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lI~DAR~K II.
'ÁLLATTANI SOROZAT: 13.
KászUlt 1952~ ávben~
1* Tarajos szegycsontu madarak~
<,
-. '-A-légt5bb-~Adá~'ébbé-a-csopo~tba
tartozik. JellemzéS a repU16 áletmódhoz va16 nagyfoku alkalmazkodás, a szegycsonton lév6
csonttaraj, maly a repU16 izmok támasztéka. A tarajos szegycsontu m~darak kUlönbözó környezeti viszonyok közt álnek, enhek következtében sokfálák.
l;ai Uszómadara~rendje~
.-A~-üSióiliédA~ákQt jellemzi a vizi életm6dhoz ~aló alkalmazkodást
az uaz láb, a zömök termet, 'fejlett zsirozómirigy kialakulása.
ő

2. Bubosvöcsök.
Életé's·nyilt viztUkörhöz van kötve. Kitün6 bukó. Sok halat elpusztit ezárt káros madár.
3. Dankasirály.
-A-lábbtijjait összeköt6, u8zóhártya segitságável u8zni is
tud, de hosszu szárnyaival ki tartó, 'gyors repülésre is kép es ,
Fi6káit kizárólag rovarlárvákkal eteti, ezért csakis olyan tavak
mellett köl t, amelyek szánt~fb'ldekkel határosak. Költés idején
nagytömegU ká,rtákony rovart pusztit, ezért igen haasno a , a csekély· kár, amit a halállományban okoz, n~gy haszna mellett eltör- '
pUl.
.
-

,4.

LemezcséSrü madarak rendje. Szövegkáp.
·Jéllénizó-~ájUk ávizi életmód ás alapos
lyén lév6 szarulemezkék.

esórkávák

szeg~-

5. TéSkésruca •
.'-Tápláléka a sekályebb vizekben áléS vizinöványek magvai, de
szivesen megeszi a kUlönbözéS rovarlárvákat, csig~kat, ebihalat is.
A szántóföldeken is sok kárt okoz, féS~eg a rizsföldeken, mert fa=
lánk madár"és
sok rizsszemet pusztít.
6. Vadluda
..-,-69szel mindig megjelennek nálunk is a vadlibák. Pé az kük téSlUnk északra levéS tájakon van, ahonnan a hidegUzi
~ket le hozzánko Nagyon hideg télen még dálebbre vándorolnak.
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7" GáilÓmadarak.
Szö'vegké-p.
'Jéllemző-rájuk-a-hósszu
/gázló/ láb és a hosszu csőr ki- '
alakulása.
.
8. Szürke

f?ém.
:Réts~gek, mocsaras nádasok lakÓjg. Szine összeolvad a környező sásnak a szinéveI. Alakja és merev állása a gémeskuthoz ha~_
sonli t, .nevét 'is.innen kap ta. Sok halat megeszik - ez is igen falánkmadár
- ezért nagyon káros.

9, . Bakc~~ /Vakvar,ju/.
Mócsarashelyeken,
folyómentifüzesekben
gyakori madár. Különleges v~k-vak hangot hallatt innen a"yak-varju"elnevezése.A
kisebb halakat elpusztitja, ezért halastavak mentén igen káros.
10. Tyukfélék rendje. Bzövegkép •.
'Ró§é~ül-Í'éPillő,-~6~öktéstli,'nehézkas madarak. Tulnyomórészt
magvakkal táplálko znak •.Táplálékukat kapirgálás sal a földről, sz edegetik össze-;'szárnyaik gyengék, Lábad k erősek, jól f'u tnaks
ll., Ftlrj •
.Pitty-palattynak is hivják. A szántóföldek gyakori madara.
Kistestü madár. A gabona kalászátnem
é~i el, ezért az alacsonyabb termetü, gyomnövények magvát szedegeti össze. ~gyik igenhasznos madarunk. Költöző madár •
. 12. FogolY.
-Csalitokban, szántóföldeken csapatosan élnek. Fiatal kcrukban csak rovarokat fogyasztanak, idősebb korukban magevésre térnek át. A telet is !lálunk töltik, nem költöző madarak.

13. Galambok rendje.·Szövegkép~
-Idetartozó - va Laménnyí" fáj, jó repülő. Ri.-ókáika
t a begyükben
készitett,fehérjedus

táplálékkal

táplálják.

14. GerJ~~
.'Nagyon sebes repülésü madár. Szereti az erdők szélé-t~,a
vet~stáblákat szegélyező akác és jegenyesorokat. Eledele legnagYObbrészt dudvá~ magja. Ezért a gazdaságra nézve hasznos madár.
/

.

15. Szirti galamb. '
, ,A'házi galamb őse. Főleg a földközi tenger partjain él,de
Nyugat':"Európában is meg'ta Lá Lha t
DarwÍ11 a házigalamb életmódját vizsgálva, kideritette, hogy a nagyon sok,eltérő.tipusu házigalamb faj ta, .~. közbs ősre, a szí.rt galambra vezethető·-vi ssza •
.Ezzel a tanulmányozással is segitséget kapott a fajok f~ődését
bizonyitó munkájához~
'.
ő ;

í..

