
veszély közepe t te - harcban a természet te l , gyakran az útonál ló haramiákkal , az idegen 
zsoldosokkal - kellett nagy hozzáér téssel bánni a kincset é rő csordával. S ha a magyar pusz ta 
nem is volt vadnyuga t , a külön társadalmi réteggé fe j lődöt t haj tók (ha jdúk) hozzáér tésben, 
ügyességben és bátorságban nem egyszer túl tet tek a cowboyf i lmek megcsodál t hősein. 

E z e k az idők már nagyon régen elmúltak. G ö b ö l y h a j t ó u tunk elvesztet te jelentőségét, és 
napjainkig végképp eltűnik a civilizációs vál tozások sodrásában. Számunkra csupán az 
marad t , hogy g y ű j t j ü k a korabeli fo tóka t , a szá jhagyomány őrzöt te tör téneteket , lefényké-
p e z z ü k a még fel lelhető út ment i emlékek maradványai t . Mindezt nem azért tesszük, mer t 
divat a nosztalgia, hanem mert községünk határának egy-egy érdekes tör ténelmi emlékéből 
meg szeretnénk menten i azt, amit a gyorsuló idő, a könyör te len civilizáció még meghagyot t 
s zámunkra . 

Pleskonics András 

Fecskéink védelmében 
Valaha úgy t u d t u k , gye rmekkorunkban még úgy tanul tuk , hogy a gólya és a fecske a 

magyar népkedves madara . A k k o r i b a n talán így is volt . A pi ros csőrű gó lyapárok az alacsony 
kéményeken vagy a nádtetős kis házakon , esetleg a legelő öreg akácfáján építet ték terebélyes 
gallyfészkeiket, a füst ifecskék a kellemesen illatozó istállók párás melegében, a gerendákra 
ragasztot t f észkekben nevelgették ö r ö k k é éhes f iókáikat , a fehérhasú molnárfecskék pedig 
akár évt izedeken át köl töt tek ugyanazon eresz alatt. N é h a olyan sokan , hogy a sárfészkek 
egymást érték, és én annak idején gyerekfejjel gyakran e lcsodálkoztam azon, hogy az 
eleséggel érkező madarak soha nem tévesztik el a sa já t jukat és még véletlenül sem szállnak a 
szomszéd f iókáihoz . Akkor iban üresnek számítot t a fecskék nélküli istálló és a lakók valóban 
ősz in tén örül tek, amikor az ú j o n n a n épült ház eresze alatt fészkét kezd te építgetni az első 
molnárfecskepár . N e m véletlenül írta T o m p a Mihály Pipacsok című versében: 

Fecske fészkel az ereszünk alatt, 
dehogy bántanám a jó madarat! 
Sőt úgy szeretem s örülök neki, 
fiacskait midőn etetgeti. 

í gy volt és jó volt ez sok évig, míg azután néhány évtizede valami megvál tozot t . E lőször 
csak lopva, szinte szégyenlősen érkezet t a hír: itt vagy ot t levertek egy fecskefészket! Az tán 
ez a s z o m o r ú jelenség mind gyakor ibbá vált, egész telepek, fészeksorok kerültek a földre , 
nemegyszer tele to jásokkal , apró f iókákkal . Min tha a minden téren fe lgyorsul t , kizárólag az 
anyagiakra összpontos í tó élet kiöl te volna a madárszere te te t az emberekből . Mintha ma már 
teljesen mindegy lenne, megtelepszik-e egy fecskepár az eresz alatt vagy a to rnác szögletében. 
És sa jnos egyre gyakrabban látni azoka t a színes szalagokat , műanyag csíkokat is, amelyeket 
azért lenget a tavaszi szél a házak falán vagy az eresz szélén, hogy elriasszák onnét a fészkelni 
é rkező fecskepárokat . 

