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A nyaktekercsről.
I r t a :  Szőcs JÓZSEF.

.1936-óta minden évben gyűrűzöm a Budapest mártonliegyi ker
tünkben fészkelő nyaktekercseket, még pedig az öregeket és fiatalokat 
egyaránt. Ezen idő alatt összegyűjtött tapasztalataimat az alábbiak
ban közlöm. Minthogy a nyaktekercsnél ivari dimorfizmus nincs, ezért 
megfigyeléseimet nem tudom külön a hímekre vagy a tojókra vonatkoz
tatni. A 6 évi megfigyelés alatt 18 öreg madarat és 98 fiókát gyűrűztem 
meg. Igen figyelemreméltó, hogy a 98 gyűrűzött fióka közül eddig 
egyetlen egy se került kezeim közé.

Az öreg madarak gyürüzése mindenekelőtt a nyaktekercs korára 
adott néhány érdekes adatot. A 18 gyűrűzött szülőmadár közül hármat 
2 egymásután következő évben is kifogtam, tehát legalább 3 évesek 
voltak. A 134876. sz. gyűrűvel jelölt madár pedig 3 egymást követő 
évben került kézre, vagyis legalább 4 éves volt.

Másik eredménye a ̂ yürüzéseknek az, hogy a nyaktekercs kétszeri 
költése most már jelölt madarakon is bebizonyosodott (lásd Aquilla 
XLII—XLV. 683. 1.). Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a nyak
tekercsnél a kétszeri költés nem tartozik a ritkaságok közé. A megfi
gyelt 9 fészkelési adat közül 5 kétszeri, 4 pedig egyszeri költés volt. 
Sajnos a költés kezdetéről és lefolyásáról nem mindig sikerült pontos 
adatokat gyüjtenem, azonban a rendelkezésemre álló néhány adatból 
is kitűnik, hogy ha elég korán sikerül a fészkelést kezdeniök, akkor még 
egy költésre sor kerül. Ellenben, ha a tojásrakás valami oknál fogva 
(időjárás, fészekhiány) csak néhány napot is késik, már elmarad a máso
dik költés. Megfigyeléseim ezidőszerint arra utalnak, hogy ha május 
13-ig megkezdődik a tojáslerakás, kétszeri fészkelés várható ; viszont, 
ha az csak május 13-a után kezdődik, akkor a második költés elmarad. 
Többször előfordul az is, hogy az első és a második költés egybekapcso
lódik, vagyis amikor az első költésből származó fiókák még a fészekben 
vannak, már egy másik fészekben megkezdi a nőstény a tojáslerakást. 
Erről a következő feljegyzéseim vannak :

első költés : második költés : 
fiókák kirepülése első tojás

1936. VI. 16—20 VI. 18.
1937. VI. 17—21 VI. 10.
1939. VI. 23—25 VI. 25.
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A gyürüzések további eredményeként megállapítható, hogy a nyak
tekercs egy évre szóló házasságot köt párjával. Eddig ugyanis minden 
esetben azt tapasztaltam, hogy a második költésnél ugyanaz a him és 
tojó volt együtt, mint első költéskor. Viszont arra is van egy adat, 
hogy másik évben uj párt keres magának. 1938-ban egy pár volt a
125.000. és a 134.876. sz. gyärüvel jelölt két madár ; 1939-ben a 125.000. 
sz-nak a 134.881. sz., a 134.876. sz-nak pedig a 134.891. sz. madár volt 
a párja.

A fészkelési adatokat az alábbi kimutatás szemlélteti:

É v 
szám

1 .
Szülömadár j o g 

gyürüsz.
2

Első tojás Fickakelés
Kirepülés

Tojások Fiókák

időpontja száma

1936 97184
97185

1. — — VI. 16—20 11 8

2. VI. 18. — V II. 28— 31 9 4

1937 51550
97185

1 . — V. 30. V I. 17—21 9 5

2 . VI. 10. — V II. 22—23 9 5

1938

124978
124979

V. 17. — VI. 25—27 10 9

125000
134876 — VI. 15. V II. 8. — 5

1939

125000
134881

1.

2.

