
plare sollten genau untersucht werden, denn die bisherige Annahme : es 
handlé sich um beschádigte Exemplare oder Krüppel, dürfte in den meisten 
Fállen nicht zutreffen, vielmehr scheinen diese bereits am Zugé befindliche 
Individuen zu sein oder es sind übersommernde Nichtbrüter. 

A m 23. Okt. 1932 wurde auf der Donauinsel Helemba bei Szob ein ad. 
Erpel erlegt. Mund-Schlundkopfhöhle gelblichweiss mit einzelnen dunkel-
grauen Flecken, besonders entlang der Lamellen. Zunge blassrot, die 
Záhnchen hinten gelblich. Lángé des Vogels 530, Flügel 286, Schwanz 80, 
Lauf 43, Schnabel 45-2, Flugbreite 890 mm. Gewicht 1334 g. Die langlichen 
Hoden gelblich, grösste Lángé, Breite und Dicke des linken 10X2'2X2 mm, 
des rechten 12X2'1X2 mm. Herzgewicht nach Entfernung des Herzbeutels, 
Blutes und der Gefásse 12930 g. Herzgewicht in °/ 0 0 des Körpergewichts: 
9É69°/00, d. h. auf 1 kg Körper kommen 969 g Herz. Die Tabellen H E S S B S 
in seiner Arbeit : Das Herzgewicht der Wiebeltiere (Zool. Jahrb. Abt. f. 
alig. Zool. Bd . 38, 1921, S. 284) gebén das relative Herzgewicht folgender 
Tauchenten : Nyroca fuligula c? ll '00°/ 0 0 , Bucephala clangula cf 10'97°/00, 
Somateria mollissima 2 9-27°/o0 (obzwar 2 , auf Grund seines Körperge-
wichtes : 1379 g hier vergleichoar). Soweit diese wenigen Angaben einen 
Schluss zulassen, folgen die Tauchenten in ihren Herzverháltnissen der 
W E L C K E R ' s c h e n Regei : die grósseren Arten einer Familie oder Gattung 
homöothermer Tiere habén ein kleineres relatives Herzgewicht, die kleine-
ren Arten ein grösseres. Lebergewicht des Exemplares von Helemba 34'540g, 
Lebergewicht in °/ 0 0 des Körpergewichts : 25 -89°/0 0. Lángé des Darmkanals 
2355 mm : Vorderuarm 342, Mitteldarm 1893, Enddarm 120 mm ; Blind-
darm 73 mm. Im Magén kleine Kieselkörner, Sand und 2 Schneckengeháuse, 
die DR. L . Soós als zu Theodoxus transversalis C. Pf. gehörend determinierte, 
eine Schwimmschneckenart, die für die Fauna der Donau charakteristisch 
ist. — E in zweites, in der Literatur nicht erwáhntes Exemplar, ein ad. 2 
wurde am 5. Január 1928 bei Balatonkenese erlegt. Oben dunkel rauch-
braun, auf Unterbrust und Bauch schmutzigweiss gefleckt ; Flügel 264, 
Schwanz 75, Lauf 46, Schnabel 42 mm. 

A G Y U R G Y A L A G O K FÉSZEKTELEPEI DIÖSJENÖ 
KÖRNYÉKÉN 

írta: R É Z E N D R E , Diósjenő. 
1927 őszén az erdőn járva, halk tilinkószerű hangot hozott a 

fülembe a szél. Figyelve kerestem, honnan, merről jön a varázsos 
dallam s egyszerre elővillant a kék égen a gyurgyalagok nagy csapata. 

Néztem őket önfeledten. Repülésük talán a fecskéénél is cikázóbb. 
káprázatos, szinte délszaki buja színben pompázó a tollúk és énekük 
oly elragadó, hogy az itteniek elvarázsolt tündéreket látnak bennük. 

Ugyan honnan jöttek? Kerestem, kutat tam fészkelő helyüket, 
de bizony senki sem tudott felvilágosítást adni róluk. Egyszer csak 
földi rigóról hallottam. E g y berinkei ember említette, leírtam előtte 
a gyurgyalagot s ő ráismert. 

És így 1928 tavaszán beteljesedett régi vágyam, megtaláltam 
a nagy fészkelő telepet. Diósjenőről Jásztelekig -— mind a kettő 



Nógrád megyében van — lóháton alig egy órás az út s kiérve a 
jászteleki homokbányába, soha nem érzett öröm fogott el, mikor 
meghallottam a hangjukat. De sajnálattal észleltem, hogy a Jásztelek 
határában levő kőbánya fészektelepe, mely a jelek szerint 1927-ben 
még lakott volt , most üres. E z a telep úgy 10—15 családnak adott 
tanyát s hogy 1928-ban nem foglalták el, oka : a fiatalokat kiszedték, 
az öregeket lelövöldözték — a méhesnél garázdálkodtak — s így 
barbár módon a teljes telepet kipusztították. E z a telep déli fek
vésű vol t . 

