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A sarlósfecske (Apus apus apus L.) a legjobb tudomásunk szerint 
sohasem fészkelt Budapesten 1916 előtt. A X V I I I . és X I X . század évei
ről ezt egész határozottsággal állíthatjuk. A z t ugyan nem tudjuk, hogy 
1686, vagyis Budának a törököktől való visszavétele s ezzel kapcsolatos 
nagymérvű elpusztítása előtt nem fészkelt-e az akkori középkorias 
jellegű Budán, mert idevágó adatunk egyáltalán nincsen. Mégis, a való
színűség inkább az, hogy akkor sem költött ott, mert Magyarországnak 
a X I V . — X V I . századokban kevés zárt építkezésű városa volt, viszont 
igen sok erdeje, meredek sziklafala, partoldala stb., ahol az odút vagy 
fedett helyet kereső fészkelők háborítatlanul megtelepedhettek, illetőleg 
ahonnan akkor még nem szorultak ki . 

Budapestnek budai oki alán, annak déli részében 1916-ban sikerült 
megállapítanom, hogy az addig csak átvonulóban, elég ritkán mutatkozó 
sarlósfecskék az egész nyári költési időszakban itt voltak. Csak augusztus 
legelső napjaiban távoztak, tehát egészen bizonyosan költöttek azoknak 
a magas, szabadon álló tűzfalaknak a réseiben, amelyek közelében oly 
sűrűn repkedtek. Erről itt most többet mondani nem akarok, mert a 
megtelepedés körülménveiről és az első 10 év adatairól az Aquila 1927— 
2 8 . évi X X X I V — X X X V . kötetének 195—202. oldalain „ A sarlósfecske 
(Cypselus apus L . ) megtelepedése Budapesten", illetőleg ,,Die Ansied-
lung des Mauerseglers (Cypselus apus L . ) in Budapest" címmel meg
jelent közleményemben elég tüzetesen beszámoltam.* 

(Az itteni megtelepedés közvetlen okát az 1914—18. évi első világ
háborúban láttam, amely a fészkelőhelyük közvetlen közeléhez egyéb
ként szívósan ragaszkodó sarlósfecskéket kiszorította valami olyan 
építményből, amelynek hézagaiban nagy tömegekben, telepesen költöt
tek. Erről is szólottam az imént megjelölt közleményemben.) 

1916 óta főként az tűnt fel nekem, hogy a sarlósfecskék többfelé, 
de szétszórva kerestek alkalmas helyeket a fészkük számára. Valószínű 

* Megjegyzem, hogy a sarlófecskéről az Aquilában még több olyan cikket is 
írtam, amelynek budapesti vonatkozása is van. Ilyenek: „Az esőf'ccske elnevezés 
valószínű eredete." A q u . 1916. Tom. X X I I I . p. 319—321; „A sarlóf'ocske bolyongása." 
A q u . 1921. Tom. X X V I I I . p. 190—191; „Néhánv adat Budapest madárvilágához." 
Aqu . 1935—1938. Tom. X L I I — X L V . p. 247—248. E z az utóbbi k i is egészíti a megtele
pedésről szóló közleményemet. 

Ezeken kívül másutt is jelentek meg cikkeim erről a madárról. 
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keveset találtak, s azért itteni létszámuk csak kevéssé szaporodott. 
Mások is észrevették a kísérletezésnek lassú ütemét. Érdekes például, 
amit erre nézve Schenk (Vönöezky) Jakab közöl az Aqui la 1931—34 . évi 
X X X V I I I — X L I . kötete 358. , illetőleg 4 2 1 — 4 2 2 . oldalán „ A sarlós-
íécske Budapesten" — ,,Der Mauersegler in Budapest" című cikkeiben. 

Schenk megfigyelései megerősítik azt a feltevésemet, hogy a sarlós
fecskék nagyobbmérvű elszaporodását Budapesten a nekik meg nem 
felelő építkezési módon felül még a sok szabad tűzfal elkészülte után is 
az akadályozta, hogy az ezekben levő kevés téglarés nem volt elég tágas 
vagy elég mély a számukra. A z alkalmasabbakat pedig — már a tavasz 
beköszöntése előtt — elfoglalták a háziverebek. 

A budai Gellérthegyen levő citadella* falai körül gyakrabban lehetett 
látni sarlósfecskéket, amelyek ott a lőrésekbe be- és kirepültek. De az 
észlelések mind május végéről vagy június elejéről szólnak, s így nem látom 
elég megnyugtatóan bizonyítottnak, hogy ott valóban költöttek is. 
Inkább csak átvonulok, vagy ide későn megérkezők próbálkozásának 
nézem a dolgot. Mégis meg kell említenem, hogy egyik ornithológus 
barátom a citadelláit mint „ismert fészkelést" említi, azzal, hogy ott 
közvetlen a második világháború utáni években — tehát 1945-ben 
meg azután — 10—15 párt látott. 

