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Füstifecske — molnárfecske

A hosszú lábú, piros csőrű gólya m elle tt a fecskék is a magyar ember 
kedves m adarai közé tartoznak. Csicseregnek az eresz szélén, takaros 
fészket építenek az is tá lló  gerendá ján , kapkodják a legyeket a lege
lésző jószág o lda lá ró l, de m egjelennek a városi és fa lusi nagy lakó
telepeken is, ahol az erkélyek szögleteibe ép ítik  fészkeiket.

Valam ikor a fa lusi ember szerencsének tekintette, ha fecskepár te le 
pedett meg az eresz a la tt vagy az istá llóban, ahol külön nyílást vágtak 
az a jtóra , esetleg nyitva hagyták az egyik kisablakot, hogy a fióká it 
etető m adár szabadon járhasson ki és be. Sajnos az u tóbbi időben 
sok szomorú hírt kaptunk arró l, hogy a fecskéket már nem nézik m in
denü tt jó  szemmel. Tojásokkal, fiókákka l te li fészkeket vertek le a fa l
ról, másutt nagy, zörgő nylonlepedőket te ríte ttek az eresz a ljá ra , ne
hogy a tavasszal visszatérő m adarak megtelepedhessenek. Esetleg 
légpuskával lövöldöztek a dróton csicsergő fecskékre, és nem tö rőd 
tek vele, ta lán  nem is gondo ltak rá, hogy a szárnyszegetten a láhu lló  
m adár fiókái valahol az eresz a la tt, vagy az is tá lló  gerendá ján  épü lt 
fészekben szülők nélkül sok szenvedés után éhenpusztulnak.

M indezek ellenére szeretnénk h inni, hogy a fen t em lített szomorú pél
dák csupán elszigetelt je lenségek és a magyar ember ma is éppen 
olyan nagy szeretettel és gondoskodással tek in t a fecskékre, m int apá 
ink, nagyapáink és azok ősei te tték valam ikor. Szeretnénk hinni, hogy 
ma is érvényesek Szabó Lőrinc gyönyörű sorai, am ikor „F icse ri-füs ti" 
című versében egyebek m elle tt így ír:

csak nézem, hogy körözöl e legánsan 
s csupaszáj-fia idnak enni hogy adsz; 
áldás lakik a fehérfa lú  házban,
Ficseri-füsti, ahol te laksz.

Vagy idézzünk néhány sort Tompa M ihá lytó l, aki hasonlóképpen nagy- 
nagy szeretettel ír a fecskékrő l:

fecske fészkel az ereszünk a la tt 
dehogy bántanám  a jó  m adara t; 
sőt úgy szeretem s örü lök neki, 
fiacská it midőn etetgeti.
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Melyik az igazi fecske?

Szerte a v ilágon csaknem 80 különböző fecskefaj él, a leg több jük A f
rikában. Európából ötfé le fecskét ismerünk, ezek közül hazánkban há
rom fa j fészkel. De ha valaki a m adarakkal fogla lkozó magyar nyelvű 
könyvekben próbál utánanézni, mégis négyféle fecskéről olvashat. Va
jon  hogy lehet ez?

Ügy, hogy a magyar nyelv fecskének nevezi a sarlósfecskét is, holott 
ez az a lu lró l feketét mutató, a levegőben a vasmacskára emlékeztető, 
a magasban vagy a házfa lak között sivítva nyila ló m adár va ló jában 
nem fecske, bár repülés közben kétségkívül em lékeztet azokra, külö
nösen a molnárfecskére. A sarlósfecskék a m adár-rendszertanban a 
lappantyúk és a jégm adarak között kaptak helyet, de közeli rokonaik 
az am erikai földrészen élő parányi ko libriknek is. Hazánkban egyes 
nagyvárosokban, pé ldául Budapesten, Pécsen, Sopronban és Veszp
rémben élnek, magas épületek zugaiban fészkelnek és arról neveze
tesek, hogy éppen csak költeni jönnek haza A frikából. M ájusban ér
keznek és a lig  repítették ki a fióká ika t, jú lius  végén, augusztus elején 
már e ltűnnek a költőhelyek környékéről.
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A három hazai fecskefaj közül a partifecske a legkisebb, to llruhá ja  
barna, mellén ugyancsak barna örv húzódik. Nagy telepekben fészkel 
a homok- és sóderbányákban, meredek fo lyópartokon, ahol a madarak 
úgy keringenek a sok-sok fö ldbe fú rt vízszintes a la g ú t be já ra ta  előtt, 
m intha óriásira  nőtt méhek lennének. A partifecskével ta lán  egy ké
sőbbi füzetben fogla lkozunk, most az ember közelében élő két fa jt, a 
füsti- és a m olnárfecskét vesszük nagyítónk a lá. Érdemes együtt tá r
gyalni őket, mert a leg több ember, ha szereti is a fecskéket, nem is
meri és a laposan össze is keveri őket. G yakran o lvashatunk pé ldául 
arró l, milyen kedvesen csicsereg az udvaron az eresz a la tt tanyázó 
fecske, ho lo tt az ereszek a la tt a molnárfecskék fészkelnek, az udvaron 
pedig a füstifecske énekel kedves, behízelgő hangján.

