkant egy fészekre,

sötét erdei lápában, hol jegenye- és keresztesfenyk néhány lombos-

fával vegyesen alkották az erdt.

Ezeket az adatokat már most a magam megfigyeléseivel egészítem

ki. Én a darázsölyvet lakóhelyem. Kszeg vidékén, mint rendesen költ
madarat ismerem. Itt legszívesebben tanyázik egy többezer holdas, vegyes

fajú láperdben, melyet mezk, rétek, legelk határolnak s mely — bár

a síkságban fekszik, — helyenként mégis hullámos vagy szeliden lankás

talajt borít, A «kszegi hegység» (legmagasabb pontja 883 méter) erdei-

ben azonban szintén akadnak egyes költpárok. Fészkét sohasem találtam

az erd szélén vagy a mezk közelében, hanem mindig az erd mélyé-

ben, st az egész erdterület szivében, de nem a sr, hanem a ritká-

sabb részletekben, olyféle jól elrejtett, magános helyeken, hol a kissé

hullámos vagy mélyedéses talajon fiatalabb lombosfák, túlnyomóan töl-

gyek között, egyes korosabb erdei- és keresztesfenyk díszlenek. A fészek

rendszerint ers erdei fenyre volt rakva, a korona elágazásai közé,

6—8 méter magasságban, de többnyire nem a darázsölyvek építették,

hanem a dolmányos varjak, mely fajnak régi, elhagyott tanyáit azután

madaraink bitorolták, kissé helyreigazították és friss, zöld tölgylombbal

kitatarozták, kivált a fészek peremét. Gyakran hallottam az öregek szavát

otthonuk táján, mely az én fülemben is szaporán ejtett, visító kikk-kikk-

kikk szótagokként csengett. 1914. augusztus 5-én egy fészket találtam

egyetlen fiókával, melynél tüzetesen megfigyelhettem a szülk visel-

kedését. Nagyon féltették fiókájukat, folytonosan a fészkes fa körül rep-

kedtek, közben felkaptak a szomszédos legmagasabb fák hegyére és szinte
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szüntelen vetegették eleddig nem ismert három szótagú, aggodalmukat

/ i

és féltésüket kifejez siralmas vijjogásukat, melyet glüj/ \jä,glüj'/ \/ü,

i

glüj/ \/ä szótagokkal festhetek legtalálóbban.

Egybevetve a magam megfigyeléseit az imént felsorolt megfigyelk

tapasztalataival, következ tényeket állapíthatjuk meg:

1. A darázsölyv nemcsak lomberdkben, hanem fenyvesekben is

fészkel, de elszeretettel vegyes fajú erdkben. Fészkét gyakran erd-

széleken, mezk, rétek, legelk közelében találhatjuk, de nem ritkábban

nagyobb erdterületek mélyében, világosabb részletekben is. A fészek

korosabb lombos fákon vagy keresztes-, erdei- és jegenye fenykön szo-

kott lenni. Madarunk ritkán rak maga fészket, mert legtöbb esetben

elhagyott, régi varjú- vagy ragadozómadárfészkeket foglal el s beéri

azok kijavításával, és rendszerint friss, zöld lombbal való kibélelésével.

Néha alacsonyan, többnyire azonban 6—10 méter magasan, ritkán még
magasabban veti meg tanyáját, a fatörzs vagy ers oldalág elágazásai

között, nem ritkán magában a koronában, a fa sudarában.

2. Madarunk rendes szólása szaporán ejtett, srn ismétld kíkk-

kikk-kikk szótagokkal festhet visitas, nagy ritkán nyávogó hijé-liijé.

i i

Fiókáit félt öregektl siránkozó, háromszótagos gliij/ \/ii, glüj/ \Jü,

i

glüj/ \Jü gyakran ismétld jajgatást hallhatunk. Falatot váró fiókák

nyújtott siralmas kiík-kiík szótagokat vetegetnek, a kirepült fiatalok pedig

fütyül, nyújtott kétszótagú ki-íkk, ki-íkk vagy pszi-lí, pszi-lí hangokat.