.

/
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,16. Kusz6madarak rendje'.Szövegkép •
'Ai~i~a6~iiai§á~-§~éfupöfttjáb.ligen fontos madarak. 1ábu~,
farkuk a kuaz6életm6d következtében alakult ki.
l?, Tarkaharkály.
--FiRő~á6ériik isrievezik., A fateatében é16 rovarokat pusztitja.,~éves az a felfogás, hogya ko pác ao Láaáv aL a fa törzsétron='
galja, mert csak aao kon
fákon keresi táplálékát, ahol a korba=
dás már megindult. Gs6re.az egészséges fát nem tudja szét,rongál-'
ni •

a

•
j

I

, :19,; Kakuk.
Ez-á madár még a sz5rös herny6kat is me geazI , ezért nagyon
hasznos. Tojásait kí.aebb énekl6madarak fés~kébe rak~a. Mivel a
kakukfi6ka gyorsabban ntivekszik,gyenge mostohatestvéreit kilö'ki a fészekb61.
'/
19, A hullám papagály Ifényképl
'E~édétilé~·tr6püSi vidéken éle A ,fogságot j61 tUri,eiért
nálunk is ~a már közkedvelt azobamadár.
20"

Ragadoz6madarak. '
KáIÍlpó§-lié~yes-cs6r,
sar16alaku

éles karom jellemzi eSket.

'21, Vércse.
" :Szánt6földek fölött gyakran látjuk a magasban egy helyben
lebeg5 vércsét, ahogy hirtelen le-csap zsákmányára. Az egeret, tirgát, szöcskét, pusztitja, ezért '~asznos madár. Az ének16 madarakat nem tudja puaz f tani ,w.ertrepülése ezeknél j6val Las suab ,
I

í,

22"

ölyv~
Magas szár~z fákon, szénaboglyák tetején mozdulatlanul Ul
az ölyv. Éppen ,csak fejét forgatja jobbra - balra, ig várja ki'
áldozatát. Ha " zsákmány megjelenik, szárnyatbont éS'lecsap 'rá.
Tápláléka: hörcsög, vakond, patkány, de f6leg egér, 'még a kigy6kat is megfogja. Ez is hasznos madár.
,
'23-. Réti héja.
,'- 'A~ti~ák~ nádasok, mez6k felett kering, köröze réti héja.
Gyilkosa, irt6ja a 'nádban,'réten fészke16 hasznos madar-a í.nknak,
A kotlás i~ején majdnemkizá~61ag.tojásrablásb6l'~1.
Feltö~i
nagy ügyességgel kii,sszaainadártojásokat. Ha'a madarak észreveszik a rab16t nagy rivalgással rávetik magukat,- de csupán megtépázzák. Télen elkentözik, .de kora tavasszal visszatér. ,Nagyon'
~ártékonymadár.
'
.,
,

'

'a

24.,KarvalY.
'Eur6pában minde,nUtt e15fordul, 6aeze~1melegebb vidékre'

.

'
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költözik. -Falvak, városok 'köz el ében is gyakran e16fordul, igen'
vakmer6 r-agadoz
a baromfi udvarban sok kárt okoz" 'ezért irtané ,

dó.
Z5t

Erdei füles bagoly.
-·tjjéli-~é~adóz6 mada~unk az erdei fülesbagoly. Rengeteg eger~t elpusztit, ezért igen hasznos állat. Nappal az erd6ben huzódik-meg
5

26. Kuvik.
--_--Széret az ember lakhelye közelében tartózkodni. Tornyok,
háztet6kodvaiban
telepszik meg. Sok egeret elpusztit, ezért
hasznos, de néha kisebb madarak fém~két is megrabolja. ~evéhez
ostoba babona füzódik, melyet sajátságos "kuvikoló" hangja után
kapott.

22,. -,~ima

ezegycsontu madarak csoportja •
.-A-tarajös-si~gycsóntú-madáraK-a
repülő életmódhoz,
szegycsontumadarak
a pusztai életmódhoz alkalmazkodtak.
juk következtében szegycsontjukon a tá~aj hiányzik._

a sima
Életmód-

28 ••• strucc.

--Sziriá, Arábia és az afrikai szavannák jellegzetes madara,
mely a száraz területeken éle Pö l dünk legnagyobb madara a strucc,
2~5=2.7 m magasra is megnő. Sima szegycsont ja, a 2 ujju, erős futásh6z alkalmazkodott lába,nagy,
de repülésre alkalmatlan szárnyavan.
Magvakat, növényi részeket és kisebb testü állatokat
/rovarokat, gyikokat/ eszik. A vizhiányt sokáig türi. Ezek a bélyegek is azt mutatják, hogy a környezet adottságai er6senátalakitják az é16lények természetét.
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