A két fa j egyébként színezetében is e lté r egymástól. Felül m indkettő 
szép acélkék, de a molnárfecske háta és alsóteste hófehér, a farko 
csupán kimetszett. A füstifecske homloka és torka barnásvörös, a be
gyén széles, kékesfekete m ellényt visel. Alsóteste sárgásfehér, vörhe- 
nyes árnya la tta l, az öreg m adarak szélső fa rk to lla i megnyúltak és ezek 
a lko tják  az igazi villás fecskefarkot.

Hol élnek fecskéink?

A füstifecske a legészakibb részektől e ltekintve egész Eurázsiában el
te rjed t, de fészkel Észak-Afrikában és Észak-Amerikában is. A m olnár- 
fecske Eurázsia és Északnyugat-Afrika lakója. Hazánkban a füstifecske 
elsősorban a fa lvakban és a tanyákon él, a molnárfecske a városok
ban is otthon van, pé ldául egyik első madárvendége az új lakóte le
peknek.

A két fa j fészkelésmódja és a fészek maga is alapvetően e lté r egymás
tól. A  molnárfecske az épületek külső o lda lán , az eresz a la tt, erkélyek 
szögleteiben építi ap ró  sárgom bócokból á lló , zárt, csupán keskeny 
bejárónyílással e llá to tt fészkét. Társaságkedvelő madár, nem rit
kán száz vagy még több  fészek épül egymás közelében. A füstifecske 
ezzel szemben az épületek belsejét választotta. Legszívesebben a kel
lemesen meleg istá llókban fészkel. A gerendán épült, fe lü l nyitott fé 
szekbe a m adarak a sárgalacsinok közé sok növényi szálat is bedo l
goznak. De költenek füstifecskék a tornácok a la tt, e lhagyott épületek 
belsejében, sőt ha tavasszal néhány napra nyitva fe le jtjü k  az ablakot, 
e lő fo rdu l, hogy a konyhában vagy a szobában is megtelepszik egy- 
egy pár. Ilyenkor gyakran a mennyezetről a lácsüngő lám patartóra 
fészkelnek.
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Tavaszi érkezés

A régi magyar szakkönyvekben minden vonuló m adárnál m egadták a 
sok megfigyelés a la p já n  leszűrt úgynevezett országos érkezési közép
napot. Ezek szerint á tlagos időjárás m elle tt a gólya március 30-án, a 
füstifecske április  4—5-én, a molnárfecske valamivel később, a hó 
11-12. nap ján , a fü lem üle április  18-án, a partifecske pedig csak 
április  19—20-án érkezik. Ma már tud juk, hogy ezek a számok leg fe l
jebb  tám ponto t je lenthetnek, de elsősorban az időjárástó l függően 
igen nagy eltérések is lehetségesek. Külfö ld i adatok szerint pé ldául a 
füstifecskéknél az egyes m adarak érkezése között 30 vagy akár 60 nap 
is elte lhet.

Különösen hűvös, esős tavaszon vesszük észre viszonylag későn a ha
zatért fecskéket. Ilyenkor ugyanis a m adarak nem je lennek meg rög
tön a fészkelőhelyek közelében, hanem csapatosan vadászgatnak a 
vizek fe lett, hogy szűkös táp lá lékuka t összeszedjék. A  víz közelében 
m indig enyhébb a levegő, erősebb a rovarmozgás, a fecskék pedig 
szorosan az apró hullám ok fe le tt repülve az éppen á ta la ku lt és első 
légi útjukra készülő szúnyogokat is elkapkodják.

Csodálatos látvány az ilyen kora tavaszi vadászgató füstifecske csa
pa t! Ó rákon á t lebegnek a nemrég érkezett és bizonyára nagyon fá 
rad t vándorok a víztükör fö lö tt, szárny szárny m ellett csapdos a leve
gőben, türelm esen pásztázzák á t a vizet ú jra és újra, hogy korgó gyom
rukat úgy-ahogy megnyugtassák. De ha aztán mégiscsak kisüt a me
leg április i nap, csendesedik a hideg szél és tömegesen bú jnak elő 
rejtekükről az add ig  gém beredetten pihenő rovarok, a fecskék is nyom
ban jo b b  kedvre derülnek. Ha jó llak tak , a nádszálakra ü lnek pihenni. 
Tollászkodnak, néha már csicseregnek is egy keveset, majd egy idő 
után ismét a víz fö lé  szállnak. De már nem kell annyira alacsonyra 
ereszkedniük. Egyre több  csillogó szárnyú rovar repked, c ikázik a leve
gőben és mi kell ennél több  egy nemrég érkezett, éhes fecskének?

