4647/2865
'Az Iskolai Fi~mintézet

'diafa-lm-sorozata.

49. szám.
MADARAK Ill.

Állattani sorozat: 14.
Készült: 1952J- évben.
1 .•Énekes madarak rendje.
".'SzB~egkép;-A'~a
é15 madarak többsége, ebbe a rendbe tartozí.k, Az énekes elnevezés nem minden idetartozó madarat illet meg
jogosan, viszont az alsó gégefóben elhelyezkedő jellegzetes szerv,
a hangadás szerve valamennyi fajnál megtalálható. Legtöbbjük igen
hasznos. A mez6véd6 erdősávok a madaraknak is jó fészkelési lehetőséget adnak, igy a rovarok elleni 'biológiai védekezésben igen
jelent6sek. A sorozatban megemlitett káros madarakat irtani, a
'ha~znos madarakat védeni kell!
2. Vetési varju~
Szántóföldek igen jól ismert,~adara a fekete vetési varju~
Ösztől-tavaszig serege~t6l jár, sokszor több száz van egy-egy CBDportban-o Megdézsmálja a friss vetéseket is, de a begyében 'igen
sok bogarat, drótférget és egyéb kártékony rovart találtak~ igy
inkább hasznos, mint káros.

Ji A csóka.
A várjunál kisebb termetü, palaszürke tollu, fekete farku
és szárnyu madár. Legfőbb tápláléka a szántóföldeken található
és ai eke ~yomán a földből kiforduló pajor, lárva. A városok házai között is szivesen fészkel. Az ember könnyen megszeliditit
.
gazdájához ragaszkodik. Ha valami fényes tárgy közelébe jut, 'ellopja, "elcsaklizza". Egyes vidékeken "csakli"-nak is hivják.

4, A sz~!'ke.•.
- -A'~ádárfészkek veszedelmes rablója a "tolvaj" szarka. A
,madárfiókákat pusztitja. Emberi t elepífléa ek közelében is szivesen tartózkodik, ~ert a kis csibék, kis kacsák is kedvenc csemegéi köié tartoznak. Fészkében gyakran egész vegyeskereskedés található, mert minden fényes tárgyat, amihez hozzáférkőzhet, .eloroz. Szenvedélyes ~észkfosztogatásával
igen sok kárt okoz.

5. A mátyá8-sz~jkó •
.'Ugyanóly'an'kártékony fészekrabló , mint a szarka. Madárfiókánkivül
a magvakat, bogyókat,is megeszi.'A fiatalon befogott
madarak igen tanulékonyak. A macskanyávogást, kukorékolást, gágogást, ajtó nyikorgást megtanulják, s ezért kUlönösen faluhelyen
szivesen tartják kalitkában •.
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6. A. seregélY&
Mézóknek, lege16knek vidám, eleven madara. KUlönösen legelésző'csordák,
gulyák közelében tanyázik szivesen. Az állato'~
bórében é16 skö.d6 férgeket is kiszedegeti J hasznos rovarirtó .Mivel
a gyümölcsöt;' sz61őt is szer,E!ti~~
ezért a az Lő kb en gytimölcsöaö kben kárt is okozhat. '
ő

7« Tövisszur6 ~éb{cs.
,
Rovarokkal ; férgekkel,. sokszor madárfi6kákka1 táplálkozik.
A zsákmányfel~slegé't
tövisekre szurja, innen kapta. nevét. Az é~
neklő madarakfi6káit
is elpusztítja, és ezzel sok kárt okoz.
"

'S't

Er~ei' pinty.
-Széptóllazatu,' kellemes hangu, "pinty-pintyl1et kiáltó madár. Fiókáit herny6kkal, kártékonyrovarokkal
neveli fel. de a
gyommagokat is felszedi.H~
veteményes kertbe ke'rül, a hasznos,
növények magvait pusztitja s ezzel kárt isokozhat.

U ökörszem;
A'óokros, csalitos helyek gyakori madara a kis'ökörszem.
Igen hasznos,

mert az 'apró rovarokat.

hernyókat

pusztitja.

10? ,Széncinke '.:'!~~i.-l~talan",_
dolg~e~' hangos II- mindig, ,jókec,vü$!'hajnal
tóI napestig folytonmtirikálkodo madár:~:"Sókl3zoraz" ágacakák
legvégén fejjel lefelé c aüngv e vizsgáljaarügyeket
, ho'gy nincs-e bennük valamilyen bogár lárvája. Állandóan a rovarokat üldözi, , ezért nagyon hasznos ~adár. "Nyitni kék" kiáltása a tavasz közeledtét
jelenti.
ll.,'Őszap6.
'·ÖR:ÖÍ'Élzem
nagyságu kis madár, igen hosszu farktollaival,
mint a. kö,téltáncos egyensulyoz •.A legvékonyabb ágakat is végig
kutatja, mert a könnyü teste alatt az ág nemtörik·let
·qsak meghajlik. Megszokott utvonalakonvégigpásztázza
azerd6t
és a rengeteg rovar elpusztitásával "kincset ér~~hasznot
hajt"
12.6szap6

fé szke •
. -Száráz "'möIiákb61.zuzm6kb61 és más növények ro'stja1ból ké->
,sziti el fészkét". kis .6szap6. A,fészkek külseje szilárd. tömöttt
belseje finom, puh~~ Ebbe költi k~ 10-12 fiókáját.
l~. PUlemUle' •