A fenti adat már átvezethet ahhoz a változáshoz, amelyet a sarlós
fecske budapesti településében ez az 1939—1945. évi második világháború 
okozott. Ennek folyamán 1941 őszétől, de főképpen 1944 áprilisától 
kezdve Budapestet sok súlyos légitámadás érte, a szorosan vett ostrom 
alatt 1944 decemberében és 1945 első két hónapjában számos tüzérségi 
lövedék és akna hullott a városra, végül az utcai harcokkal kapcsolatban 
gépfegyverek és kézi lőfegyverek golyói szintén számos sérülést okoztak 
az épületek falaiban. Ezekhez járultak felrobbanó lőszerkészletek rombo
lásai, így azután sok rom keletkezett Budapesten, s ezeken felül számtalan 
hézag, lyuk olyan falakban, tetőszerkezetekben stb., amelyek azért 
eredeti rendeltetésüknek továbbra is megfeleltek. 

Eddig a második világháborúig a sarlósfecskék csak ritkán és ered
ménytelenül kerestek fészkelő alkalmatosságot a pesti, oldalon. Most 
mintha megváltozott volna a helyzet. Szijj József barátom írja nekem 
1955 november 19-én kelt levelében, hogy megfigyelése szerint a pesti 
oldalon az V . kerületben, a Szemere és Balaton utca sarkán állt egy ház, 
amelyben felrobbant a német lőszerraktár, úgyhogy csak egyes falak 
maradtak meg belőle. Szijj 1950 május végén egy ilyen falmaradványban 
nyílást látót 1, amelybe sarlósfecskék többször bebújtak. Lehetségesnek 
tartja, hogy még további 2—3 pár is fészkelt itt, mert többet is látott 
repülni a közelben. E z t a romot azután 1953-ban lebontották. 

Nagyon könnyen lehet, hogy a sarlósfecskék Budáról jöttek ide, mert 
a mondott hely nem esik messzire a Dunától. .Másoktól azt hallottam, 
hogy az elég közeli, de egyik oldalával már a dunapartra néző Szent 
István parkban 1955-ben gyakran észlellek a házak körül csapongó 

* E z a citadella már jó ideje nem szolgált katonai célokra mint erőd, s azért a 
fala egy darabon le volt bántva. A második világháború előtt a falai semmiféle katonai 
behatá.st nem szenvedtek, s nyílásaik csak a régi lőrések voltak. 
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sarlósfecskéket. Csak 1955. július 23-án déltájban tudtam oda elmenni, 
s azt találtam, hogy a Szent István park 22 . számú hétemeletesnek látszó 
ház szabad tűzfalának felső szélénél jó negyed órán át 7—8 sarlósfecske 
repked, nekivágva olykor a tűzfal felső szélének, amelyen sorjában 
több fali lyuk látszik. Bebújni azonban egyiket sem láttam, s rövidesen 
a sarlósfecskék el is távoztak Buda felé. Nem lehetetlen, hogy költöttek 
itt, de a fiókáik már kirepültek; az is lehetséges, hogy a nem távoli budai 
fészkelőtelepről csupán bogarászni jöttek és jönnek ide. 