Természetesen mindenkinek jogában áll saját házában ily m ó d o n megakadályozni a 
fecskék megtelepedését (a már lakot t fészkek leverése v iszont törvénybe ü t k ö z ő cselekedet!), 
de ezek az emberek talán nem is sejt ik, mennyi kedves é lménytől fosz t j ák meg önmagukat , 
amikor elutasítják, elűzik a fészkelni akaró madárpároka t . A fecskék lebilincselően kedves 
családi életének közvet len közelről t ö r t énő megfigyelése felér a legérdekesebb biológiaórá-
val! Min tha csak egy, a te rmészet rő l szóló csodálatosan színes könyve t tar tanánk a 
k e z ü n k b e n , egy o lyan könyvet , amelyben az acélkék tollú madarak maguk lapozzák az 
oldalakat a fészekrakástól egészen a f iókák kirepüléséig. 

D e lehet, hogy sokaknak csupán azért ellenszenvesek vagy jobb esetben közömbösek a 
fecskék, mert valójában nem is ismerik őket . A z alábbiakban röviden ezért szeretném 
bemuta tn i a hazánkban élő h á r o m fecskefajt . És ha csupán néhány olyan ember akad, aki e 
so roka t olvasva ezu tán észreveszi őke t , felfigyel rá juk és talán ö römmel vár ja őket o t thonába 
is, a k k o r az írás már nem volt hiábavaló. 

A m i k o r fecskékről esik szó, t öbbny i r e össze szok ták keverni a két , ember i épületekhez 
kö tö t t fecskefajt . A villásfarkú füs t i fecske például még véletlenül sem köl t az eresz alatt, o t t a 
fehérhasú molnárfecskék vannak o t t h o n . A füstifecske- ( H i r u n d o rustica) pá rok sárból épült , 
felül teljesen ny i to t t fészkeiket e lsősorban a falusi istállók gerendáira, de to rnácok szögletei-
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be, üresen álló épületek, romok belsejébe építik. Tartósan nyitva álló ablakoknál nemegyszer 
előfordul, hogy egyszerre csak váratlanul felbukkan egy fecske a konyhában vagy a 
szobában. Kíváncsian körberepül, aztán félénken kisuhan a nyitott ablakon. De néhány nap 
múlva már párjával tér vissza és végül fészkelni kezdenek a csilláron vagy valami más, 
számukra alkalmas helyen. Gyermekkoromban vidéken éltem, és az évtizedek távlatából 

Partifecsketelep (Bécsy László felvételei) 
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még ma is előttem van a konyha mennyezetéről lógó, szépen kovácsolt vas lámpatartó kis 
tányérkája, amelyben évről évre fiókáit nevelte, esős, hűvös időben a falakról a legyeket 
kapkodta egy kedves fecskepár. 

A füstifecske színezete: felül feketéskék, acélos csillogással, homloka és torka gesztenye-
vörös, u tóbbi alatt feketéskék partedlit visel. Begye és egész alsóteste rozsdás árnyalatú fehér. 
Ez a szín a hímeken élénkebb, és hosszabbak azok a szélső faroktollak is, amelyek az öreg 
füstifecskéket annyira jellemző, ül tükben és röptükben egyaránt jól látható villát alkotják. 
Azért csak az öreg madarakét, mert a nyár derekától látható fiatalok szélső faroktollai még 
nem nyúltak meg, farkuk csak gyengén villás, a molnárfecskééhez hasonló. 

Az első füstifecskék március utolsó napjaiban érkeznek, de a hosszú úttól elfáradt madarak 
ekkor még a vizek környékén tanyáznak, ahol korábban ébred a rovarvilág és a még hűvös, 
szeles napokon is könnyebben találnak táplálékot. A Balaton környékén, a Velencei-tónál 
vagy a halastavak felett nemegyszer nagyobb csapatukat lehet megfigyelni, amint szorosan a 
víz felett repülve próbálnak néhány szúnyogot vagy más rovart elcsípni. A tulajdonképpeni 
fészkelőhelyeken csak április derekán jelennek meg és ettől kezdve hallhatjuk a drótvezeté-
ken vagy az eresz szélén üldögélő hímek kedves csicsergését. 