. 'Bólti'ök sürUjében él, fészke beolvad a környezetbe. A föld ...
szinéhez alkalmazkodik, alig lehet megtalálni. Eza madár is ren=
geteg rovart e1pusztit. A legszebben énekl6 madarun~, kalitkába~
is tartják.
'

•.•
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144 Pacsirta.
. Szánt6földjeink ismert madarai a pacsirták. Röptében is énekel vagy éneklés közben a leveg5be emelkedik. Táplálékuk magból
növényi hajtásokból és rovarokból áll.
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15"= SárgarigÓ."

'AráilyIhálinkónak is hivják szép sárgatollazata
után. Ta-,
vasszal és nyár,elején sokat lehet a hangját hallani. Hangja lágy,
mélyha~gu tilinkóra emlékeztet, A gyUmölcsérés idejét 'kivéve,amikor acseresznyét,barackot,
édes körtét megcsi~desi ~ igen
hasznos madár. Nincs
a szőrös hernyó, amelyet fel ne falna a
cse~ebogárn.kis
ádáz ellensége.

az

j,
I

l6~; Fekete rigó.
,'Nágyöil-éle~en kismadár.
Szép sötét tollazatával az erdószélek bokrain és tisztásain gyakran feltünik.A
földi gilisztát, de rovarokat is .nagy számban pusztitja. Gyakran kali tkában
is tartják, mert igen tanulékony. Fütyülés után a nótákat is megtanulja.
17. Nádir,i.E.;"5
..•
'
, "Kizárólag a nádasokat lakja, és költés idején'felveri lármájával az egész környéket •.~hol a nád legsUrübb, ott is igen Ugyesen mozog, sőt még a mereven álló nádszálakon is felkuszik. A
nádas b ogaz-a í.t , a szunyogokat szedegeti össze és ezzel sok hasznot hajt.
/

IS; Nádirigó fészke.
"Olyéfi ~lkötIhány ez~ mint egy megforditott magyar kucsma.
A nádszálakhoz erős füszálakkal hozzákötözi, hogy a legerősebb
szél se tudja a nád az áLak közül kitépni. A. fészek csészéje mély,
/3zájánál kicsit szükül, igy a kicsi fiÓkák nem hullhatnak ki be=
lőle.'
,

19; Vörösbegy..

",
,.'ÉlénkszinU, rozsdavörös .begy ét L k~ ta nevét. A legügye~
sebben bujkáló madarak közül ~aló. Sok bogarat elpusztit, de nem
veti meg a gilisztát, sem'~ meztelen csigát.~ Fogságban nagyon
könnyenmegszelidül
t' a Lakásban
is eLpus zti tja a Legy eke t ,
'
ő

Füsti fecske.
, 'Az' eIhber házatájának legkedvesebb .és legismertebb
madara.
Fészkét eresz alá~'kémériy mellé épiti. Télen melegebb éghajlatu
vidékre költözik. Nyáro~ igen hasznos, mert rengeteg repülő rovart, legyet pusztit, ezzel táplálja nagyon falánk, mindig éhes
f;ókáit,
21" Molnár f'ecske.
\
'A'fUsti féc~ke béls5 házi II!adár,mert ablak deszkákra~ e:res'Z
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alá az ember lak6helye k~zelébe rakja fészkét, a molnárfecske. inkább vár0si madár, mert a nagy épületek tüzfalára fészkeI. Fészke
szorosan .zárt, csak a ki-bejárásra hagy raj-ta kis ny í.Lás t , tletmódja a füsti fecskével megegyezik. ~av~szkor kés6bben érkezik,
mint a füsti fecske.
22-23! ~adáretet6 és madárházak.
A-fiásznóé"madarék $z ember barátai~ ~eg kell védeni és meg
kell telepiteni őket kertjeinkben, gyüm~lcs~seinkben, mert olyan
sok hasznot hajtanák, hogya gondoskodást megérdemlik. Amikor IE:!esik a hő , nehéz megszerezni táplálékuka.t, éheznek, fáznak. J.
madarak téli táplálásár~ asztalformáju etet6ket készitsünk, mely-'
re kendermagot, ocsut, szalonnadarabkákat, faggyu gömb~ket helyezzünk el. Ezenkivül szereljUnk fel a fákra odukat és de~zkáb61 készült madárházakat, ezzel a madaraknak megfelelő fészkelé-·
si lehet6 séget is biztosítunk! ·0da szoktat juk őket házunk tájára.
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