Annál boldogabban láttam a másik telepen — ez a főtelep — 
a tényleg nagyszámú gyurgyalagot. Rétság és Borsosberény közötti 
országutat eperfasor .szegélyezi, baloldalán a vetéseket kisebb akác
ligetek váltják fel, míg jobboldalán az akácosokat legelők követik. 
A vetések közt itt-ott fákkal szegélyezett patak folydogál, nyáron 
inkább csak posvány. Mintegy negyedórára Borsosberénytől a patak 
mellett marhalegelő van, rajta az elmaradhatatlan gémeskút, vele 
szemben egy enyhe emelkedésű, körülbelül 240 m a tenger színe fölötti 
magas domb, mely délnyugati irányba néz. Anyaga laza, könnyen 
bányászható homok, új s elhagyott bányák váltják fel egymást, 
i t t fészkel a gyurgyalag. 

N e m tudtam betelni nézésükkel. A patak fölött sebes cikázással 
repültek ide s tova, majd fenn a magasban csillogtatták meg nap
fényben tollaikat, majd elfáradva nesztelenül surrantak el alig a 
föld felett, míg végre az ott levő csenevész bokrokra ülve pihenték k i 
a sebes repülést. Sokszor és sokat figyeltem őket. Vol t , hogy már 
május 10-én tojásukat találtam. Érkezésük Diósjenőn keresztül 
május 1—3 közt van. A párosodásuk, ellentétben más madarak 
lármás viselkedésével szemben, tökéletes csendben megy végbe. 
A nőstény — vagy a hím — leszáll a fészektelep előtti füves térségre 
vagy a homokbánya valamelyik padkájára. Oda követi csakhamar 
a párja. Pár p i l lanat ig— esetleg percig is —- egymásmelleit lapulnak, 
majd hirtelen a hím párjának fejét megcsípve, annak hátára lép 
és megtörténik az aktus. Utána azonnal a levegőbe lendülnek és 
pompás légimutatvánnyal kelletik egymást. 

Fészkük háromféle és igen mély. A legrövidebb 1-20 méter, 
míg a leghosszabbat 2-45 méternek találtam. Mert a gyurgyalag 
a földben fészkel. Ezért keresi fel előszeretettel az omladékos partokat 
vagy homokbányákat, ahol könnyen áshatja k i fészkét. M i n d a három 
fészektípusnál a fészekhez vezető folyosó egyformán szűk, kivéve 
a bejárót, mely valamivel tágasabb s a sok ki-berepüléstől „ki van 
csúszkálva", azaz kifelé lejt. A z első fajtánál a folyosó vége hirtelen 
fordulattal jobbra tér, i t t öbölszerűen kiszélesedik, ebben van a fészek. 
A másik éppen i lyen, csak az öböl a baloldalon van, míg a harmadiknál 
mind a két oldalon van öböl, viszont természetesen, csakis az egyik 
van elfoglalva. Olyan fészket, mely közvetlenül a csatorna végén 
szélesedett volna k i , nem találtam. A költőtérben tulajdonképeni 
fészek nincs. Annak alja csak a bogarak meg nem emésztett chi t in-



szárnyfedőivel s meg nem emésztett hártyás szárnyaival van borítva, 
no meg később a fiókák ürülékével. 4—7 tojást találtam fészkenként. 
A tojás fehéres, igen áttetsző, vékony héjú, melynek vastagabb végén 
— sohasem a közepén, de félrecsúszva — inkább ovális alakú, tejfehér 
folt van. Költésük igen érdekes, mert úgy látszik, nagyobb idő
közökben tojjak le a tojásokat. Valahány fészket néztem ugyanis, 
mindegyikben a teljesen kifejlett és már majdnem repülni tudó fióka 
mellett ott találtam ugyanabban a fészekben a még teljesen csupasz 
és vak párnapos fiókát, sőt nemegyszer tojást is. E g y i lyen tojást 
egyszer megjelöltem — persze a fiókák számát is — és két nap múlva 
a tojásnak csak a héját találtam, viszont a fiókákat eggyel többnek. 

Hangjuk, megfigyeléseim szerint, kétféle* Egy ik , amiről már 
szóltam s ez, hogy úgy mondjam, a rendes ; a másik a riasztó hang. 
Éles és teljesen elütő amattól. Erre a hangra az egész társaság egy
szerre felreppen — ha éppen pihennek — vagy pedig vad cikázással 
keresnek menedéket a veszély elől. 

A fészektelepen ott tanyázik az ürge is és a mezei veréb. E z 
utóbbi az elhagyott gyurgyalag-fészkekben. 

A telep maga igen nagy és azt hiszem Csonka-Magyarország 
legnagyobb fészektelepe. Ugyanis az évente fészkelők számát 100—150 
párra becsülöm. Borsosberény körül aztán — mintegy központtól — 
széjjelszórva egyes „szórványok" és kisebb telepek is vannak. Tlyen 
a már említett Jásztelek, azután pár család fészkel néha Bánkon, 
több család Érsek vadkerten, sőt állítólag néha i t t Diósjenőn is, 
ezt azonban csak hallomás útján tudom, én magam nem figyeltem meg. 