A régi fészekben

Am ikor április  derekán már tartósan jó ra  fo rdu l az idő, megérkeznek 
a molnárfecskék, és a füstifecskék is fe lbukkannak a fészkelőhelyek 
környékén. A hímek szapora énekléssel igyekeznek egy to jó t a közeibe 
csalogatn i. Néha körbe repülnek az udvar fe lett, be-beszállnak az 
is tá lló  ab lakán és közben szinte szünet nélkül énekelnek. Ha pedig 
megérkezik a to jó, hívják, csalogatják, hogy megmutassák leendő 
párjuknak a tavalyi fészket, vagy a most kinézett fészekhelyet.
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A füsti- és molnárfecskék, ha csak tehetik  az előző évi fészkeket fog 
la ljá k  el. Kicsit tatarozzák, jav ítga tják , néhány friss sárga lacsin t ra
gasztanak a fészek peremére, új to lla ka t hordanak a belsejébe. A mol
nárfecskék csaknem m indig többedm agukkal, gyakran nagy te lepek
ben költenek, a füstifecskék viszont szívesebben fészkelnek külön-kü- 
lön, de ha a szükség úgy hozza, több  pár is kö lt egymás közelében. 
Valam ikor a kis fa lusi is tá llók korában, szinte minden portának meg
volt a maga füstifecske párja, de a nagyobb istá llókban akkor is gyak
ran lehete tt több  fészket ta lá ln i. Szükségből a párok kénytelen ke lle t
len elviselik egymást, esetleg annyi fecske je le n t meg tavasszal egy
szerre az istá llóban, hogy egyszerűen nem m aradt lehetőség a revir- 
nek, az egyes hímek á lta l e lfo g la lt és védett te rü le tek kia lakítására. 
M ert egyébként a szelíd füstifecskék kemény harcokat vívhatnak egy
mással a fészkelőhely b irtokáért és nem egyszer e lő fo rdu lt már, hogy a 
vesztes, a legyőzött hím holtan hu llo tt a lá az udvar fe le tt vívott légi 
csata után.

A molnárfecskék viszont fészkeiket nemcsak hogy közel ép ítik  egymás
hoz, de nagyon gyakran egyiket a másikra tapasztják. Szívesen fész
kelnek alacsonyan, így például egy Ú jkéren (dr. Faragó S. Nyugat- 
Magyarország) végzett vizsgálat szerint a fészkek átlagosan 345 cm 
magasan épültek (48%  tornác p la fon ján , 26%  lépcsőbejárat p la fon
ján , 19% eresz a la tt, 7%  ablakmélyedésben). Az egyes fészkek a lak ja  
így erősen változó, m indig az ado tt lehetőségektől függ. Az érkező 
és távozó m adarak soha nem civódnak, veszekednek egymással, m ind
egyikük a sa já t fészkével, a to jásokkal, fiókákkal van e lfoglalva.

Szegeden (A lbert A.) 1372 molnárfecskefészek ég tá jak szerint a követ
kezőképpen oszlott m eg: D 2 7 % : K 3 9 % ; Ny 12% ; É 22% . Az ura l
kodó szélirány a nyugati volt. Egy budapesti felmérés szerint (Nagy I.) 
a fészkek 94% -a szalagházon épült, 86% -a világos házfalon.

Néha új fészekben indul a költés

Ha az érkező m adarak azt lá tják, hogy már valamennyi tavalyi fészek 
fog la lt, új o tthon t építenek maguknak. O tt tipegnek a „fra kko s " kis 
m adárkák az eső után gyű lt tócsa mellett, a gu lyakút közelében, szor
galm asan gyű jtik  az agyagos sarat és ha e leget szedtek a csőrükbe, 
máris repülnek vele a fészekhez. Ami az építést ille ti, a füstifecskék 
a gerendákon könnyebb helyzetben vannak, a szálkás faanyagon 
ugyanis jó l tapad a sár, de még így is előszeretettel valami szilárdabb 
a lapra , pé ldául a gerendába vert erős szögre építik a fészket. A mol-
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nárfecskék az eresz a la tt néha hosszú gyöngyfüzért raknak apró  sár
darabkákból a fehér fa lra , míg végül a leg jobbnak vélt helyet meg
ta lá ljá k . M ert bizony könnyen levá lik  a vako la t és vele együtt a fészek 
is a fö ldre  hull, to jásokkal, fiókákkal. Ezért is szeretik a molnárfecskék 
az öreg épületek érdes vakolt fa la it, ahol jó l tapad a sár, könnyű az 
építkezés.

Különleges fészkelőhelyek

A füsti- és molnárfecske valaha sziklákon építették fészkeiket és azzal, 
hogy megtelepedtek emberi épületeken, te ljesen új te rü le teket hódí
to ttak  meg. Enélkül például az a lfö ldeken soha nem je lenhettek volna 
meg m int fészkelők.

Bizonyára m indenki lá to tt már olyan fecskefészket, amelynek elhelye
zésében valam i szokatlan volt, és amely éppen ezért e lü tö tt a tö b b i
tő l. A fecskék nagyszerűen tudnak a lkalm azkodni és ezért néha való
ban szokatlan, érdekes helyen ta lá lju k  fészkeiket.

A Hortobágyon és a D una-T isza köze pusztáin például, ahol nagy 
területeken nincsenek fészkelésre a lkalm as lakóházak, a füstifecske 
párok juhhodályokban, a nádtető belső fe lére ragasztották fészkeiket, 
mások a kútgyűrűben, vagy ha tég láva l vo lt kirakva a kút, annak a l
kalmas részein fészkeltek. H idak a la tt, beton átereszek mennyezeti 
részén is gyakran megtelepszik egy-egy füstifecske pár, ha pedig a 
nyitott ab lak csábításának engedve a szobában vagy a konyhában 
ütnek tanyát, a mennyezetről le lógó lámpa ernyőjére építkeznek.

Évekkel ezelőtt a Balaton mentén ívlámpára rakta fészkét egy füsti
fecske pár és érdekes módon éjszaka etette a fióká it. Az erős fény 
ugyanis nagyon sok rovart csa lt a közeibe és a fecskék a néhány mé
te r sugarú körben repkedve könnyedén összefogták a szükséges meny- 
nyiséget. N appal azután többnyire csak pihentek, tollászkodtak, a 
fiókák pedig jó llako tton , békésen szundítottak a fészek mélyén.