Gyűrűzés i eredmények bizonyítják, hogy a szerencsésen visszatért madarak többnyire 
ugyanabban a faluban, sőt ugyanabban az istállóban fészkelnek, ahol előző évben is 
költöt tek. Ha visszatérnek! Mert a vonulás rengeteg áldozatot követel és a fecskék átlagos 
életkora, nagyon sok más apró madáréhoz hasonlóan, alig több egy évnél. Elképesztő 
teljesítménynek tűnik, hogy a 18-20 gramm súlyú füstifecske évente kétszer csupán 
légvonalban is kétszer tízezer kilométert repül Afrika déli csücskéig és vissza, de miután a 
fecskék egész nap repülő rovarok után járnak, szinte hihetetlenül nagy számokat olvashat-
nánk le azokról a természetesen csak elméletben létező apró kilométerórákról, amelyeket a 
hónuk alá erősíthetnénk. Még akkor is, ha nem mindegyikük repül egészen Fokvárosig, és 
akadnak példányok, amelyek „csak" 7-8000 kilométernyire távolodnak el szülőföldjüktől. 
Az mindenesetre biztos, hogy angol és német származású madarak mellett Magyarországon 
gyűrűzöt t füstifecskét is talaltak már a fekete földrész legdélibb csücskében. 

A füstifecske évente kétszer, májusban és a nyár derekán költ, egyszerre általában 4-5 
fiókát nevel. Hazai településen készült felmérés szerint a párok 90%-aköl tö t t istállóban vagy 
más állattartó helyiségben, a fennmaradó rész egyéb épületekben fészkelt. Az istállóban a 
gerendákon építkeznek. Segíthetünk nekik, ha előzőleg egy-egy kiálló szöget verünk a fába, 
a biztosabb alapra épített fészek ugyanis sokkal szilárdabban megtapad, mintha csak a fa 
puszta felületén kellene a kis sárrögöcskéknek megkapaszkodniuk. Egy-egy istállóban, laza 
közösségben gyakran 8-10, vagy még több pár is fészkelhet. Ha épségben találják régi 
o t thonukat , azt javítgatják, bélelik újra, ha új pár érkezik, a közelben talált tócsák szélén 
gyűjti az anyagot a fészek építéséhez. Ehhez a munkához általában 7-10 nap szükséges. A 
sárgombócok közé hosszabb, rövidebb növényi szálakat is kevernek, ezek jellegzetesen 
lógnak a fészek oldalán. A csészét puha tollakkal bélelik. Falusi udvarokon gyakran meg lehet 
figyelni, amint a fecskék a szél által felkavart pihetollakra vadásznak. 

A fehér alapon rozsdásan pettyezett kis tojásokon csak a tojó kotlik. Időről időre elhagyja 
a fészket, nyúj tózkodik, tollászkodik a közelben, majd fordul egyet a levegőben, gyorsan 
bekap néhány legyet és máris repül vissza a tojásokra. A közelben tar tózkodo hím ilyenkor 
többnyire elkíséri. A fiókák 14-16 nap alatt kelnek és kereken 3 hétig maradnak a fészekben. 
A tojó eleinte melengeti a csupasz apróságokat, később párjával együtt hordja a rovarokat a 
kicsinyeknek. Ha egy kartonlapot vagy deszkadarabot erősítünk a fészek alá, sem a földre, 
sem a lovak vagy tehenek hátára nem jut az ürülékből és az úgynevezett fecskepelenkát elég 
évente egyszer, ősszel letakarítani! Há t nem ér meg ennyi munkát egy egész nap legyeket, 
szúnyogokat kergető kedves fecskepár? 

