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6 .  KÖRÜLÖTTÜNK  ÉLŐ  MADARAK  

Széncinege (Parus major) 

A legnagyobb cinegefaj. 

H: 13,5-15 cm. Mindenfe le tí pusu  erdo kben (í gy az e szaki tajga n is), 

valamint az ember ko zvetlen ko zele ben parkokban e s kertekben is 

elo fordul. A mada reteto k gyakori, jo l ismert vende ge. Rovarokat e s 

magokat, faggyu t, bu kkmakkot stb. eszik. Terme szetes vagy mester-

se ges faodu k mellett, de aka r szello zo nyí la sokban vagy levelesla da k-

ban is megtelepedhet. 

Őszapó (Aegithalos 

caudatus) 

H: 13-15 cm (ebbo l farok 7-9). A valo di cinege k ko zeli 

rokona, de ma s csala d tagja. Gazdag aljno ve nyzetu  (pl 

mogyoro  vagy kecskefu z), pusztulo  vagy elhalt fa kkal e s 

bozo tos helyekkel tarkí tott lombos erdo kben e s lombele-

gyes fenyvesekben fe szkel. Nagyre szt a llando . Az e v je-

lento s re sze ben csapatosan, rendszerint csala di ko tele k-

ben la thato , amint gyorsan halad ve gig az erdo n vagy a 

kerten. Bizalmas, de nyughatatlan, a ltala ban csak ro vid 

ideig hagyja maga t megfigyelni. Za rt, jo l a lca zott fe szket 

e pí t moha, nyí rke reg, zuzmo  e s po kha lo  segí tse ge vel az 

a gvilla ba.   

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)  

A nagyobb me retu  fakopa ncsokhoz tartozik. Sapka ja fekete, fehe r arcoldala n o sz-

szefu ggo  fekete sa v nyu lik a tarko ig. Hasoldala fehe r, az also  farokfedo k e le nkpi-

rosak. Az o reg hí mek tarko ja n piros folt van, ami a tojo kna l hia nyzik; a fiatalok 

fejteteje teljesen piros e s az also  farokfedo ik halva nypirosak. 

Fo leg rovarokkal ta pla lkozik, ba r te len nagy mennyise gu  fenyo magot fogyaszt. 

Ü gyesen kapaszkodik a fa k to rzse n, farka t ta maszte knak haszna lva, cso re vel a fa 

ke rge t kopogtatva a ke reg alatt megbu vo  rovarok uta n keresge l. Korhadt fa kban 

aka r 10 cm me ly u regeket is tud va gni cso re vel, hogy a fafu ro  bogarakat e s azok 

la rva it kiszedegesse. Nyelve t aka r 4 cm-re ki tudja nyu jtani, mellyel szigonyszeru -

en felnya rsalja a puha testu  zsa kma nya llatokat.  

Balkáni gerle (Streptopelia decaocto ) 

Ko zepes termetu , elega ns alaku  gerle hosszu  farokkal e s vila gos tolla-

zattal. Tanya k ko ru l, falvakban, va rosi parkokban e s kertekben egy-

ara nt ko lt, ahol fe szkele sre alkalmas facsoportot tala l. A nyí lt, fa tlan 

ta jakat keru li, a hegyvide kro l is hia nyzik. Euro pa t DK felo l, a 20. sza -

zadban a rasztotta el. Fo ke nt no ve nyi ta pla le kot fogyaszt; mu velt teru -

letekre, magta rak ko ru l kiszo ro dott magra ja r, te len gyakran csapa-

tostul. Bizalmas terme szetu .  

Feketerigó (Turdus merula) 

Erdo k, boro ka sok, parkok e s kertek igen gyakori ko lto faja.  
Bizalmas, gyakran ha zteto ko n, tv-antenna kon e nekel, az erdo -

ben fa k teteje ro l szo l. Fo ldigiliszta kkal, rovarokkal, bogyo kkal 

ta pla lkozik. Fe szke t bokorra, lugasra, faro nk mo ge  stb. rakja. 

A feketerigo  nem ja r csapatosan, farka hosszu  (gyakran felcsap-

ja, majd lassan leengedi), rendszerint pa ros la bbal, gyorsan 

ugra l, v. ne ha nyat le p, majd mega ll e s ne ha ny ma sodper-

cig mozdulatlanul figyel(giliszta ra les), azta n tova bb halad.  

Ö n a 6. a lloma sna l a ll,  

a szomsze dos a lloma sok GPS koordina ta i: 

5. a lloma s: N: 47,10440  E: 17,91760 

6. a lloma s: N: 47,10640  E: 17,91529 

7. a lloma s: N: 47,10833  E: 17,91463  

A madarak az a llatvila g legszí nesebb csoportja. A ta pla le kha lo zat fontos, kihagyhatatlan re sze t ke pezik. E letmo djukra utal cso ru k, e s la buk alaku-

la sa. Tollazata ku lo no sen a hí meknek szí nes, melyre – fo leg a du rge s ideje n – felfigyel a terme szeti ko rnyezete be besimulo  ku llemu  tojo .  A mada-

rak jelenle te, vagy e ppen hia nya figyelmezteti az embereket a ko rnyezet megva ltoza sa ra, a szennyezettse g me rte ke re is. Pl: a go lya fajok nehezen 

alkalmazkodo k, hia nyuk elgondolkodtato  jel. Az o rvo s galambok felszaporoda sa – mert jo l alkalmazkodo k – az egyensu ly felborula sa ra figyelmez-

tet bennu nket.  
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) 

H: 13-14,5 cm Eredetileg szikla s hegyvide keken volt honos, de ma ma r jo val nagyobb sza mban 

ko lt va rosi e s falusi e pu leteken. A toja sokon csak a tojo  kotlik. Gyakran egy helyben szita lva, a 

levego ben kapja el a sza llo  rovarokat. 

Haza nkban elterjedt emberko veto  mada r, e neke t ma rcius ve ge to l hallhatjuk. 
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