A poszter madarairól
A fecske szó négyszer szerepel a Bibliában. A veréb szó háromszor.
Mindkét madárcsalád az Énekesmadár-alakúak rendjébe tartozik. Az egész földön
elterjedtek ezek a kicsi madárkák.
Magyarországon a verebek állandó, a fecskék költöző madaraink.
Vagyis a verebek áttelelnek, a fecskék azonban ősszel csapatokba verődnek és
Afrikába vonulnak, április-májusban térnek vissza fészket rakni és költeni.
Magyar nyelvünk a verebek kedves éneklését csiripelésnek, a még kedvesebb
fecskehangokat csivitelésnek nevezi.
Védett madarak Magyarországon. Sajnos a fecskéknek fogyatkozik is a száma. A
fecskéket nem lehet fogságban tartani, ha elfogják őket, nem szaporodnak. Rovarevő
madarak.
A verebek a leggyakoribb madaraink. Főleg magvakkal – köztük sok gyommaggal –
táplálkoznak, de nyáron rovarokkal is.

A füsti fecske
A füsti fecske (Hirundo rustica – a latin szó
szerinti fordítása: vidéki fecske) kékesfekete
frakkot visel, homloka és torka rozsdabarna.
Az ember közelében fészkel, főleg, ahol
állattartás folyik. Szalmával kevert sárból
építi felül nyitott fészkét istállók, tornácok
gerendái vagy eresze alá. Régi fészkéhez
szeret visszatérni. A tojó egyedül költ, de a
fiókákat a hím is eteti. Nyilalló röpüléssel
szerzi meg táplálékát a levegőben. Még vizet
is röptében iszik!

A molnárfecske
A molnárfecske
(Delichon urbicum,
vagyis városi fecske) kisebb testű, hasa és
farcsíkja fehér, farka rövidebb és kevésbé
villás, mint a füsti fecskéé. Röpte lassúbb,
vitorlázó. Lábujjain fehér tollak vannak.
Zsákmányát a falakon, fákon is felszedi.
Fészkeit a házak külső falára, de esőtől
védett helyre építi sárból, egymás mellé
vagy fölé. Csak egy kerek nyílást hagy felül
bejáratnak.

A füsti és a molnárfecske fészekrakása veszélyben van, mert nem találnak
elegendő sarat! Az utak beépítettsége és a sok aszályos év ennek az oka.
Április-június között egy-egy asztallapnyi földes rész folyamatos locsolásával
segíthetünk nekik.

A parti fecske
A parti fecske (Riparia riparia vagyis vízparti
fecske) a legkisebb fecskeféle. Háta és szárnyai barnák, hasa fehér egy barna keresztsávval. Farka csak enyhén villás. Csapongóan
röpül, de nem nagy magasságban. Táplálékát
is a vizek felett vagy közelében vadássza, és
fészkelése miatt is a vízpartok madara.

A függőleges partfalakba,
löszfalakba, de elhagyott
homokbányák falaiba is vájja
fészkét.

A hím és a tojó együtt akár 1 m mély
folyosót is kapar. A végébe egy csésze
alakú üreget formáznak és kibélelik
tollal, fűszálakkal.
A tojásokon is felváltva ülnek.
Csapatosan járnak táplálékért, a
ragadózómadarakat is rajban fölrepülve
riasztják el, és fészeküregeiket is
telepekben, egymás mellé vájják.

A házi veréb
A házi veréb (Passer domesticus) hímje és tojója
különböző. A tojónak nincs fekete torok- és
mellfoltja, hanem szürkésszínű a melle,
szemsávja világos.

A veréb az ember közelségét kedveli.
Társasan, nagy csapatban él.
Fészkét fali üregekbe, eresz alá,
szalmakazalba, fa odvába, más madarak
fészkébe építi.

Főleg a tojó költ, de a fiókákat
mindketten etetik.

A mezei veréb
A mezei veréb (Passer montanus) hímje és
tojója egyforma.
A házi verébnél kissé kisebb és karcsúbb.
Feje teteje és tarkója csokoládébarna, míg a
házi veréb hímjéé szürke.
Feje oldalán fekete folt van, erről jól
felismerhető.

Viselkedése óvatosabb, és nem ragaszkodik
az ember közeléhez, hanem – amint neve is
elárulja – inkább erdőszélen, ligetekben,
gyümölcsösökben él.

Főleg odvakban fészkel.
Mindkét szülő etet, a fiókák
csak rovarokat kapnak. Nyáron
a felnőtt madarak is csak
rovarral táplálkoznak.