A kirepülést mindig nagy izgalom előzi meg. Az öreg madarak szüntelenül vészjeleket 
adnak, ki-be repülnek az istállóba, csalogatják a kicsinyeket. Azok haboznak egy darabig, 
majd a legbátrabb mégis elszánja magát, elrúgja maga alól a fészket és eleinte kicsit 
bizonytalanul repülve, de büszkén és boldogan landol az akácfa száraz ágán. Testvérei 
egymás után követik és rövidesen valamennyien ott ülnek egymás mellett, élvezik a 
napsütést, a szellő cirógatását, és szélesre tátott csőrrel fordulnak az eleséggel közeledő öreg 
madarak felé. Az első napokban éjszakázni még visszatérnek a fészekbe, de ahogy 
mindjobban repülnek és megtanulnak önállóan vadászni is, fellazulnak a családi kötelékek és 
fokozatosan eltávolodnak a fészek környékéről . A szülők nem búsulnak utánuk. Nem is 
érnek rá ilyesmire, hiszen néhány nap múlva már a második költést kell elkezdeniük. 
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Fecskéink gyülekezése augusztusban kezdődik. Néha több száz madár üldögél a villany-
dró tokon , ahol nemegyszer együtt látjuk mindhárom hazai faj képviselőit. A füstifecskék 
közöt t könnyű felismerni a hosszú faroktollakkal ékes öreg madarakat és a fakó torkú, jóval 
rövidebb farkú fiatal, ez évi madarakat. A sok fecske izgatottan beszélget egymással, 
tollászkodnak, néha felrepülnek, aztán újra megpihennek a drótszálakon. 

Füstifecskéink augusztus végén, szeptemberben indulnak dél felé, de északabbi átvonu-
lókkat még októberben is találkozhatunk. Amikor gyülekező és búcsúzó csapataikat nézem, 
mindig arra gondolok, vajon hányan térnek vissza közülük a következő tavaszon. Sajnos a 
statisztikák igen nagy, 60-70%-os pusztulásról árulkodnak, így a páronként évente kirepített 
körülbelül tíz fióka éppen csak az állományok megtartásához elég. A füstifecskék száma 
hazánkban csökkent, ez azonban elsősorban valószínűleg a kis falusi istállók eltűnésével, 
tehát a fészkelőhelyek megfogyatkozásával magyarázható. Még akkor is, ha az élelmes 
madarak minden adódó lehetőséget kihasználnak, és hidak alatt, az alföldi pusztákon 
birkahodályokban, kútgyűrűk téglái közé ragasztott fészkekben is költenek. 

A molnárfecske (Delichon urbica) felül feketéskék, ilyen színű gyengén villás, inkább csak 
kimetszett farka is. Torka és egész alsóteste, valamint a háta hófehér. Városokban és 
falvakban helyenként nagy telepei vannak. Fészkét ugyanúgy apró sárdarabkákból építi, 
mint a füstifecske, de fűszálakat soha nem kever közé, az építmény zárt, közvetlenül a 
mennyezet alatt helyezkedik el, csak a felső részén van egy bejárónyílás. A molnárfecskék 
valaha, az ember előtti időkben sziklafalakon tudtak megtelepedni, megtelepedésük így teljes 
mértékben ezek függvénye lehetett. Amióta azonban az épületeken költenek, a sík 
vidékeken, alföldeken is elterjedtek, tehát olyan területeken, ahol azelőtt nem tudtak 
megtelepedni. Míg a füstifecskék általában az épületek belső részeihez ragaszkodnak, a 
molnárfecskék az ereszek alját választották, de a nagyvárosok modern épületeinek erkély-
szögletei is kedvező költőhelyet kínálnak számukra. Hazánkba április első felében érkeznek 
és augusztus végén, szeptemberben indulnak Afrika felé. 

Életmódjuk nagyon hasonló villásfarkú rokonukéhoz, de valahogy mégsem kerültek soha 
olyan közel az emberhez, mint a füstifecskék. Igaz, nem jönnek a lakásba, nem üldögélnek, 
csicseregnek a ruhaszárító kötélen, a hangjuk is jelentéktelen. Egész nap a légi ösvényeket 
járják, többnyire nagy magasságokban vadászgatnak, de az is igaz, hogy fészkeiket gyakran 
egészen alacsonyan építik és egyáltalán nem tartanak az ott járó emberektől. A Velencei-tó 
mellett az agárdi strand kabinsorain például az ajtók felett alig karnyújtásnyira leselkednek 
kifelé a fiókák és az etető madarak tétovázás nélkül szállnak a reszekre akkor is, ha a kabinok 
előterében ide-oda repülő tollaslabdák között kell is átsuhanniuk. 

