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ARTÚR ÉS SEREGE 

A fészek 

A tavaszi szél a szokásosnál is nagyobb erővel tépte, 
szaggatta az öreg nyárfacsoport ágait. Az itt fészkelő var-
jak a földre menekültek. Várták, hogy elüljön a szélvihar. 
A télen elfagyott, száraz ágrészek nem tudtak ellenállni 
az orkán erejének. Egymás után adták meg magukat, a 
sarjadó fűre hullottak. Órákba telt, míg kedvezőbbre 
fordult az időjárás, s a nagy, fekete madarak visszarepül-
tek fészkeikbe. Sokan szomorúan látták, hogy otthonuk 
megsérült. 

A közeli tavak felkorbácsolt vize kezdett kisimulni. 
Rejtekhelyeikről előmerészkedtek a hattyúk, felborzolt 
tollaikat rendezgették, majd – mintha mi sem történt 
volna – békésen úszkáltak a tó vizén. A szél megtisztí-
totta a levegőt, az szinte szikrázott. A kevés felhő közül 
kibukkant Nap fényében csodálatosan szép volt a táj. A 
tavak kékje és a zöldbe borult mezőgazdasági területek 
lenyűgöző látványt nyújtottak a fészkeiket rendezgető 
vetési varjaknak, akik a tópart közelében lévő magas fá-
kon alakították ki kolóniájukat, már évekkel ezelőtt. Itt 
– Lengyelország északi részén – nevelték fel fiókáikat 
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évről évre. Hangoskodó utódaik nem zavartak senkit, 
mert emberi település nem volt a közelben. A fák már 
igen öregek lehettek, némelyik átmérője két méter, ma-
gasságuk pedig legalább harminc méter volt. 

A fészkek a fa legfelső harmadában helyezkedtek el, 
nagy látótávolságot biztosítva, a madarak által folyama-
tosan állított őrszemek részére. 

Április volt, a fészkelés ideje. A tapasztalattal rendel-
kező idősebb varjak nem raktak új fészket, hanem azon 
fáradoztak, hogy a szél által okozott károkat helyreállít-
sák. Találtak bőven letört ágakat a fák alatt. Egyre töb-
ben kezdték válogatni ezeket. Felemelték, szemrevételez-
ték, s ha túl kicsinek, vagy görbének találták, újabb anyag 
után néztek. 

 
Két fiatal varjú alacsonyabban lévő ágon üldögélt, gyö-

nyörködtek a kibontakozó levelekben, élvezték a tavasz-
illatú levegőt, és párjuk társaságát. Még csak néhány nap-
ja, hogy kiválasztották egymást. A szél által megtépázott 
tollaikat rendezgették. 

Nyakuknál és hátukon – ahol nem érték el – társuk 
tisztogatta tollazatukat, melynek feketesége olyan csillo-
gó volt, mint a frissen hasadt lengyel láng szén. 

Életre szóló döntést hoztak a párválasztással, mert ők 
monogám madarak. Hosszasan nézték az idősebb varjak 
szorgoskodását, s a hím károgva közölte társával: 
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– Ma megkeressük az alkalmas helyet, holnap pedig 
hozzákezdünk a fészekrakáshoz. 
– Rendben – egyezett bele párja. –Jól megfigyeljük, hogy 
a többiek hogyan dolgoznak, ellessük mozdulataikat, s 
erős, időjárásnak ellenálló fészket fogunk építeni. 
– Látod – mutatta a hím, nem mindenkinek sérült meg 
az otthona. Sok múlik azon, hogy van megépítve. Bőven 
használunk majd a tapasztáshoz sarat, ami összefogja. 

Még aznap kiválasztották a facsoport legerősebb, leg-
terebélyesebb példányát, és ágról ágra ugrálva keresték a 
megfelelő helyet. 
– Megvan! – jelezte a hím, mikor megpillantott egy ág-
villát. A három erős ág alul kapaszkodott össze. – Látod, 
ez képes lesz megtartani a nagy fészkünket, mert szá-
molni kell azzal, hogy akár öt-hat fiókánk lehet egyszer-
re, s megtollasodva is el kell, hogy férjenek itt kényelme-
sen. 
– Nézzük meg a kilátást, mert az is fontos – javasolta 
párja. 
– Kelet felé egyik oldalon a tó, másikon szántóföldek. 
Igazán nagyszerű. 