Dr. M o lnár Gyula 1982-ben Békés megyében 5 méter magasan levő 
szarkafészekben ta lá lt füstifecske fészket. A pár 6 fió ká t nevelt. A 
szarkafészek sárból levő csészéjét bélelték ki, o tt ü ltek a fiókák, szüleik 
a fészek ágasbogas fedelének nyílásán á t já rtak  be etetni.

Néhány molnárfecske pár rendszeresen kö lt a Balatont Szántódnál á t
szelő révhajó o lda lán . Repülve követik mozgó fészküket, útközben va
dásznak legyekre, szúnyogokra és hol a tó közepén, hol az egyik, majd 
a másik part mentén etetik a fiókákat. A ttó l függően, hogy a komp-
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hajó  éppen merre já r  autókkal és fecskefészkekkel megrakodva. Leg
utóbb pedig arról érkezett hír, hogy a Nagymaros és Visegrád között 
közlekedő kompon füstifecske pár ü tö tt tanyá t és ugyancsak menet
közben etették fióká ikat.

Lesben a fészeknél

A fecskék bizalmas madarak, hozzászoktak az emberekhez, ezért csa
lád i é le tüket is könnyen m egfigyelhetjük. Egy-egy óra, am it a fészek 
közelében e ltö ltünk rengeteg élményt nyú jthat és sok hasznos tu d n i
valóval gyarapítha tja  m adártani ismereteinket.-

A molnárfecske és a partifecske to jása i hófehérek, ennek a zárt fé 
szekben illetve a sötét üregben van je lentősége, a füstifecskéé fehér 
a lapon vörhenyesen pettyezettek. A fészekalj á lta lában  5 to jásból á ll, 
a füstifecske azonban 6 vagy 7 to jás t is rakhat. A második költés ide
jén  gyakran már csak négy fióká t nevelnek, de az is e lő fordu l, hogy 
a párok csak egyszer költenek. Feljegyeztek viszont olyan eseteket is 
füsti- és molnárfecskéknél egyaránt, am ikor a m adarak háromszor ne
veltek és repítették fióká ikat.

A tojásrakás ideje függ a m indenkori idő já rástó l. A füstifecskéknél 
pé ldául meleg tavasz esetén már május első nap ja iban  m egje lenhet
nek a to jások a fészekben, hűvös, esős években ugyanazon a te rü le 
ten a párok csak jóva l később, a hó végén kezdenek költeni. A mol
nárfecske első költése májusban van.

A to jók  naponta raknak egy-egy to jás t és csak ha a fészekalj már 
te ljes, kezdik meg a kotlást. A füstifecskéknél csak a to jó  ül és időről 
időre e lhagyja a fészket, hogy legyeket és más rovarokat fog jon  ma
gának, fehérhasú rokonánál a molnárfecskénél a hím és a to jó  szé
pen megosztoznak a kotlás bizonyára elég fárasztó m unkájában.

A kotló m adár to llá it kissé széttárva csendesen ül a to jásokon. Vigyáz 
arra, hogy testének melege valam ennyit egyformán érje. Sőt, n ap já 
ban többször fo rga tja  is őket. Kissé m egem elkedik a fészken, majd 
csőrével nagyon óvatosan egyiket a másik után m egforgatja .
Érdemes m egfigyelni azt a kedves je lenetet, am ikor a molnárfecskék 
vá ltják  egymást a kotlásban. Az egyik bent ü ldögél, a másik pedig va- 
lahonnét a magasból érkezik és egy p illa n a t a la tt bebú jik  a nyíláson 
párja  mellé. O tt fecskenyelven halkan „beszé lgetnek”  egy kicsit, majd 
az addig  szorgalmasan kotló m adár máris suhan ki a levegőbe, hogy 
kicsit megmozgassa a szárnyait és persze táp lá léko t keressen ma
gának.
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Míg a füstifecske to jó  kotlik, a hím vigyáz a fészek környékére. H in 
tázik az udvar fe le tt a ruhaszárító kötélen, üldögél az eresz szélén 
vagy egy száraz faágon és kedves csicsergő hangján énekel. Ha a 
to jó  lerepül a fészekről és táp lá lkozn i indul, párja  nyomban csatlako
zik hozzá, együtt suhannak ki a mező vagy a kertek fölé. Am ikor néhány 
perc múlva a to jó  visszatér, a hím a to rnácig  vagy az is tá lló  a jta já ig  
kíséri. Néha be is száll a nyitott a jtón , köröz egyet a békésen kérődző 
tehenek fe je  fe lett, azután ismét kirepül a napsütésbe.

A molnárfecskéknél á lta lában  jóva l nehezebb m egfigyelni az összetar
tozó párok viselkedését, hiszen, különösen a nagyobb telepeken, a 
m adarak örökösen jönnek, mennek, á llandó  a forgalom . H asonlít ez 
egy kicsit a nagy lakóte lepek életére, ahol ugyancsak m indig sok em
ber já rká l, sétál a házak között.