A gyurgyalagot igen káros állatnak tartják, sőt még megboldogult 
nagy tudósunk, H E R M Á N O T T Ó is károsnak írja, én az ellenkezőről 
győződtem meg. Ugyanis fészkeikben, meg telepükön a köpetekben 
rengeteg cserebogármaradványt találtam. Hogy pedig, különösen 
ilyen cserebogárévben, mint az idén mit jelent annak pusztítása, 
az kézzelfogható. A z a kis kár, amit a méhek elfogásával tesznek, 
nem áll arányban azzal az óriási haszonnal, amit a cserebogarak 
és más káros rovarok pusztításával tesznek. A z igaz, ha meglepnek 
egy méhest — megfigyeléseim szerint, csakis ha éheznek, azaz nincs 
elég más rovar — érzékeny kárt okoznak, de mivel ez ritkán van, 
én inkább hasznosnak és feltétlenül kímélendőnek tartanám már 
csak azért is, mert számuk évről-évre fogy. 

Pedig kár. R i t k a szép madár s midőn csillogó nászruhájukban 
fenn cikáznak az égen, az ember ott képzeli magát a kol ibr ik hazájában. 

A borsosberényi telepet nem védi senki, semmi. A marháját 
legeltető pásztor még unalmában is fészkét rabolja, tojásait kiissza, 
fiókáit — játék után —• földhöz veri . A homoktermelésnél nem 
vigyáznak rájuk, sokszor fészküket rontják, örökösen zavarják őket. 
Természeti emléknek kellene nyilvánítani, védelem alá helyezve, 
mert lassan eltűnnek ők is és ismét szegényebbek leszünk egy — 
mindenképen — érdekes és csodás madárral. 



M E R O P S K O L O N I E N 
I N D E R U M G E G E N D V O N DIÖSJENÖ. 

Von E N D R E V . R É Z . 

Bis 1927 brüteten 10—15 Paare in einer Sandgrube bei Jásztelek. 
Letztere blieb jedoch, da die Jungen ausgenommen und die Altén abge-
schossen wurden, 1928 unbesetzt. Eine starke Kolonie, wohl die grössteim 
heutigen Ungarn, befindet sich bei Borsosberény, an der südwestlichen 
Seite eines etwa 240 m hohen Sandhügels, der teils verlassene, teils noch 
im Betriebe befindliche Sandgruben enthált. Bestand etwa 100—150 Paare. 
Zwischen 1—3. Mai ist ihre Ankunft, und ich fand auch schon am 10. Mai 
ihre Eier. Die Paarung wird ohne Lárm vollzogen. cf oder 2 lásst sich 
auf den Rasen neben der Kolonie nieder oder auf eine Sandbank, wohin 
der andere Partner folgt. Einige Augenblicke oder auch Minuten sitzen 
sie nebeneinander, bis plötzlich das cf den Kopf des 2 zwickend auf dessen 
Rücken steigt und die Paarung vollzicht. Darauf erheben sich beidé in die 
Luft und vollführen herrliche Flugkünste. Die kürzeste Niströhre fand 
ich 1'20 m, die lángste 2-45 m. Der zum Nest führende Gang ist von gleicher 
Enge, nur der Eingang ist vom vielen Aus- und Einfliegen breiter geworden. 
Die Nisthöhlen werden auf dreierlei Ar t angelegt. I : Das Ende des Ganges 
wendet sich plötzlich nach rechts und bildet dort eine Bucht, worin das 
Nest liegt. I I : Wie I, nur ist die Ausbuchtung links. I I I : Auf beiden Seiten 
des Ganges befindet sich eine Bucht, in einer derselben befindet sich das 
Nest. E i n Nest unmittelbar am Ende des Ganges fand ich nicht. E i n eigent-
liches Nest wird gar nicht gebaut, die Unterlage besteht bloss aus un-
verdauten Chitinteilen von ínsekten und spáter aus den Exkrementen 
der Jungen. Gelege 4—7 weissliche, durchscheinende, dünnschalige Eier, 
am stumpfen Ende, doch nie in der Mitte mit einem ovalen milchweissen 
Pleck. Die Eier scheinen in grósseren Zeitabstánden gelegt zu werden. 
In sámtlichen Nestern fand ich námlich neben fast flüggen Jungen auch 
noch ganz nackte, einige Tage alte, ja sogar auch noch Eier. Einmal be-
zeichnete ich ein solches E i und notierte mir die Zahl der Jungen. Nach 
zwei Tagén fand ich nur Schalen des Eies und die Jungenzahl um eins ver-
mehrt. In der Kolonie wohnen auch Erdziesel und Peldsperlinge, letztere 
in den verlassenen Meropshöhlen. Der Bienenfresser gilt für schádlich, ich, 
fand aber in den Gewöllen der Kolonie nur viele Maikáferreste. Im Hunger 
fangen sie zwar auch Bienen und verursachen empfindlichen Schaden, doch 
ist letzteres selten der Fal i . Die Kolonie verdiente als Naturdenkmal unter 
Schutz gestellt zu werden 