A molnárfecskék családi élete is hasonló az előbbiéhez, azzal a különbséggel, hogy a 
fészekalj 4-5 tojása hófehér és az első költésre csak május vége felé kerül sor. A második 
viszont néha nagyon is elhúzódik, néhány pár akár még szeptember végén is eteti fészekben 
ülő fiókáit. A füstifecskék nyitott fészkében a kicsinyek félkörben helyezkednek el, és 
egyszerre tátják szélesre sárga csőrüket, ha valamelyik öreg madár besuhan a számukra nyitva 
hagyott kis istállóablakon. A molnárfecske fészke viszont zárt alkotmány, a bejárónyílásban 
egy, legfeljebb két fióka feje fér el, így aztán az etetések után mindig nagy tolakodás, 
nyomakodás kezdődik, a hátul maradtak előre igyekeznek, hogy mindenképpen övék legyen 
a legközelebbi légyfalat. 

Csak a legújabb időkben figyeltek fel arra, hogy főleg a második költés idején, míg a tojó a 
tojásokat melengeti, a hímek és az első költésből származó fiatalok, miután a fészekben 
számukra már nem maradt hely, a magasban keringve töltik az éjszakát. Több megfigyelés is 
tanúskodik arról, hogy ezek a madarak tömegesen érkeztek a telepre a kora hajnali órákban, 
éjszakára csak a tojók maradtak a fészkekben. De rejtélyesen viselkednek a molnárfecskék az 
afrikai telelőhelyeken is. Bár a teljes európai állományt és az Ázsia nyugati feléről részben 
szintén a fekete földrészre érkező molnárfecskék együttes mennyiségét mintegy 90 millióra 
becsülik, e hatalmas madártömeg pontos telelési helyét még ma is titok fedi. Curry-Lindahl , 
az ismert svéd zoológus december és február közöt t Gambiától és Kenyától egészen a 
Fokföldig szinte mindenütt találkozott ugyan velük, de igazán nagy számban sehol sem látta 
őket. A jelenség egyik lehetséges magyarázatának tartja, hogy a madarak napközben olyan 
nagy magasságokban vadásznak, ahol egyszerűen eltűnnek még a távcsővel megerősített 
emberi tekintet elől is. Pedig, hogy valójában milyen nagy tömegek telelnek egy-egy 
területen, bizonyítja az a néhány megfigyelés, amikor egyes nádasokba esténként ezer és ezer 
molnárfecske szállt be, hogy ott töltsék az éjszakát. Az ereszek alatt fészkelő kedves 
madarunkkal kapcsolatban tenát még bőven akad kutatnivaló. 
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A három hazai fecskefaj közül a partifecske (Riparia riparia) a legkisebb. Tollruhája felül 
barna, alul piszkosfehér, a mellén széles barna övet visel. Két rokonával ellentétben nem az 
emberi közelséghez, inkább a vizek környékéhez ragaszkodik. Áprilisban érkezik haza 
Afrikából és május elején kezd hozzá a köl tőüreg elkészítéséhez. A meredek folyópartok 
felső részében, homok- vagy sóderbányák oldalában 40-80 cm mély vízszintes üregeket 
vájnak. Az alagút végén van a fészekmélyedés, amelyet növényi szálakkal és puha tollakkal 
bélcinek. Előfordul, hogy csak néhány pár telepszik meg valahol, de sokkal inkább 
jellemzőek a nagyobb, akár több száz vagy ezer párból álló telepek. A sok apró fecske úgy 
rajzik az üregek előtt, mint a méhek a kaptár körül , miközben szüntelenül hallatják furcsa, 
„zs" hangot tartalmazó szavukat. Többnyi re a folyók, tavak felett vadásznak repülő 
rovarokra és amikor a magasból a telepre érkeznek, a sok látszólag egyforma lyuk közül még 
véletlenül sem tévesztik el a sajátjukat. Az apró fiókákhoz még bebújnak az alagút mélyére, 
de a már tollas kisfecskék rendszeresen az üreg szájában lesnek eleséggel érkező szüleikre. A 
párok évente többnyire kétszer költenek, először májusban, később a nyár folyamán, 
fészekaljuk 5-6 fehér tojásból áll. A már önálló fiatal madarak szertekóborolnak, élvezik a 
gondtalan élet örömeit, és i lyenkor olyan vizek felett is megfigyelhetjük őket, ahol egyébként 
soha nem költenek. Augusztus első napjaiban gyülekezni kezdenek, néha csapatosan 
üldögélnek a vil lanydrótokon, füsti- és molnárfecskékkel együtt. A hó végén indulnak dél 
felé. 