A kotlási idő á lta lában  14-15 napig tart, de hűvös időben a füstifecs
kéknél néha csak a 16. napon kelnek a fiókák. A to jások héja rend
szerint a ha jna li órákban pattan meg és a fiókák csaknem m indig 
egyidőben, néhány óra leforgása a la tt kelnek ki. Csupaszok, vakok és 
nagyon tehetetlenek az első napokban. Az á tlag  20 grammos füsti
fecske fióká ja  kikelésekor mindössze másfél gram m ot nyom! A to jó  
e le in te  nem mozdul róluk, melengeti őket, az eleséget, apró rovaro
kat a hím hordja a fészekhez. Később már m indkét szülő etet, de 
éjszakánként a to jó  k ito llasodósukig melengeti a fió ká ka t
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Az öreg m adarak a fészket példásan tisztán ta rtják . Amelyik fióka 
enni kapott, a lig  nyelte le a fa la to t, máris forogni kezd a fészekben, 
add ig  izeg-mozog, míg a hátulsó fe lé t nem nyújtja fe lfe lé. O tt pedig 
m egje lenik a finom hártyába burko lt fehér-fekete színű ürülékcsomó. 
Ezeket e le in te  az öreg m adarak többnyire lenyelik, később a csőrükbe 
kapva szállítják el a fészektől és valahol távo labb  egyszerűen elpoty- 
tyantják. Am ikor a fiókák már nagyok, ürítés e lő tt megfordulnak, ki
há trá lnak a fészek szélére és a peremen tú lra  pöttyentenek. Ilyenkor 
van nagy szükség a fészek alá erősített deszkára, a „fecskepe lenkára !”

A füstifecskéknél könnyű m egfigyelni, hogy a to jó  még egyéb módon is 
gondoskodik a fészek tisztaságáról. A peremen kapaszkodva csőrével 
és fejével a fiókák a lá  nyúl, kicsit meg is emeli őket és közben fe lla 
zítja, felrázza az alaposan ledöngö lődö tt bélést. A fecskék ilyenkor a 
fészekben ta lá lt táp lá lékm aradványokat is lenyelik, tehá t igazán töké
letes m unkát végeznek.

Nem könnyű dolog az ö t éhes csőröcskét jó lla ka tn i. A lig  suhan be az 
is tá lló  ab lakán az anyamadár, a fiókák m intha csak rugók löknék őket, 
úgy nyújtóznak felé. Egymás m elle tt tá tong az ö t é lénksárga torok, 
amelyek még a leghom ályosabb istá llóban is szinte v ilágítanak, m utat
já k  az u ta t a szülőknek, hová dug ják  a csőrükben hozott rovarokat.

A fiókanevelés időszakában a fecskék a ha jna li szürkülettől a lkonya
iig  já r já k  a légi országutakat, hogy elegendő táp lá léko t gyűjtsenek 
a fiókák és maguk számára. Megszámolták, hogy egy füstifecske pór 
reggel 4 és este 9 óra között 538-szor etette meg fióká it, legsűrűbben 
62-szer este 7—8 óra között. A molnárfecskék a te lep közelében tö b b 
nyire nagy magasságban zsákmányolnak, a füstifecskék viszont néha 
a mezei utak fe le tt suhannak végig olyan alacsonyan, hogy szinte 
é rin tik  a szekerek sárba ágyazott nyomait. M áskor a forgalm as au tó 
utak fe le tt nyila inak és a gépkocsik felverte legyeket kap ják el h ihe
te tlen ügyességgel. Ha hűvös, esős napok já rnak, nyomban m egje
lennek a vizek fe lett, de o tt lá tju k  őket a gulya, a nyáj vagy a konda 
körül is, am in t a legelésző jószág lába i között átsuhanva az így fe l
vert legyeket e jtik  zsákmányul. Gyakran h a llju k : magasan repülnek a 
fecskék, jó  idő lesz! Vagy: esni fog, mert a fecskék alacsonyan, a ga 
bonatáb lák fe le tt vadászgatnak! Ebben a népi megfigyelésben sok 
igazság van, ugyanis a repülő rovarok a légnyomástól függően változ
ta tjá k  magasságukat, eső előtt, alacsony légnyom ásnál pé ldául le jjebb  
repülnek, a fecskék pedig természetesen követik őket.
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Először a levegőben

A  kirepülés nagy esemény a fia ta l fecskék életében. M ár napokkal 
e lő tte  készülnek rá. A már to llas  molnárfecskék kíváncsian lesnek ki 
a nagyvilágba a bejárónyíláson át, ismerkednek környezetükkel. Ha 
észreveszik, hogy figye lik  őket, be ljebb húzódnak, de néhány perc 
múlva már újra kikukucskálnak. Az agárd i strandon, ahol a kabinok 
a jta ja i fe lett, a lig  karnyújtásnyira rengeteg molnárfecske fészek épült, 
a fiókák már te ljesen megszokták az embereket. Ha to llas labda  csata 
za jlik  a kabinsorok között, fe jüke t hol erre, hol arra fordítva követik 
tekintetükkel a könnyedén szálló fehér labdát, am elyet az öreg m ada
rak is ügyesen kikerülnek, am ikor a magasból alásuhanva az eleséggel 
a csőrükben a fészekhez érkeznek.
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M agá t a kirepü lést a legkönnyebben a füstifecskéknél figye lhe tjük  meg. 
Előtte a peremen egymás m elle tt szorongó fiókák már napokon á t p ró
bá lga tják  a szárnyukat, szaporán verdesik a levegőt, közben majd csak 
le nem lökik m elle ttük szorongó testvérkéjüket. Repülni akarnak, tu 
la jdonképpen már tudnak is, hiszen erre nem kell tan ítan i egyetlen 
m adarat sem, mégis nehéz az első nekirugaszkodás. Pedig a szülők 
o tt keringenek, repdesnek az istá lló  előtt, berepülnek a nyitott a jtón , 
ismét kiszállnak, hívják, csa lják a fiókákat, s közben sűrűn ha lla tják  
éles vészhangjukat.