V. 9. V. 30. VI. 17— 18. — 9

VI. 24. • V II. 13. V II. 30— 31 ' 7 6

134876
134891

i

1 . VI. 3. V I. 23— 25 8 8

2. VI. 25. kb. V II. 13. V II. 30—V III. 1. 7 7

1940

145389
134876

1. V. 12. VI. 3. VI. 21— 25. 10 9

2. VI. 29. V II. 15. V III . 4. — 6

141229
141230 V. 14. VI. 3. VI. 24—28. 9 9

1941
151954
141229 V. 15. VI. 7. VI. 25—26 9 8

A nyaktekercs életmódjára vonatkozóan még a következő meg
figyeléseket tettem : Mártonhegyre március végén, április elején érkez
nek. Megérkezés után mindjárt kezdik az odúkat járni. Kezdetben 
egyesével, majd csakhamar összepárosodva. A kiválasztott odú nyílá
sában csaknem egész nap felváltva őrködnek, miközben hangjukat 
gyakran hallatják. Május elején azonban — midőn már közeleg a tojás
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rakás ideje — már sokkal ritkábban látni őket az odúnál, és mikor az 
első tojást lerakták, egészen eltűnnek a fészek környékéről. Ebben az 
időben hangjukat is ritkábban lehet hallani. A tojás a fészekben minden 
nap eggyel szaporodik és még nincs együtt a teljes fészekalj, mikor 
a kotlás megkezdődik (rendesen a 7. tojás után). Valószinüleg ez az oka 
annak, hogy a nyaktekercsfészkekben rendszerint olyan különböző nagy
ságú fiókákat lehet találni. A him és tojó felváltva kotlik. A tojások 12—14 
nap alatt kelnek ki. A tojások között többnyire 1—2 záp is van de elő
fordul, hogy a tojások fele záp marad. Egy alkalommal egy 5-ös fészek
aljból egy fióka sem kelt ki. A tojásokat kifújva megállapíthattam, 
hogy valamennyi záp volt, holott az anyamadár 12 napig szorgalmasan 
ült a tojásokon.

A fiókákat az öregek kizárólag hangyával etetik. Érdekes, hogy a 
hangyák még az öreg madár csőrében is mozognak. A fiókák a kikeléstől 
számitott 17—25 nap múlva repülnek ki. A fészek elhagyása nem egy
szerre történik, 3 sőt 5 nap is eltelik az első és utolsó fióka kirepülése 
közt. Az egész költési idő (az első tojástól, az utolsó fióka kirepüléséig) 
átlagban 39—42 nap. Kirepülés után a fiókákat még néhány napig az 
öregek táplálják, körülblül 10—14 nap múlva azonban már teljes 
önállóságra jutnak. Ezután mind ritkábban kerülnek szem elé. Az utol
sók szept. 20-a táján mutatkoznak a Mártonhegyen.

Vom Wendehals.
V on J osef Szőcs.

Seit 1936 beringe ich alljährlich in meinem Garten in Budapest— 
Mártonhegy die dort nistenden Wendehälse, Alte und Junge. Meine 
Erfahrungen gelegentlich dieser Beringungen möchte ich im Folgenden 
bekanntgeben. Da beim Wendehals ein Geschlechtsdimorphismus nicht 
besteht, laßen sich die Beobachtungen nicht gesondert auf die Männ
chen oder Weibchen beziehen. Im Laufe von 6 Jahren beringte 
ich insgesamt 18 alte Vögel und 98 Junge. Sehr beachtenswert ist, 
daß von den 98 beringten Jungvögeln bisher kein einziger wiederge
fangen wurde.

Die Beringung der alten Vögel ergab vor allem hinsichtlich des 
Alters des Wendehalses einige intereßarite Aufschlüße. Von den 18 
beringten Brutvögeln wurden drei Exemplare in zwei aufeinander fol
genden Jahren wiedergefangen, waren also wenigstens^ Jahre alt. Der 
mit Ring Nr. 134876 markierte Vogel wurde sogar in drei aufeinan
der folgenden Jahren wiedergefangen ; sein Alter betrug also mindes
tens 4 Jahre,
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Ein weiteres Ergebnis der Beringungen ist die Feststellung, daß 
der Wendehals zweimal brütet (siehe Aquila XLII—XLV, pag. 683). 
Und zwar gehört das zweimalige Brüten dieses Vogels durchaus nicht 
zu den Seltenheiten. Bei den 9 beobachteten Daten handelt es sich 
in 5 Fällen um zweimaliges, in 4 Fällen um einmaliges Brüten. Leider 
konnte ich über den Beginn und Ablauf des Brutgeschäftes nicht 
immer genaue Daten sammeln, doch geht schon aus den wenigen zur 
Verfügung stehenden Angaben hervor, daß bei frühzeitigem Gelin
gen der ersten Brut in der Regel noch eine zweite Brut stattfindet. 
Tritt dagegen beim Legen aus irgend einem Grunde (Witterung, Xest- 
mangel) nur eine Verspätung von wenigen Tagen ein, dann entfällt 
die zweite Brut. Meinen bisherigen Beobachtungen zufolge ist der 
kritische Tag der 13. Mai : beginnt das Eierlegen vor dem 13 Mai, dann 
ist ein zweimaliges Brüten zu erwarten ; im ändern Falle bleibt die 
zweite Brut gewöhnlich aus. Oft kommt es auch vor, daß die erste 
und die zweite Brut ineinander übergehen, das heißt : wenn die Jun
gen der ersten Brut noch im Neste sind, beginnt das W eibchen in einem 
ändern Nest mit dem Eierlegen. Diesbezüglich habe ich folgende Auf
zeichnungen gemacht :