 
A jónak tartott döntés elégedettséget váltott ki ben-

nük, és korán nyugovóra tértek, hogy erőt gyűjtsenek a 
másnapi rendkívül nagy munkához. 

Hajnalban ébredtek. Finom pára szállt a tó felett, a 
szellős nyárfacsoport lakóinak többsége még fejét szár-
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nya alá dugva aludt, de ők már lenn a földön szorgoskod-
tak. Hosszú, hatalmas, szürkésfekete csőrükkel először 
is megforgatták a kevés avart, mely őszről ott maradt. 
Komótosan totyogtak, a földet nézve. Rovarokat keres-
tek, hogy ne üres gyomorral kezdjenek hozzá az építke-
zéshez. Találtak is szép számban, mert az utóbbi napok 
enyhe időjárása a felszínre csalogatta a téli álmot alvó 
bogarakat. A két fiatal madár, – mikor jóllakott –, meg-
törölte csőrét egy vastagabb faágban. 
– Látod, ekkora ágak kellenek – mutatta a hím az eléje 
került hulladékot. 

Ő hordta, a tojó pedig beépítette a faágakat az ágvillák 
közé. Jól haladtak, délre már csésze alakú, mély, tágas 
fészek körvonalazódott. Estére alaposan elfáradtak, de 
másnap újult erővel folytatták a munkát. 
– Az alap kész – állapították meg a nap végén. – Holnap 
jöhet a tapasztás. 

Anyagban nem volt hiány. A tó szélén bőven találtak 
sarat. Belegázoltak erős lábukkal, s vittek csőrükben, 
hogy rögzítsék vele a kosárnyi nagyságú fészket. Aprólé-
kos munka volt, számtalanszor le, s felszálltak, de még a 
következő napokra is maradt tapasztani való. Ügyesen 
tudtak együttműködni. Az idősebb varjak is megirigyel-
ték különleges otthonukat, melybe a tóparton talált mű-
anyag zsinegeket is bedolgozták erősítésként. Mikor vé-
geztek a tapasztással, egy nap pihenőt tartottak, hogy jól 
kiszáradjon a fészekalap. Szétnéztek a környéken, ho-
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gyan tehetnék leendő fiókáik számára kellemessé, puhá-
vá lakhelyüket. A közeli bozótos szélén tenyérnyi nyúl-
szőr darabra leltek. Gondolták, hogy ragadozó tépázhat-
ta meg a menekülő állatot. Nem sokat tévedtek. Előző 
este, mikor a nyúl megkívánta a zsenge, nedves hajtáso-
kat, és vacsorázni indult, a tó melletti bozótban lakó öreg 
róka messziről kileste. Mikor a nyuszi rászánta magát, 
hogy megnézze, sarjad-e már a fiatal vetés, a róka neszte-
lenül közelébe lopakodott. Hátulról támadt rá, de a 
nyúl– kihasználva teljes körben látó képességét – a teli-
hold fényénél észrevette üldözőjét, és cikcakkban ugrálva 
menekült előle. Le akarta rövidíteni a fészkéhez vezető 
utat, s a tüskés bokor, melybe beugrott, megtépázta 
bundáját. Jókora darab nyúlszőr maradt fennakadva a 
bokor alján. Ennek az anyagnak megörült a madárpár, s 
már vitték is magukkal, nehogy a több száz fészkelő kö-
zül valaki más felfedezze. Az öreg fa kérge – melyet kivá-
lasztottak –, mélyen barázdált volt, így nem okozott 
gondot megfeszegetve, kisebb kéregdarabokat lehántolni 
és összegyűjteni. Ezt is beépítették. Fészekrakás közben 
megfigyelték, hogy egyes társaik nem vették a fáradtsá-
got, hogy a földön kutassanak az építőanyagok után, ha-
nem hajlamosak voltak a még ki nem tapasztott környe-
ző fészkekből elhordani az ágakat a sajátjukhoz. Tőlük is 
próbáltak a lustább madarak lopni, de a hím észrevette, 
és visszaszerezte azokat az anyagokat, melyekért ők dol-
goztak meg. Mikor készen lettek remekművükkel, sokáig 


