6 . KÖ RÜ LÖT T Ü N K É LŐ M A DA R A K
A madarak az allatvilag legszínesebb csoportja. A taplalekhalozat fontos, kihagyhatatlan reszet kepezik. Eletmodjukra utal csoruk, es labuk alakulasa. Tollazata kulonosen a hímeknek színes, melyre – foleg a durges idejen – felfigyel a termeszeti kornyezetebe besimulo kullemu tojo. A madarak jelenlete, vagy eppen hianya figyelmezteti az embereket a kornyezet megvaltozasara, a szennyezettseg mertekere is. Pl: a golya fajok nehezen
alkalmazkodok, hianyuk elgondolkodtato jel. Az orvos galambok felszaporodasa – mert jol alkalmazkodok – az egyensuly felborulasara figyelmeztet bennunket.

Őszapó (Aegithalos
caudatus)
H: 13-15 cm (ebbol farok 7-9). A valodi cinegek kozeli
rokona, de mas csalad tagja. Gazdag aljnovenyzetu (pl
mogyoro vagy kecskefuz), pusztulo vagy elhalt fakkal es
bozotos helyekkel tarkított lombos erdokben es lombelegyes fenyvesekben feszkel. Nagyreszt allando. Az ev jelentos reszeben csapatosan, rendszerint csaladi kotelekben lathato, amint gyorsan halad vegig az erdon vagy a
kerten. Bizalmas, de nyughatatlan, altalaban csak rovid
ideig hagyja magat megfigyelni. Zart, jol alcazott feszket
epít moha, nyírkereg, zuzmo es pokhalo segítsegevel az
agvillaba.

Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)

H: 13-14,5 cm Eredetileg sziklas hegyvidekeken volt honos, de ma mar joval nagyobb szamban
kolt varosi es falusi epuleteken. A tojasokon csak a tojo kotlik. Gyakran egy helyben szitalva, a
levegoben kapja el a szallo rovarokat.
Hazankban elterjedt emberkoveto madar, eneket marcius vegetol hallhatjuk.

Ön a 6. allomasnal all,
a szomszedos allomasok GPS koordinatai:

Feketerigó (Turdus merula)

5. allomas: N: 47,10440 E: 17,91760
6. allomas: N: 47,10640 E: 17,91529
7. allomas: N: 47,10833 E: 17,91463

Erdok, borokasok, parkok es kertek igen gyakori koltofaja .
Bizalmas, gyakran haztetokon, tv-antennakon enekel, az erdoben fak tetejerol szol. Foldigilisztakkal, rovarokkal, bogyokkal
taplalkozik. Feszket bokorra, lugasra, faronk moge stb. rakja.
A feketerigo nem jar csapatosan, farka hosszu (gyakran felcsapja, majd lassan leengedi), rendszerint paros labbal, gyorsan
ugral, v. nehanyat lep, majd megall es nehany masodpercig mozdulatlanul figyel(gilisztara les), aztan tovabb halad.

Széncinege (Parus major)
A legnagyobb cinegefaj.
H: 13,5-15 cm. Mindenfele típusu erdokben (így az eszaki tajgan is),
valamint az ember kozvetlen kozeleben parkokban es kertekben is
elofordul. A madaretetok gyakori, jol ismert vendege. Rovarokat es
magokat, faggyut, bukkmakkot stb. eszik. Termeszetes vagy mesterseges faoduk mellett, de akar szellozonyílasokban vagy levelesladakban is megtelepedhet.

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
A nagyobb meretu fakopancsokhoz tartozik. Sapkaja fekete, feher arcoldalan oszszefuggo fekete sav nyulik a tarkoig. Hasoldala feher, az also farokfedok elenkpirosak. Az oreg hímek tarkojan piros folt van, ami a tojoknal hianyzik; a fiatalok
fejteteje teljesen piros es az also farokfedoik halvanypirosak.

Balkáni gerle (Streptopelia decaocto )
Kozepes termetu, elegans alaku gerle hosszu farokkal es vilagos tollazattal. Tanyak korul, falvakban, varosi parkokban es kertekben egyarant kolt, ahol feszkelesre alkalmas facsoportot talal. A nyílt, fatlan
tajakat keruli, a hegyvidekrol is hianyzik. Europat DK felol, a 20. szazadban arasztotta el. Fokent novenyi taplalekot fogyaszt; muvelt teruletekre, magtarak korul kiszorodott magra jar, telen gyakran csapatostul. Bizalmas termeszetu.

Foleg rovarokkal taplalkozik, bar telen nagy mennyisegu fenyomagot fogyaszt.
Ügyesen kapaszkodik a fak torzsen, farkat tamaszteknak hasznalva, csorevel a fa
kerget kopogtatva a kereg alatt megbuvo rovarok utan keresgel. Korhadt fakban
akar 10 cm mely uregeket is tud vagni csorevel, hogy a fafuro bogarakat es azok
larvait kiszedegesse. Nyelvet akar 4 cm-re ki tudja nyujtani, mellyel szigonyszeruen felnyarsalja a puha testu zsakmanyallatokat.
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