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1. Madarak osztálX~/Szöv~gkép./
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A madarak osztályára jellemz5 a repülő életm6dhoz va16 alkalmazkodás. Testüke t toll fedi, mellső végtagjuk szárnnyá alakult ~;.A \
szájuk csőrré alakult á t , Ál'lkapcsukban nincsenek fogak. To jás4ikkal szaporodnak.
2~Az

ősmadár.

Archeopterix lenyomata és külső formája.
A föld középkori rétegeiben találták meg a galambnagyságu 6smadár lenyomatá t.~ Ez a különös állat a hül15k és madarako_sajátságait egyesitette magában.
Karmos ujj~i voltak, csontjai tömörek,fogai
kuposak, s koponyájának alkata is a hüllőkre emlékeztet. Testét azonban toll boritotta~ 'Különösen erősek a'mells5 végtag és a farok tollai. Ez a
rövidszármyu, hosszufarku, tömörcsontu ősmadár csak rövid távolságokat tudott repülni, va16szintileg inkább csak a fák, bokrok
ágain mászkált.
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3. A toll fejlődése.
"

A toll a hallők pikkelyének átalakulása utján jött létre. A madárembri6 bőrében pikkelyszerü kidudorodással ,indul meg atoll fejlődése. Ez a pikkely később a fels~in alá tür6dik és pajszálerek nöne k vele. /2. ábra./ Az igy kialakuló, ,szemölcsszerü képzódmény állandó sejtosztódással a sejtek tömegét ho~za létre. Ezek
a ~ejtek elszarusodva alakitják ki a tollat.
4.A

I

toll ~zerkezete.

A .madár testét különböz5 minőségti tollak boritják. A fedótoll befedi a testet, a szárnyon illetve a farkon lévő fedőtollak - az
evezőtollak - a repülésben és kormányzásban veszne~ részt. Afed5tollak alatt pehely tollak vannak. A tollazatban tárolt levegőréteg
biztositja a test állandó hómérsékletének megtartását. A képen egy
fed5 toll látható. A fedőtollak szárát a szilárd gerinc alkotja. .
A gerinc vagy tengely szabad vége a toll csáve, ez rögziti a tollat a testhez. A toll lemezjt zászlónak nevezzük. A zászló finom,
horgokkal ~gymáshoz kapcsolt ágacskák hálózata. Az ágacskákat
t·ollcimpáknak nevezzük. /3.1.
,
5. Madárs·zárny. a./ Fecske z b e/ J.fogOlyszárnya.
A kiiJ.önböz5életmódotfolytató
madarak szárnyalakja és szárnyszerkezete nem egyforma. A gyorsan repülő madarak szárnya ivelt,
keskeny és hosszu. lFecske, sólyom./ A nagyobb testü, nehézkesen
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repü16 madarak 'szárnya' lekerekitett, széles. Aképen a fogoly
szárnya látható. ,Ezek nem is tudnak hosszabb távolságon átrepülni, f6leg a földön mozognak és legfeljebb meneküléskor próbálnak re,pülni.
6. Madárszárny szerkezete •
• madárszárny mŰködésében a vállcsont, felkarcsont és a kézcsontök
/4-5-6/ adják a szilárd támasztékot. Ehhez tapadnak a mozgást létrehozó,és az idegek által mozgásnak inditott 1zmok. A nagy evez6
és fed6tollak, amelyek kis horgokkal egymáshoz kapcsolódnak, al-'
kotják azt a nagy felületet, amellyel.a madár repülés közben a leveg6re támaszkodik.
.
.

7. Madarak, cB6~tipus~k.
életmódhoz va16 alkalma~kodását nagyon j61 megfigyelhetjük a cs6riik kialakulásán. 1. Erdei szalonka.· Hqsszu,ca6rével az
erd6 puha földjébe könnyen belenyul, és kiszedi a táplálkozáshoz
szükséges férgeket, rovarokat. 2./5.' ábra./ A szürke gém hosszu
cs6rének éles kávájával asikos és csuszóstestü halakat 'is biztosan megfogja. '3. /,11. ábra./ A sirály cs6re a szürke gémcs6réhez hasonlit, de mett a viz felszinén lév6 bogarakat is megfogja
és a szánt6fBldön é16 rovarokkal is táplálkozik, cs6re·kiszélesedésével.ehhez az életmódhoz is alkalmazkodik. 4. /10. ábra./ A
kacsa széles szarulemezekkel ellátott ca6re az iszap megszürésé,hez módosult.
A madarak