A 'legbátrabb végül vára tlanu l mégiscsak nekilódul. Eleinte kicsit 
ügyetlenül verdes, de csakham ar rá jön a repülés ízére és máris o tt ül 
azon a vastag zsinóron, ahol máskor a száradó ruhák lógnak. Kicsit 
b izonyta lanul kapaszkodik, szárnyaival ta rtja  az egyensúlyt különösen 
akkor, am ikor testvérei is egyenként m elléje szállnak. Szorosan egymás 
m ellett ül m ind az ö t fióka, de már friss szél borzolja a to lla ik a t és 
a kora reggeli napsütés ragyog le rájuk.

Az öreg fecskék nem tudnak számolni, ezért többször is berepülnek az 
üres istá llóba, néhány kört írnak le és csak am ikor meggyőződtek róla, 
hogy m inden fióká juk elhagyta a fészket, kezdenek újból etetni. Ké
sőbb átvezetik a fiókáka t az öreg akácfa száraz ágára, ahová a lom 
bos ga llyak hűs árnyékot vetnek. Egész nap o tt ü ldögélnek, de néha 
egy-egy rövid fé lkö rt repülnek, gyakorolnak, erősítgetik a szárnyizmai
kat. Később az öregek már a levegőben etetik őket, egymás fe lé  re
pülnek, egy p illana tra  m egállnak a levegőben, a fióka gyorsan átveszi 
a fa la to t, azután ketten két irányba repülnek tovább. A fia ta lok  az első 
estéket még a fészekben tö ltik , de később fokozatosan e lm aradnak, 
sőt a második költés idején már az öregek űzik el őket.

A fia ta l fecskék számára ezután a gondta lan  kalandozások időszaka 
kezdődik. Semmi más do lguk nincs, mint, hogy jó llak janak , erre pedig 
a meleg nyári napokon minden lehetőségük megvan. M egtanu lnak 
inn i is. A fecskék számára létfontosságúak a szabad vízfelületek, h i
szen ők nem tudnak a poszátákhoz, füzikékhez és más madarakhoz 
hasonlóan a növények leveleiről harm atcseppeket kortyolgatni. így 
aztán reptükben isznak és bárm ilyen különösnek hangzik, így is für- 
denek. Ivás közben csak a csőrükkel é rin tik  a felszínt, de ha a meleg 
nyári reggelen frissítő fürdőre vágynak, egy p illana tra  egész testüket 
be leejtik  a vízbe, de még ugyanazzal a lendüle tte l ismét a levegőbe 
emelkednek.
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Közeleg az ősz

Fecskéink már jóva l a tu la jdonképpen i vonulás megkezdése e lő tt ké
szülődni kezdenek a nagy útra. Néha tömegesen ülnek a drótszála
kon, fe lrebbennek, keringenek egyet, majd ismét letelepednek. Ezek 
a já tékos gyakorlatok azonban menten komoly színezetet kapnak, ha 
a fecskék egyik természetes ellensége, a hegyes szárnyú kabasólyom 
fe ltűn ik  a közelben. A pihenő m adarak riad t vészkiáltásokkal ezerfelé 
nyila inak, de ha a veszély elm últ, ismét a drótokra te lepednek. M o l
nárfecskéket gyakran lá tha tunk a tetőkön pihenni, főként hűvös reg
geleken, am ikor a napsütötte, már langyos cserepek kellemesen me
leg ítik  őket.

Vándorúton Afrika felé

A csoportosulást követő tu la jdonképpen i fecskevonulás augusztus vé
gén indul. A gyülekező és csapatokban mozgó m adarak rendszeresen 
a nádasokban éjszakáznak, ezt a fia ta l, laza csapatokban mozgó füs
tifecskéknél gyakran már jú liu s  derekán megfigyelhetjük.

A vonulás fő ide je szeptemberre esik. A fecskék nappal vonulnak, így 
gyakran szemtanúi lehetünk ennek az érdekes jelenségnek. Ne gondo l
junk  azonban a seregélyekéhez hasonló, zárt csapatokra. A fecskék 
lazán összetartó csoportokban vonulnak dél felé, gyakran egészen 
alacsonyan repülnek a nádasok vagy a rétek fe lett. Ilyenkor órákon 
á t húznak, valamennyien ugyanabba az irányba, m intha csak valam i 
lá tha ta tlan  kis iránytű t követnének.

Sokan úgy gondolják, hogy a fecskék a leggyorsabb m adarak és m in
d ig nagy sebességgel repülnek. Pedig a valóságban például a füsti
fecske átlagosan nem repül 40—50 kilom éternél gyorsabban. Nem is 
teheti, hiszen a fecskék a levegőben zsákmányolnak, és m indig ké
szen kell á lln iuk  arra, hogy egy hirte len fe lbukkanó rovar után gyors 
fo rdu la to t tegyenek. Ha szép az idő, különösen a hosszú szélső farok- 
to lla ik  hiányáról könnyen felism erhető fia ta l füstifecskék néha több na
pon á t e lidőznek ugyanazon a környéken.