Kszeg, 1916. aug. 16-án.



A lappantyúról (Caprimulgus europaeus L.).

Irta Szemere László.

1Q12. Junius 10-én a csikszentmártoni Magyaros nev hegy délkeleti

oldalában buhufészek kutatása közben leltünk egy fészekaljat, kb. 800 m.

tengerszinfeletti magasságban. A hegyoldal ott csaknem kopár és meredek,

a középmagasságában van egy kis lankás hely, néhány feny- és bükk-

fával. Az aljat a régebben kivágott fák korhadozó maradékai s funövényzet

képezi. Ezen az erdnek nem is nevezhet nyilt helyen volt a két tojás

a földön, illetleg apró gallytörmeléken.

Június 14-én lefényképeztem a tojásokat természetes helyzetökben s

nagyon reméltem, hogy késbb a fiakat, esetleg az egyik öreget is

lemezre hozhatom. De rosszul jártam, mert amikor pár hét múlva ki-

mentem, csak a tojáshéjakat találtam meg ; hogy a fiak hová lettek, nem
tudom. Az öregeket se láttam sehol. így se fényképezésre, se a fiókák

és az öregek fészekkörüli hangjának megfigyelésére nem nyilt alkalmam.

A kecskefejnek egyéb hangját azonban megfigyelhettem. A köz-

ismert monoton berregésén kívül uikk vagy aik, jkk pittyegésszerû

hangját 2

—

3-szor egymásután kiejtve, srn hallatja tavasszal.

Egy megsebzett példány kézbevéve, sziszeg hangot adott, mi-

közben tátogott és fejtollait meresztgette. Ezeken kívül a szárnycsattog-

tatásait is ismételten és egész közelrl is, megfigyelhettem. Néhányszor

€zt fejem felett 2—3 méter magasan lebegve tette, láthatólag riasztó szán-

dékkal. Hogy ezen szárnycsattogtatása a létért való küzdelemben van-e

hasznára, azt merész lenne fejtegetnem, bár elképzelhet, hogy ezzel

mozgásra bir alkalmilag egy-egy szrmés vadat, mely aztán járkálásával

esetleg repülésre késztet valamely rovarféleséget, i Ezen hangot bármely

idszakban lehet hallani tle, itt egyes vadászok makacsul állítják, hogy

azt madarunk a szájával adja. A tapsolást néha megelzi, néha azzal

^ A szárnycsattogtatás analógiáját megtaláljuk a gerlénél, örvös galambnál is, de

ép úgy mint a kecskefejnél — csakis a párzás idejében. Tiszta és bizonyos, hogy a

hímek ezt a felindulásukat kisér játékként, tetszeni vágyásból és a tojók szemében való

feltnés ingerébl végzik. Szakasztottan hasonló jelentség a dürg fajd — vagy fácán-

kakas szárnyrezegtetése és egyéb fajok különböz szerelmi játéka, hangadása, mozdu-

lata stb. Chernél István.
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egyidejleg hallik szaporázó pittyegése, innen is nyilvánvaló, hogy a

szárnyát üti össze, amit unokaöcsémmel valóban láttunk is. Ezen pittye-

gést is már röptében teszi, vagy az ágon elkezdve, röptében folytatja s

aztán tapsol 1— 3-at. Ily módon tapsolni csak tavasszal és nyáron hallot-

tam. Megjegyzend, hogy ezen pittyegése a rendes, a távolban mköd
géppuska kattogására emlékeztet hangjával nem azonos. Berregni —
úgy figyeltem meg eddig — csakis valamely fa magasabb pontjára kiülve

szokott, innen felrepülve pittyeg és tapsol. Maga a berregés is igen

érdekes hang, 1/2—

1

V2 percig is szól s csak igen rövid szusszanásra

hallgat el, hogy aztán fáradhatatlanul újra kezdje.

Csíkszereda, IQlö. júniusában.