8. Madárcs6r-tipusok.

A ragadoz6 életmód alakitotta ki az egerészölyv er6s, horgas, cs6rét, ami minden ragadoz6 madárra jellémz6. /2. ábra./ A fecske a
leveg6ben fogja meg a repül6 rovarokat, ezért van széles, nagy
nyilásucs6re.
/3. ábra! A legkeményebb magvakkal táplálkozik a
meggyvág6. Ezért cs re rövid, kupalaku, igen er6s. .
9. A madarak lábtipusai.
Az életm6d rányomja bélyegét a láb ~ormájára is. 1. Gáz16 /gólya/.
A mocsaras., nedves réteken járkálva keresg~li táplálékát, ezért
.
csüdje hosszu, lábujja között a rövid, vastag gáz16hártyával támaszkodik az iszapra. 2. Uszóhártya köti össze az usz6madarak lábuj j.ait. 3. A fácánnak er6s és kupalaku karomb a végz6d6 uj ja aJJikul ki a kapargálás következtében. 4.A kuszómadaraknál két ujj
e16re, kettő hátra irányul, amit a fatörzseken va16 kapaszkodás
és támaszkodás alakitott ki. 5. A ragadoz6 lába és a hegyes, sar16 alaku karma a táplálék megragadására és széttép~sére alakult
át.
ő
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10; Madár csontváz.
A madár csontvázán koponyát, ~erincet, függeszt6 öveket és.végtag
öveket különböztetünk meg. 1./ Koponyacsont, 2./ áls6 állkapocs
/cs6r/ ,3./ nyakcsigolyák, -4./ mellcsigolyák, 5./ bordák, melyek
függelékekkel kapcso16dnak egymáshoz. 6./ szegy(!sont, mely a 7-es
tarajjal együtt a repülést végs6 mellizmok tapadási helye és"csak
a repü16 állatoknál' alakult kia repü16 életmód következtében. 8./Gyön~én fejlett farkcsigolyák, ezekhez kapcsol6dik a csontfüggelék /9/, melyekhez a f.arktollak táma~zkodnak.
A vállöv csont jai: .
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a 10 .•
/ hol160rrcsont, mely a szárny vázát a mellc~()ptokkal köti
ÖSSZ6l1
11./ lapockacsont es 12./ kulcscsont, melyek ~ szárnyizmok
tapad6 helyei.'
'
A szárny csontjai.'13./felk~rcsont,14./
cBontok.
"
I

alkarcaont,

15./kezt6

~

"

A hátulsó függeszt6 öv összecsontosodott csontjaib61 csak a 16./
medencecsont láthat6, ehhez kapcso16dnak 'a hátsóvégtag .cao rrt ja
a 17./ combcsont, a 18./ lábszár es a 19.1 lábfejcsontjai.
í,

'

ll. A madár bels6 szérvei.
táplá16 csatorna nye16cs6 szakaszát az 1. szám mutatja. A táplálék a nye16caövön /1/ keresztül a begybe /'2/ jut~' Innen a mirigyes gyomorba /3/ kerül, mely a zuz6gyomorral /4/ együtt a gyomornak két átalakult szakasza. A táplálek az 5. számmal jelzett
vi!konybélOOn sziv6dik fel, majd a megemeszthetetlen anyagok a rövid vastagbelbe jutva; a vegbelen keresztül távoznak el. A vegbél a /6/ .k Lo akán keresztül 'van összeköttetésben a külvilággal.
A kloakaba torkolnak az ivarszervek és kiválaszt6 szervek vezetékei is; /7/máj,
/8/ hasnyálmirigy, /9/ sziv, a vérkeringés
központja. A 16. sz. tüdószárnyakba a leveg6 a /14. sz./ legcsövön és a /15/ gegén keresztül jut. A vérben összegyült káros anyagokat a /17/ vese választja ki, amely a /18/ hugyvezetó cs6vel
nyilik a /6/ kloakába.~,
'

A

12~Madárverkeringése.
A madarak vérkeringésere jellemz6 a két vérkör, akis es nagy vérkör kialakulása. A sziv egy középs6, haránt fallsl jobb es baloldalra tagol6dik. A friss vér a bal kamráb61 jut a testbe. Az anyagok kicserélese a hajszálereken keresztül törtenik. Az elhasznált
vér a venákon keresztül a jobb pitvarba, majd a jobb kamrába jut.
A jobb kamráb61 kiindu16 kis vé rkö r a tüd6be veae t , ahonnan felfrissüles után a bal pitvarba, majd a bal kamrába kerül es ismét
a tes~ feléindul~
,
13. Madártüd6.
A legcsövön és a gégé n keresztül jut a leveg6 a madár tüdejébe.,
A tüd6b61 többlegzacsk6
indul ki, melyek még afelkarcsontbais
behatolnak.'Repüfes
közben a legzacsk6kban lev6 leveg6 mozgatása révén a levegt5 oxigenjenek nagyobb kihasználása válIk lehetóve. Az als6gegef6ben
találhat6 hangad6 szerv az énekes madarak,ra jellemz6!
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Madártojás belad szerkezete.
A ma~arak tojással az~porodnak. A tojái"sárgája
maga a pet~sejt,
mely szikanyagot ,plazmát és mago.t tartalmaz.
A to jás fehérje
szikanyag, benne van ra jégzs~nór, mely a tojás sárgáját felfüggesz.ti. A tojás fehérjét
két vékony hártya veszi körül. Ezek között a to jás tompa végénél egy kis levegd ta'rtalmu üreg marad•
. Mindezeket ki vülrdl finom Líkacau mészhé j borit ja be.
15.' A'tojásban

fe j 169.~_~b!:!6 képe,

.

'/

a 4-8,' 18'. napon.

.

/

A tyuk a16l kivett tojásokat közönséges láPlpa segitségével
is átvilágithstjuk.
Láthatjuk, hogya 4. napon az embrio kb. 4 mim-nyi,
a 8. napon már a tojás 2/3-át, a 18.• napon pedig az egész to jást
kitölti.
.
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:Itéa~ijl:t a :Fela6.olttatáai Jegyzetellát6

Vállalatnál
i'elelds. ve~~~.6: :B9jkQve~kyLajos
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