„FECSKÉINK FÓKUSZBAN”
A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HAZAI FECSKEFAJOK VÉDELMÉT NÉPSZERŰSÍTŐ TEVÉKENYSÉGE
- 2019 -

Az idei évben, 2019-ben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási és Turisztikai
Osztálya kiemelt figyelmet szentel a hazai fecskefajaink védelmével kapcsolatos
ismeretterjesztő tevékenységekre.
Sokan értesülhettek már arról - és sokan saját személyes tapasztalataik alapján tudják -,
hogy mind a három Magyarországon költő fecskefajunk állományai igen drasztikus
csökkenést mutatnak.
A füsti fecske (Hirundo rustica), a molnárfecske (Delichon urbicum) és a partifecske
(Riparia riparia) egyaránt úgynevezett hosszú távú vonuló madárfajok, azaz telelőterületeik
a Szaharától délre esnek. Sajnos, vannak olyan tényezők, amelyekkel nehezen küzdenek meg
a populációk (pl. időjárási anomáliák, táplálékhiány), de számos egyszerű védelmi lehetőség
is adódik, amelyek segítségével valamelyest ellensúlyozni tudjuk a sok negatív és ismétlődő
jellegű hatást.
A legtöbb esetben kis anyagi ráfordítású megoldásokkal is sikereket érhetünk el a fecskék
védelme terén.
Gondoljunk a – mostanában gyakran aszályos - tavaszi időszakban kialakított
sárgyűjtőhelyekre, a fecskefészek alatti ürülék felfogására alkalmas „fecskepelenkára”,
vagy a partifecskék költőfalainak karbantartására.
Mindezek mellett a legfontosabb az egyre gyakrabban előforduló konkrét természetkárosító
magatartásformák (pl. fecskefészkek leverése) kiiktatása, akár a tájékoztatás, akár a
környezeti nevelés eszközei által.
Ezekből a fontos munkákból veszi ki a részét a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága is.
A fecskevédelmi programcsomagunk legfontosabb elemei:







Számos híradással, cikkel szolgálunk majd a téma iránt érdeklődők számára.
Konkrét segítséget nyújtunk hazai fecskéinknek, népszerűsítjük az ilyen irányú
tevékenységeket.
Több oktatási intézményben fogunk ismeretterjesztő, szemléletformáló előadásokat
tartani a fecskékről és védelmükről.
A Hortobágyi Vonuláskutató Állomáson továbbra is folytatjuk a madárgyűrűzési
tevékenységünket, ezzel is hozzájárulva a fecskékkel kapcsolatos információk
gyűjtéséhez.
Augusztusban a „Fecskenap” során terepi madármegfigyelő túrát, vetítéses előadást
tervezünk, a fecskevédelmi eszközök és módszerek bemutatójával.





Fotópályázatot hirdettünk „Házam fecskéi” címmel, mely keretein belül egészen
augusztus 20-ig várjuk a fényképeket. A pályázat részletei elérhetőek ezen a linken:
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/1222/-hazam-fecskei-cimmelfotopalyazatot-hirdet-a-hortobagyi-nemzeti-park-igazgatosag
Emellett minél szélesebb körben és minél több formában fogunk foglalkozni a
témával és tenni ezekért a védett, de nagy bajban lévő madárfajokért.

Kövesse figyelemmel híradásainkat, csatlakozzon ügyünkhöz, hogy közösen tegyünk
fogyatkozó fecskéink érdekében!
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