Nagyon érdekes a most említett közeli fészkelőtelep Budán a II. 
kerületben, elég közel a Margithíd fejéhez. Keve András írta nekem 
1955 június végén, hogy Jakab András naponta lát 3—4 pár sarlósfecskét 
a Tölgyfa utcánál, mások pedig a Ganz utcánál látnak egyeseket. Július 
4-én el akartam menni a Tölgyfa utcába, hogy megnézzem, mi van ott. 
A X I . ker. Móricz Zsigmond körtér környékéről ugyanis a régebben ott 
rendszeresen látható sarlósfecskék ebben az évben egészen eltűntek, s 
így már arra gondoltam, hogy az idén talán nem is költenek a tavaszi 
hideg időjárás miatt, mert ezt — legalább egyes párok — kivételesen 
megteszik némely esztendőben. A rakpart felől a II. ker. Bem József 
utcán át haladtam a Tölgyfa utca felé, de mielőtt még odaértem volna, 
a Bem József utca 12. számú ötemeletesnek látszó ház — melynek üreges 
téglákból készült vakolatlan szabad tűzfala van s ez a Ganz-gyár szom
szédos udvarára néz — szokatlan látvánnyal hirtelen megállított. A tűz
falban igen sok háborús golyó- vagy szilánkbecsapódás van, szinte azt 
mondhatnók: csupa lyuk az egész, s valószínű, hogy az így keletkezett 
nyílások a fal belsejében még további hézagokat is hozzáférhetővé tettek. 
A fal körül legalább 30, de lehet, hogy 60 vagy még több sarlósfecske 
röpködött, oly sűrű tömegben, mint a rajzó méhek szoktak. Teljesen 
lehetetlen volt megolvasni őket, vagy pontosabb becslést megkísérelni. 
A csapatból minden pillanatban nekivágott 3—4 vagy több db a falnak, 
s ezek mindegyike belebújt egy pillanatra ebbe-abba a falilyukba s abban, 
vagy annak szájánál nyilvánvalóan fiókát etetett. Bizonyos, hogy it 1 a 
legszerényebb becslés szerint is 15—20 párnak kellett szorosan egymás 
mellett, telepesen fészkelnie. Ilyen nagy teleppel eddig Budapesten 
sehol sem találkoztam. Július 23-án (léiben megint ellátogathattam 
ehhez a házhoz. Ezúttal már nem volt olyan nagy a rajzás, de azért még 
mindig legalább 20 sarlósfecske repkedett a tűzfalnál s közülük egyesek 
még mindig etettek. 

Mindezeket azért mondottam el, hogy belőlük az alábbi következ
tetéseket vonhassam le: 

1. A sarlósfecske fészkelés dolgában nagyon ragaszkodik ahhoz a 
helyhez, ahol a világra jött, s emiatt különös változásoknak kell ott 
történniök, hogy másutt keressen fészkelőhelyet. 

Ilyen változásokat főképpen a rombolásokkal járó háborúk okoznak, 
amelyek egyrészt elűzik valahonnan a madaraknak legalább egy részét, 
viszont másutt fészkelési lehetőségeket teremtenek nekik falihézagok, 
lyukak tömeges megnyitásával. 

2. H a az áttelepülők nem találnak a testi nagyságuknak és egyéb 
igényeiknek megfelelő, nagyszámú faliüreget vagy hézagot az új területen 
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s a kevés alkalmas férőhelyért sem bírnak más madarakkal, főként a 
háziverebekkel eredményesen megküzdeni, akkor a szaporodásuk igen 
lassú ütemben halad. 

Akadályozza szaporodásukat az is, hogy egyes, nekik igen kedvezőtlen 
időjárású években egyáltalán nem költenek. 

3. H a az új megtelepedés helyén a megtelepedés után következik be 
olyan változás, amely erősen megszaporítja a fedett helyet kereső fész
kelőknek alkalmas üregeket, akkor a sarlósfecskék fokozatosan ezeket 
fogják birtokba venni, elhagyván a városnak azt a részét, amelyekben 
ilyenek egyáltalán nem, vagy csak alig keletkeztek. Ezzel megváltoznak 
a települési viszonyaik a város területén belül. A jobb fészkelési viszonyok 
folytán a szaporodásuk nagyobb lesz, és ennek üteme gyorsul, hacsak 
más, főként kedvezőtlen időjárási tényezők nem hátráltatják. 

4. Budapesten ma inkább a város északi részében szaporodnak a 
sarlósfecskék, ezzel szemben a déli oldalon fogynak, éspedig azért, mert 
a fészkelésükre előnyös háborús változások nagyobb része az északi 
oldalon történt. 

Die heutigen Ansiedlungsverhaltnisse des Mauerseglers in Budapest 
von Dr. Heinrich Dorning 

Unseres Wissens hat der Mauersegler (Apus apus apus L.) vor dem Jahre 1916 nie 
innerhalb des Raumes von Budapest gebrütet. Die erste Ansiedelung bemerkte ich 
i m Jahre 1916 auf der Budaer (Ofner) Seite uzw. i m südlichen Teile von Buda. Über 
die Verhältnisse dieser Ansiedelung, sowie über die Erfahrungen der darauffolgenden 
10 Jahre habe ich ausführlich berichtet (Aquila, X X X I V — X X X V , 1927—28, pp. 
19.")—220). Betreffend meine weiteren, ebenfalls i n der Aqui l a erschienenen Mittei lun
gen, die über den Mauersegler handeln und Beziehungen zu seiner Budapester A n -
siedlung haben, verweise ich auf den ungarischen Text dieses Art ikels . 