A vonulás időben nagyon elhúzódik. Az első magyar fecskék már A f
rika fö ld je  fe le tt suhannak, am ikor a megkésett molnárfecske költések 
fióká i szeptember második fe lében még a fészekből nézegetnek kifelé, 
de északabbról átvonuló füstifecskéket még októberben is lá thatunk, 
üresen ásítanak a fészkek az eresz a la tt és az istá llók gerendáin, var
ja k  kárognak ott, ahol nemrég még a fecskék vidám csivitelése hal-
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látszott. „Közel a tél, mén a fecske" ta rtja  a mondás, de az őszi ma 
dárvonulásra céloz Petőfi is, am ikor így ír:

üres már a fecskefészek 
itt az ereszhéj a la tt, 
üres m ár a gólyafészek 
te te jében a kém énynek,. .  
vándor népe o tt halad.
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Gyűrűs fecskék

Fecskéink A frikában tö ltik  a té li hónapokat, de eddig csak a füstifecs
kékkel kapcsolatban rendelkezünk néhány biztos adatta l. A  térképen 
bem utatjuk azoknak a fecskéknek a vonulási ú tjá t, amelyeket hazánk
ban je lö lte k  és A frikában kerü ltek meg illetve az egyetlen fekete fö ld 
részen gyűrűzött és Magyarországon e llenőrzött füstifecskével kapcso
latosak. Sajnos az apró m adarak megkerülési aránya nagyon alacsony, 
ezer gyűrűs példány közül á tlagosan leg fe ljebb  egyetlenegyről érke
zik visszajelentés a messzi idegenből.

Lehet, hogy a véletlen is közrejátszott, de pé ldául füstifecskéből an 
nak idején negyvenezer pé ldányt je lö ltek  meg Magyarországon, mire 
az első a frika i visszajelentés megérkezett. M olnárfecskével kapcsolat
ban pedig még ma sincs egyetlen biztos ada tunk sem a hazai á llo 
mány tele lőhelyéről.

A fecskéket a M agyar M adártan i Egyesület ta g ja i részint m int fészek
ben ülő fiókáka t je lö lik  (elsősorban füstifecskéket, aho l a nyito tt fé 
szekben könnyű a madarakhoz férn i), részben nagy hálók segítségé
vel fog ják  a már repülő m adarakat. Különösen nádasok közelében 
lehet a nyár végi, őszi csoportosulás ide jén sok füstifecskét fogn i. 
Ugyanilyen hálókkal molnárfecske te lepek közelében je lö lik  az érkező 
és távozó madarakat.

A gyűrűzés nem fá j a madárnak, néhány másodperces múló ijedtsé
get je le n t csupán, az a lum ínium ból készült és számokkal e llá to tt pa
rányi gyűrű pedig olyan könnyű, hogy a fecskék rövid idő a la tt meg
szokják és a ttó l kezdve észre sem veszik, hogy a csüdjükön van.

A je lö lések segítségével nagyon sok érdekes do lgo t s ikerü lt megtudni 
a fecskék é letm ódjával kapcsolatban. Csak így lehet te ljes bizonyos
sággal á llítan i, hogy tavasszal ugyanaz a fecske té r vissza a fészekre, 
dr. Thóbiás Gyula magyar kutató ezzel a módszerrel vizsgálta a párok 
összetartását. Egyebek m elle tt m egállapíto tta , hogy csak a legritkább 
esetben (valószínűleg csak terü lethűségüknek köszönhetően) ta lá lko 
zik ugyanaz a két m adár a következő évben, de gyakran már a máso
dik költésre is új to jó t választ a hím, korábbi párja  pedig a közelben 
szintén új hímmel nevel fiókákat.

Gyűrűzések a lap ján  tud juk  azt is, hogy néha olyan esetek is e lő fo r
dulnak, am ikor egy hím két to jóva l ta r t kapcsolatot. Az NSZK-ban 
m egfigyelt b igám ista füstifecske szorgalmasan etette m indkét fészek
ben a fióká it, a to jók  viszont csak a sa já tja ikka l törődtek.
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A füstifecskék szabadban e lért é le tkorá t vizsgálta egy Brombach nevű 
kutató, ugyancsak gyűrűk segítségével. H at év leforgása a la tt 426 egy
éves, 113 kétéves, 35 hároméves. 18 négyéves és 5 ötéves példányt 
s ikerü lt visszafognia, és végső következtetésként azt a m egállapítást 
tehette, hogy az évi pusztulás 67—70%  között ingadozik.

Volt Brombachnak egy 11 éves gyűrűs füstifecske hímje is. Ez a m adár 
a 11 év a la tt 5 to jóval ta rto tt kapcsolatot, egy-egy a lkalom m al 4 -4  
éven á t ugyanazzal a m adárral nevelt fiókákat, három további to jóval 
csak egy költési szezonon á t vo lt együtt. Ennek a hím m adárnak a 11 
év leforgása a la tt összesen 101 fióká ja  volt.

Fecskevédelem

Fecskéink természetes ellenségei között em líthetjük a kabasólymot, 
amely elsősorban a k irepü lt fia ta lokra  vadászik, a ház körül a macska 
okozhat kárt, am ikor az alacsonyan szálló füstifecskéket e lkap ja , és
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e lő fo rdu lt mór, hogy éjszaka a gyöngybagoly rongálta  meg a fészket és 
ette meg a fiókákat. Ez a pusztulás azonban csak az egyedek szem
pontjábó l lehet tragikus, a fa jt  természetesen nem érinti.

