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A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) ebben az évben a
fecskékre kívánja felhívni a figyelmet. A
fecskék 1982-83-ban már voltak az év
madarai. Az azóta eltelt közel három
évtized alatt olyan negatív változások
következtek be, amelyek miatt ismét a
figyelem középpontjába szeretnék
emelni a fecskéket. 

Az Európában honos öt
fecskefaj közül három rend-
szeresen költ hazánkban. A
leggyakoribb, egyben a legna-
gyobb termetû a füsti fecske,
amely Eurázsia mérsékelt ég-
hajlatú vidékein és Észak-
Amerikában is honos. Ország-
szerte elterjedt, gyakori fész-
kelõ, amely a települések
többségében fészkel. Költése
kapcsolatba hozható az állat-
tartás miatti nagyobb rovarsû-
rûséggel. A molnárfecske az
elõzõ fajhoz hasonló termetû,
de rövidebb faroktollazata
miatt kisebbnek tûnik. Csaknem egész
Eurázsia mérsékelt övében elõfordul. Or-
szágszerte elterjedt, de az Alföldön ki-
sebb számban fészkel, mint a hegy- és
dombvidéki területeken. Gyakran költ te-
lepekben, például nagyvárosok belsõ ke-
rületeiben. A partifecske a legkisebb eu-
rópai fecske. Eurázsia mérsékelt éghajlatú
vidékein honos. Nyílt területeken, rend-
szerint vizek közelében találkozhatunk
vele. A városokból és a magasabb he-
gyekbõl hiányzik. Ott telepszik meg, ahol
fészkelésre alkalmas partfalakat talál. 

Karcsú, torpedó alakú testük szinte el-
lenállás nélkül hasítja a levegõt, hosszú,
hegyes szárnyuk és villás farkuk nagy se-
bességet biztosít. Mindegyik fecskénk ro-
varevõ, amely a nap nagy részét a levegõ-
ben tölti táplálék után kutatva. Nagyra tát-
ható szájnyílásukkal szinte minden elé-
bük kerülõ, megfelelõ méretû rovart el-
kapnak. A füsti fecske az egyik legjobban
repülõ madarunk, amely kizárólag repülõ
rovarokat fogyaszt. A partifecske testmé-
retébõl adódóan többnyire az igen kicsi
méretû rovarokkal, így levéltetvekkel,
apró termetû legyekkel táplálkozik.
Mindhárom faj vonuló, a telet Afrikában
töltik. Apró termetüket jelzi tömegük,
amely mindössze 15-20 gramm. Ennek el-
lenére a telelõ és fészkelõ terület közötti
mintegy 5000 km-t évente két alkalom-
mal is megteszik. A legtávolabbi igazolt
megkerülésû az a hazánkban gyûrûzött
füsti fecske fióka, amely Lesothóban, tõ-

lünk 8505 km-re került kézre. A fecskék,
így a partifecske átlagos élettartama is
rövid csupán 1,7 év. Nagyfokú a fiatalko-
ri pusztulás. A legidõsebb hazai példány
8 éves volt ismételt megkerülésekor. Vo-
nulás közben számtalan veszély, így for-
gószelek, heves záporok, ragadozó ma-
darak leselkednek rájuk. Az egyik legna-

gyobb erõpróbát a Szaharán való átkelés
jelenti. A folyamatosan délre terjeszkedõ
sivatag helyenként 1500 km széles, víz és
táplálék is alig található. Emiatt más
hosszú távú vonuló énekesmadárhoz ha-
sonlóan fecskéink is veszélyeztetett hely-
zetbe kerültek, európai állományaik
csökkenõ tendenciát mutatnak. 

Fecskéink mennyiségének elmúlt évti-
zedbeli változása ijesztõ tendenciát mutat,
amelyet konkrét számadatok igazolnak.
Az MME Monitoring Központ Mindennapi
Madaraink Monitoringja (MMM) országos
felmérési adatai szerint 1999-2009 között a
molnárfecskék állománya 65 %-kal, a füs-
ti fecskéké 44 %-kal, a partifecskéké 30 %-
kal csökkent hazánkban. A fogyatkozás
hátterében elsõsorban az élõhelyek nagy-
mérvû átalakítása, és a klímaváltozás miat-
ti állománypusztulás áll. A klímaváltozás
következményeként növekszik a szélsõ-
séges idõjárási helyzetek, így viharok, na-
pokig-hetekig tartó hûvös, csapadékos
idõszakok, vagy ennek ellenkezõjeként, a
száraz periódusok száma, amely táplálék-
hiánnyal jár. Településeinken az ott élõk a
füsti és molnárfecskével évszázadokig bé-
késen együtt éltek. Ez a viszony napjaink-
ra jelentõsen megváltozott. Sok helyen
nemkívánatossá nyilvánítják a fecskéket,
fészkeiket leverik, megakadályozzák köl-
tésüket. Ráadásul a vidéki környezetben
élõ füsti fecskénél a hazai állatállomány
drasztikus csökkenése tovább erõsítette a
negatív hatásokat. A városiasodott mol-

nárfecskére a környezetszennyezés hat
negatívan. A partifecskék esetében a több
évtizedes védelem ellenére évente több
ezer fészek pusztul el a homokbányákban
tudatlanság vagy szándékos rombolások
következtében. A három faj közül napja-
inkban ez utóbbinak a hazai állománya a
legveszélyeztetettebb. Nyár végén, a tele-

püléseken, a fiókák tömeges
kirepülésekor bekövetkezõ
hirtelen lehûlés, és a több na-
pig tartó hideg idõjárás töme-
ges pusztulásukat okozhatja.
Hideg idõben a rovarok is ala-
csonyan mozognak. Ebben a
magasságban az autók szintén
tömegével gázolják el elsõsor-
ban a kevésbé ügyesen repülõ
fiatal madarakat. Nem csoda,
ha ennyi negatív hatást már
fecskéink sem képesek elvi-
selni, és létszámuk drámai
mértékben csökkent.

A legegyszerûbb, amit te-
hetünk, a költési siker növe-

lésének elõsegítése. Ezzel elérhetjük,
hogy minél több fióka repülhessen ki a
hazai fészkekbõl. Ehhez számos módon
járulhatunk hozzá. A mind nagyobb
mértékben leburkolt településeken a
fecskék egyre kevésbé tudnak a fészek-
építéshez sarat gyûjteni. Száraz, aszá-
lyos tavaszi idõszakban sem jutnak
megfelelõ fészekanyaghoz. Ezért április
és június között mesterséges sárgyûjtõ
helyek létesítésével, valamint mûfész-
kek kihelyezésével segíthetjük elõ a füs-
ti és molnárfecskék megtelepedését. A
tapasztalatok szerint a gipszbõl készült
mesterséges fészkeket is szívesen elfo-
gadják. Az emberi építményeken fész-
kelõ párok és fiókáik ürüléke sok kelle-
metlenséget okozhat. Ez a probléma fé-
szekpelenkák felhelyezésével enyhíthe-
tõ. A homokbányákban költõ partifecs-
kék megtelepedését az érkezésük elõtt
délre nézõ oldalakon megfelelõ falak ki-
alakításával segíthetjük és irányíthatjuk.
Majd ügyelni kell, hogy költési idõben,
augusztus végéig ezen a részen tilos a
bányászat. A Tisza mentén a szakadó
partfalak védelme érdekében kell min-
dent megtenni. Csak így tudjuk elérni,
hogy még unokáink is gyönyörködhes-
senek az idei év madaraiban. A Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let honlapján (www.mme.hu) számos
információ, érdekesség olvasható az év
madarairól. 
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