Als weiteres Beringungsergebnis konnte festgestellt werden, daß 
der Wendehals mit seinem Ehepartner eine Ehegemeinschaft für die 
Dauer eines Jahres schließt. Bisher machte ich nämlich in jedem ein
zelnen Falle die Erfahrung, daß bei der zweiten Brut genau diesel
ben Gatten beisammen waren wie bei der ersten. Dagegen hat in 
einem Falle der Wendehals sich im zweiten Jahre einen ändern Le
bensgefährten gesucht. Im Jahre 1938. waren die mit Nr. 125.000 
und 134.876 beringten Vögel ein Paar ; 1939 hatte Nr. 125.000 den 
Vogel mit Ring Nr. 134.881 zum Paar, Nr. 134.876 dagegen den Part
ner Nr. 134.891.

erste Brut: 
Ausfliegen der Jungen
1936. VI. 16—20
1937. VI. 17—21 
1939. VI. 23—25

zweite Brut: 
erstes Ei 

VI. 18. 
VI. 10. 
VI. 25.
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Die Nistdaten sind aus folgender Tabelle ersichtlich :

Ring-Nr. clor 
Eiternvögul

1»«J e Zeitpunkt des
Ausf liegen 

der Jungen

Anztrhl der

Jahr

Za
hl

 
<1 

Ji
ru

tc
i

Li'gens des  
ersten Eies

j Aus- 
1 sehiüpfens Eier J u n 

gen

1936
971S4 1. — — VI.  16— 20 11 8 ’
97185 2 VI. IS. j  V II .  28— 31 9 4

io:;7
51550 1. — V. ::o. VI.  17— 21 9 5

971 85 •> v r .  io. — 1 VII. 22 --2 3 9 1 5

12497s 
124979

V. 17. VI.  2 5 - 2 7
10

9

1938
12500D
134876 — j VI.  15.

I
V II .  8 — 5

125000 1. V. 9. V. 30 1 VI.  17— 18 — 9

1939

134SS1 .) VT. 24. v i  r. 13. ! VI r 30— 31 7 6

13487t» 1. — v r .  3. VI. 23 -25 8 8
134891 ■> VI.  25 cm. VIT. 13. V II .  30— V II I .  1 7 7

145389 1. V. 12. VI.  3. VI.  21 — 25 10 9

1940
134876 o v r .  29. V II .  15. V III  4 — 6

141229 
141231» 'Í

V. 14. VI.  3. VI.  24— 28 9 9

1941 101954 
141220 !

! V. 15.
1

VI.  7. | VI.  25— 26 |

Í

9 8

Über die Lebensgewohnheiten des Wendehalses noch einige Beobach
tungen : Die Ankunft in Mart-onhegy erfolgt Ende März oder Anfang 
April. Sofort beginnt die Suche nach Nisthöhlen : zuerst fliegen die 
Vögel einzeln, bald darauf schon gepaart. Den Eingang der erwähl
ten Höhle bewachen sie abwechselnd fast den ganzen Tag, wobei sie oft 
ihren Ruf ertönen laßen. Anfang Mai — kurz vor Beginn des Eierlegens
— sind sie schon viel seltener bei der Höhle zu sehen, und ver
schwinden nach dem Legen des ersten Eies ganz aus der Umgebung 
des Nestes. Auch laßen sie sich viel seltener hören. Täglich wird das 
Gelege um ein neues Ei vermehrt und ist noch nicht vollzählig, wenn 
der Vogel mit dem Brüten beginnt (gewöhnlich nach dem 7 Ei). Dieses 
ist wahrscheinlich der Grund, daß in Wendehalsnestern gewöhnlich 
Junge in den verschiedensten Größen anzutreffen sind. Männchen und 
Weibchen brüten abwechselnd. Die Jungen schlüpfen nach 12—14 
Tagen. Meist sind 1—2 Eier unbefruchtet, in einigen Fällen sogar die



396 JOSEF SZŐCS [Aquila

*

Hälfte des Geleges. Aus einem 5-er Gelege schlüpfte einmal nicht ein 
einziges Junges. Beim Ausblasen der Eier zeigte sich, daß sie durchweges 
unbefruchtet waren. Der Vogel war 12 Tage lang fleißig auf den Eiern 
geseßen.

Die Jungen werden ausschließlich mit Ameisen gefüttert. Intcreßant 
ist, daß sich die Ameisen noch im Schnabel des fütternden Vogels bewegen. 
Die Jungen verlaßen 17—25 Tage nach dem Ausschlüpfen das Nest, 
und zwar nicht gleichzeitig, sondern in einem Abstand von 2—5 
Tagen. Die gesamte Brutdauer (vom ersten Ei bis zum Ausfliegen 
des letzten Jungen) beträgt durchschnittlich 39—42 Tage. Nach dem 
Ausfliegen werden die Jungen noch einige Tage von den Eltern 
gefüttert, sind aber schon nach 10—14 Tagen vollkommen selbständig. 
Von da ab sind sie immer seltener zu sehen. Die letzten beobachtete 
ich auf dem Mártonhegy um den 20. September.