Die unmittelbare Ursache der hiesigen Ansiedelung schien mi r der erste Welt
krieg von 1914—18 gewesen zu sein, der die, ansonsten sich zähe an ihren Brutort 
haltenden Segler irgendwo aus einem geeigneten Mauerwerk verdrängt hat, in dessen 
Nischen sie in großer Anzahl kolonienweise gebrütet hatten. Die Unterkunftlosen 
suchten nun anderstwo Brutplätze, und kamen so nach Budapest, wo sie i m südlichen 
Teile damals viele, neuerbaute, freistehende Feuermauern vorfanden, welche sie für 
Brutplätze passend hielten. 

Es fiel mir schon gleich nach 1916 auf, daß die Segler nicht sehr zahlreich wurden 
und außerhalb der Umgebung der genannten Feuermauren i n verschiedenen Teilen 
der Stadt, jedoch ganz zerstreut, sich entsprechende Unterkünfte für ihre Nester 
suchten, solche aber scheinbar nur wenige fanden, wodurch ihre Zahlenmäßige 
Vermehrung stark beeinträchtigt wurde. Auch andere Beobachter bemerkten dasselbe. 
Ich lenke hier die Aufmerksamkeit besonders auf den Aufsatz von Jakob Schenk 
( Yönbezkg) (Aquila , X X X V I I I — X L I , 1931—34, pp. 358 & 421—422). 

Auch meine Ansicht war und ist, daß die freistehenden Feuermauern die Segler 
zwar stark anzogen, ihnen aber nur verhältnismäßig selten Löcher mit genügenden 
Dimensionen sicherten. Dies scheint die Hauptursache gewesen zu sein, weshalb sie 
sich nur langsam vermehrten. 

U m die Mauern der, den Budaer Gellérthegy ( = Blocksberg) krönenden Zitadelle* 
konnte man schon vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges öfters herumfliegende 

* Diese Zitadelle diente schon seit geraumer Zeit nicht mehr als Festung mi l i 
tärischen Zwecken, weshalb auch ein kleines Teilchen der Ringmauer abgetragen war. 
Ihre Mauern erlitten bevor des zweiten Weltkrieges garkeine kriegerischen Beschädi
gungen, die vorhandenen Öffnungen waren nur die gewesenen Schießscharten. 
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Mauersegler beobachten, die dort i n den Schießscharten aus- und einflogen, doch 
fallen diese Beobachtungen stets auf die zweite Hälfte des Mai oder auf den A n 
fang von Jun i , weshalb ich den Beweis nicht erbracht sehe, daß sie dort damals 
auch wirk l ich zur Brut geschritten sind. 

Während des zweiten Weltkrieges erlitt Budapest — hauptsächlich von den 
ersten April tagen des Jahres 1944 an —- viele, schwere Luftangriffe, i n der Zeit der 
Belagerung der Stadt i m Dezember 1944 und i n den ersten zwei Monaten von 1945 
fielen dann auch zahlreiche Artilleriegeschosse und Minen auf die Häuser, zuletzt 
fanden auch Straßenkämpfe statt, wobei die Projektile der Hand- und Maschinen
gewehre ebenfalls unzählige Löcher i n die Häuser schlugen. Hiezu kamen noch die 
Verwüstungen explodierender Munitionsvorräte. Manche Baulichkeiten wurden so 
ganz zu Ruinen, andere aber wmrden nur beschädigt, und lockten mi t ihren vielen 
Mauer- und Dachlöchern Hohlräume bewohnende Vögel an sich. 

Bis zum zweiten Weltkriege suchten die Segler auf der Pester Seite nur selten und 
ergebnislos nach Nistmöglichkeiten. Jetzt scheint die Lage sich geändert zu haben. 
Mein Freund Josef Szijj schrieb mir , daß auf der Pester Seite, i m V-ten Bezirk, 
am Ecke der Szemére- und Balaton-Gasse bis 1953 die Mauerüberreste eines durch 
Explosion zerstörten Hauses standen, in welchen er Ende M a i 1950 eine Öffnung ent
deckte, i n die wiederholt Segler hineinschlüpften. E r sah i n der Nähe noch mehrere 
herumfliegen, die möglicherweise ebenfalls dortwo brüteten. Es ist sehr gut möglich, 
daß die Segler von Buda hierherkamen, da die genannten Gassen nicht weit von der 
Donau und von der Margareten-Brücke sich befinden. A u c h die i m nahen Szent-
István-Park ( = St. Stephans-Park) öfters beobachteten Segler können nur Besucher 
sein, obgleich nicht ausgeschlossen ist, daß einzelne Paare i n den Feuermauern der 
hohen Häuser auch gebrütet hatten. 

