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Magyarországon 358 madárfaj találhat6, amelyek egy
része állandóan nálunk tartózkodik;
másik részük az
úgynevezett vonuló madarak, amelyek tavasszal érkeznek hozzánk, itt költenek és nevelik fel fiókáikat, a tél
beállta előtt melegebb vidékekre költöznek,
Az utóbbi évtizedekben az intenzív mező- és erdőgazdálkodás,
a környezet fokoz6dó szennyeződése
és a
nagymértékű
urbanizácíó k övetkeztében
egyre inkább
szűkül a vadon élő madarak élőhelye. egyre nehezebben
találnak maguknak táplálékot. A felelőtlen légpuskázás,
a fészekaljak esztelen pusztítása is pótolhatatlan
károkat okoz, különösen a ragadozó madarak között, Mindez
a szakemberek szerint újabb és újabb fajokat fenyeget
végleges kipusztulással ;a Magyarország
terül etén élő
madárfajok közül eddig már 320-at kellett védetté nyilvánítani.
Mindnyájunkt6l
függ, hogy sikerül-e érvényt szerezni
természetvédelmi
törvényeink nek, sikerül-e
rnegóvní
hazánk felbecsülhetetlen
természeti értékeit, csodálatos
növény- és állatvilágát!
Sz ínes diasorozatunkban
eredeti élőhelyükön mutatunk be néhányat
a hazánkban élő 320 védett madárfajbó!. A madarak k ülső morfol6giai leírásaszűkszavú;
inkább a képek szemleltető erejére hagyátkozunk.
Viszont előfordulási helyüket. fontosabb életjelenségeiket
részletesebben ismertetjük,
feltüntetett eszmei értékükból pedig - rnely 500-tóI akár 50.000 FHg is terjedhet
védettségük
fokára. egyedszámuk alakulásán
lehet
következtetni.
..
1. Goda (Limosa Iimosa L. 1758)
Vonuló madár. mely hozzánk márciusban érkezik s
ősszel. augusztus ban, szeptemberben
kel ismét útra
a Földközi-lenger
kör nyék
téli szállása felé. Zsombékos réteken. lapokon k őlt. Hazánkban
rendszeresen Iész kel. A fiókák fészekhagyók,
felszáradás után
azonnal követík
az anyjukat. Leeresztett halastavak
isz apjában, olykor százas csapatokba
összeverődve.
apró rákocskákra. Iérgek re vadásznak.
Eszmei értéke: 1.000 Ft.
í

c-anko (Tringa totanus L. 1758)
A magvarursz ag i rnocsa rak. lapok, nedves rétek, sz
kes tavak [e llegz etes madara. Télen a folyópartok

2. Piros!ribú

í-

és az iszapzátonyok környékén is előfordul. Zsombékos. nedves réteken, facsomók között fészkel. Vigyázó, éber madár, gyanús jelre fejével sűrűn biccent. Vonuló madár.
Eszmei értéke: 1.000 Ft.
3. Függócinege (Remíz pendulinus L. 1758)
Nagyon kicsi énekesmadár. Mocsarak, folyók, tavak
partját szegélyező rivárasokban.
egeresekben él. Ag
végére függesztett fészke a legmesteribb
építmény
valamennyi európai madár fészke közül. Fűzek é.•
nyárak pelyhes barkárt szöví össze faháncsszálakkal,
s a teljesen zárt fészek re kürtőszerű
bejárónyílást
készit. Magyarországon rendszeres, de csak elszórtan
előforduló k öltőfaj. Allandó madarunk.
Esz me] éneke: 1.000 Ft.
(Merops apiaster L. 1758)
Szines tollazatárol.
hosszú, hajlott csőrérőt es megnyúlt középső
farktollairól
könnyen felismerhető.
Tisztásokkal váltakozó bokros, fás területek lakója.
Löszfalak, homok bányák, folyópartok
meredek falába vájt üregek ben telepesen fészkeI. Hazánkban
több vidéken is költ. Repülő rovarokra:
lepkékre.
szttakötőkre, darazsakra vadászik. Vonuló madár.
Eszmei értéke: 30.000 Ft.

4. Gvurgllatag

5. Citromsórmónll (Ernber iza citrinella L. 1758)
Mez őguz daság! területek. utak. bokros legelöl" bozótos nyilt területek lakója. Talajon vagy bokrok tövében. árokpurton
Iész kel. Hazánkban gyakori költőfaj.
AlIandó mactarunk. Télen csapatosan jár. es a lakott
területekre is behúzódik.
Eszmei értéke: 1.000 Ft.
6. Vörös gém (Ardea purpureaL.

1i86)
Mocsarak. növényzettel benőtt vizesárkok, sűrű nádasok, árterek madara. Nyilt vizeken ritkábban halászik, rendszerint a sűrű növényzet
k özött keresi
táplálékát. Telepesen költ, néha más fajok közelében. Fészkét
a sürü nád k özé épiti. Hazánkbun
rendszeresen költ. Vonuló madár.
Eszmei értéke
1.000 Ft.
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