A partifecskék gyakran változtatják költőhelyeiket, nemegyszer már az évi második 
költéshez is néhány kilométerrel arrébb telepednek meg. Kedvelik a frissen lebontott 
homokfalakat és a bányához a hétvége után újból érkező munkások néha már tucatnyi 
készülő költőüreget és izgatottan repdeső fecskéket találnak. Bár a törvény betűje szerint a 
fecsketelepek automatikusan védettek, a gyakorlatban ez csak ott valósul meg, ahol a 
munkavezető szereti annyira a madarakat, hogy valamivel távolabb fejtesse a homoko t addig, 
amíg a f iókák kirepülnek. Az emberi közelség a madarakat láthatóan nem nagyon zavarja, 
szorgalmasan etetnek alig néhány lépésnyire a nomokot fejtő munkagépektől. 

A fecskék fészkelőhelyein néha „albérlők" is jelentkeznek. A partifecskék telepein mezei 
verebek, egy-egy pár hantmadár vagy gyurgyalag telepszik meg az elhagyott üregekben. A 
molnárfecskefészkeket a házi veretek szokták erőszakkal elfoglalni, tevékenységüket a 
bejárónyíláson kilógó hosszú szalmaszálak árulják el. A füstifecske felül nyitott fészkében 
néha házi rozsdafarkú, szürke légykapó telepszik meg. Említsük meg még, hogy külföldön, 
különösen Németországban, már régóta kísérleteznek gipszből készült műfészkekkel, 
amelyeket a tapasztalatok szerint a fecskék örömmel elfoglalnak. E téren akad már néhány 
biztató hazai eredmény is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kezdeménye-
zéseként. Ugyancsak bárhol megvalósítható a nagy német ipartelepek környékén alkalma-
zott módszer , amikor „természetes sár" hiányában mesterséges sározóhelyeket készítenek, 
azokat állandóan megfelelő nedvesen tartják, és minden tavasszal füsti- és molnárfecskék 
tucatjai járnak oda fészekanyagot gyűjteni. Ná lunk szerencsére sár még akad bőven, de a 
módszer, a mesterségesen létrehozott tócsa körül tipegő, csőrükkel sarat gyűjtögető frakkos 
madárkák kedves látványa az általános madárvédelmi propagandának is hasznos eszköze 
lehet. 

Végül néhány szót a sarlósfecskéről. (Apus apus). Ez a kormosfekete színű, hosszú, hegyes, 
sarló alakúan görbült szárnyaival és sivító hangjával feltűnő madár csak a magyar nevében 
fecske. A valóságban annyira nem az, hogy még csak nem is énekesmadár, egyebek mellett az 
Amerikában élő kolibrikkel tart rokonságot. Reptében viszont valóban emlékeztet a 
fecskékre, magyar neve nyilván így született. Egyike legkésőbben érkező madarainknak, 
csak május elejétől láthatjuk a nagyobb városok magas, öreg épületei körül. A tetőzet 
zugaiban, fali résekben költ. Budapesten egyebek mellett rendszeresen lehet látni őket a 
Citadella felett, a Visegrádi utca magas épületei között , amint tucatnyi példány hajszolja 
egymást hangos sivítással, de ismerjük őket Pécsről, Sopronból, Veszprémből és más 
városokból is. A sarlósfecskék éppen csak költeni jönnek haza, alig bocsátották szárnyra 2-3 
fiókájukat, augusztusban máris indulnak vissza a távoli Afrika örökké meleg tájai felé. 

Schmidt Egon 
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