Kiheverik m adaraink az olyan, valóban katasztrófa je llegű  pusztulá
sokat is, amelyeket például legutóbb 1974. őszén az A lpok térségében 
tapaszta ltak. A h irte len jö tt  erős lehűlés és a rovarvilág ezzel párhu
zamos eltűnése m iatt sok-sok ezer fecske pusztult el. Ném et és svájci 
m adárbarátok több m int tízezer e lgyengült példányt szedtek össze, 
nyers hússal, lisztkukaccal etették őket, majd a m adarak nagy dobozba 
kerültek és az é rin te tt lég itársaságok példam utatóan gyors intézkedése 
nyomán órákkal később a dé l-európai és észak-afrikai partokon repü l
hettek ismét a szabadba. A legyengült fecskék újra repülő rovarokhoz 
ju to tta k  és, hogy a segítség nem jö tt  későn, azt jó  néhány m egje lö lt 
és 1975 tavaszán szerencsésen hazaérkezett példány bizonyította.

Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiban a fészkelő fecskék számára sú
lyos gondot je lent, hogy egyszerűen nem ta lá ln ak  sarat az építkezés
hez. Szerencsére a m adárbarátok idejében észrevették ezt és ma már 
tavasszal m indenfelé lá tn i a mesterséges sárgyűjtő helyeket, amelye
ket örömmel keresnek fel a m egtelepedni kívánó fecskék.

Készítenek külfö ldön műfészkeket is a fecskék számára. M iért is ne? 
Hiszen a cinegék, légykapók, seregélyek és tá rsa ik már sok évtizede 
használják a mesterséges odúka t a kertekben és az erdőkben. M iért 
ne vennék örömmel a segítséget a fecskék is?

A M agyar M adártan i Egyesület, amely az 1982. és 1983. éveket a 
fecskék védelme évének nyilvánította, ugyancsak megkezdte a műfész
kek egyelőre kísérleti terjesztését. A fészekhez a felerősítést könnyítő 
há tlap  tartozik. Az első hazai eredmények biztatóak, a fecskék több 
helyen e lfog la lták  a kihelyezett műfészkeket. Igaz, e lő fordu lt, hogy a 
füstifecskének szánt és fe lü l nyitott fészek éppen egy molnárfecske 
párnak tetszett meg, szépen be is boltozták, „m eg fe je lték " a műfész
ket és sa já t ízlésüknek m egfelelő lakást a lakíto ttak ki belőle. Aki a 
jövő évben maga is szívesen m egpróbálkozna fecsketelepítéssel, je 
lezze igényét a Központi Irodán.

A második költésű molnárfecske fiókák néha meglehetősen későn, 
szeptember második felében repülnek ki a fészekből és jó  szándékú 
m adárbarátok ebben az időben gyakran érdeklődnek: vajon e lju t
nak-e ezek a kései fecskék A frikába? A válasz az, hogy á lta lában  
igen, hiszen Magyarországon többnyire szép az ősz, meleg, napsüté
ses az idő, ennek megfelelően nagy a rovarmozgás, a fecskéknek pe-

19



dig tu la jdonképpen  csak a tengerpartig  kell le ju tn iuk, onnan már 
szinte nyárias időben fo ly ta tha tják  ú tjuka t A frikába.

Ha fészekből kiesett fióka kerül hozzánk és nincs mód arra, hogy visz- 
szahelyezzük testvérei mellé, nagyon apróra vágott nyers hússal, ro
varokkal, lisztkukaccal etethetjük, amíg megtanul repüln i. Tegyünk a 
húsra kétnaponként késhegynyi ká lcium foszfátot (pa tikában kapható). 
Ha a m adár már jó l repül, etessük meg és egy meleg, napsütéses 
dé le lő ttön eresszük vissza társai közé. A légyfogás tudom ánya vele 
születik minden fecskével, nem kell fé ltenünk többé.

Fecskéinket sokféle módon védhetjük, sok m indenben segíthetünk ne
kik, de a legfontosabb mégis az, hogy velük és ra jtuk  keresztül az á l
ta lános madárvédelmet erősítsük és népszerűsítsük minél szélesebb 
körben. Csak ha m indenki egy kicsit a magáénak érzi a magasban 
szálldosó, az eresz a la tt vagy az is tá llóban fészküket építő m adarakat, 
akkor m ondhatjuk el, hogy a magyar nép kedves m adarai, a fecskék, 
lega lábbis idehaza jó  kezekben vannak.

Kedves Madárbarát!

Ismeretterjesztő füzetünkben legkedvesebb m adara ink közül a füsti- 
és molnárfecséről e jte ttünk néhány szót. Ne fe led je  azonban, hogy 
erdeinkben, kertekben, parkokban még sok más énekesm adár él. Ha 
szeretné még jobban megismerni őket, ha szeretné tudn i, m it tehetne 
érdekükben, jö jjö n  közénk, legyen ta g ja  a M agyar M adártan i Egye
sületnek. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden hazai m adárbará
to t magunk köré tömörítsünk. M inél többen vagyunk, annál többe t te 
hetünk m adaraink gyakorlati védelme érdekében.

Központi irodánk és postacímünk:

Magyar Madártani Egyesület, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 48.

Ir ta : SCHMIDT EGON 

Fotók: BÉCSY LÁSZLÓ 

C ím laptervező: MURAY RÓBERT 

G ra fika : BUDAI TIBOR
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