V o n Andreas Jakab erfuhr ich Ende J u n i 1955, daß er täglich 3—4 Paar Segler 
i n der Tölgyfa-Gasse sichtete, andere Beobachter aber solche i n der Ganz-Gasse 
herumsohwirren sahen. A m 4-ten J u l i wollte ich mich in die Tölgyfa-Gasse begeben, 
u m selbst zu erforschen, was es dort für ein Bewandnis mit dieser Sache habe. V o m 
Donau-Kai der gennanten Gasse zuschreitend, ließ mich das scheinbar fünfstöckige 
Haus Nummer 12, dessen ohne Mörtelbewurf freistehende Hohlzicgel-Mauer sieh 
dem benachbarten Hof der Ganzschen Fabr ik zuwendet, mit einem ungewohnten 
Anbl ick plötzlich halten. Diese Feuermauer erschien von den unzähligen Treffern 
förmlich siebartig durchlöchert und es ist zu vermuten, daß die Einschläge i m Innerem 
der Mauer weitere Zugänge zu dort b?findlichcn Höhlungen verschafften. U m die 
Mauer schwirrten mindestens 30 bis 60, oder auch mehr Segler, den schwärmenden 
Bienen gleich, herum. E s war mi r ganz unmöglich sie zu zählen oder ihre Zahl auch 
nur annähernd schätzen zu wollen. Aus diesem Schwarme flogen jeden Augenblicks 
3—4 oder mehr Segler die Mauer an, schlüpften in die Löcher und fütterten dort 
augenscheinlich ihre Jungen. Es ist gewiß, daß hier selbst nach bescheidenster 
Schätzung, 15—20 Paare brüten mußten, hart nebeneinander, in einer gedrängten 
Kolonie. Bisher sah ich in Budapest nirgends ein solches kolonienweises Brüten der 
Segler. A m 23. J u l i stattete ich dieser Kolonie einen erneuerten Besuch ab. Die Segler 
waren noch da, doch war ihr Schwärm nichtmehr so zahlreich. Dennoch flogen noch 
etwa 20 Vögel bei der Mauer herum, wobei einige noch immer fütterten. 

Alles, was ich bisher mitteilte, hatte den Zweck, zu gewissen Folgerungen zu 
kommen, die ich nun hier in vier Punkten zusammenfassen möchte: 

1. Die Segler sind ihren Nist- und Geburtsorte sehr anhänglich. Es müssen dort 
bedeutende Veränderungen eintreten, die sie zwingen anderswo eine Xistmögliehkeit 
zu suchen. Solche Veränderungen werden vornehmlich durch Kriegsverwüstungon 
verursacht, die einerseits wenigstens einen Tei l dieser Vögel aus einer Örtlichkeit 
wegjagen, anderseits aber anderswo durch maßenhafte Eröffnung von Mauernischen 
und Löchern ihnen neue Möglichkeiten zur Ansiedelung verschaffen. 

2. Falls die Übersiedelten in der neuen Örtlichkeit solche Mauernischen und 
Löcher, die ihrer körperlichen Größe und sonstigen Anforderungen entsprechen, 
nicht in genügender Anzahl vorfinden und die wenigen entsprechenden Nischen an
deren Höhlenbrütern, besonders den Haussperlingen nicht mi t Erfolg abjagen können, 
dann schreitet ihre Vermehrung sehr langsam vorwärts. Diese kann auch dadurch 
behindert werden, daß die Segler i n Jahren besonders ungünstiger Witterung mit 
den Brüten mitunter ganz aussetzen. 
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3. Treten am neuen Brutorte erst nach der Ansiedlung derartige Veränderungen 
ein, die die Zahl der entsprechenden Höhlungen i n einzelnen Teilen des Ortes auf
fallend vermehren, dann werden die Segler allmählich diese in Anspruch nehmen 
und jene Stadtteile weningstens teilweise verlassen, wo solche nicht entstanden sind. 
Dami t werden die Ansiedlungsverhältnisse auch innerhalb der Stadt verändert. 
Dank der besseren Nistmöglichkeiten wird sich die A r t sichtlich besser vermehren, 
wenn nur andere, hauptsächlich ungünstige Witterungsverhältnisse nicht störend 
eingreifen. 

4. I n Budapest vermehren sich jetzt die Segler besonders i m nördlichen Tei l 
der Stadt i m Gegensatze zu den südlichen Stadtteilen, wo Veränderungen in geringeren 
Maße eingetreten sind. 


