
Fenntarthatósági témahét 2018. 

Ének modul 

 

1. „Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő” eléneklése 
2. 12 madár képeinek kiosztása (Legjobb, ha minden gyerek húz egy képet, vagy 

csoportok kapnak 3-5 db-ot) 
3. Madár leírások közreadása (asztalra kitenni, hogy körbejárva mindenki belenézhessen) 
4. A madarak azonosítása, a képek és a leírások összepárosítása 
5. A párosítás ellenőrzése  

Megoldás: 
Kép száma Madár neve 
1. balkáni gerle 
2. citromsármány 
3. énekes rigó 
4. erdei pinty 
5. feketerigó 
6. fülemüle 
7. házi rozsdafarkú 
8. kuvik 
9. sárgarigó 
10. szarka 
11. vetési varjú 
12. vörösbegy 
 

6. Madarak „bemutatkozása” a többi gyereknek  
Közben a madárhangok meghallgatása (az ablak felőli számítógépen lesz egy 
„madárhangok” c. mappában.) 

Ha van rá idő: 
7. Madártabló készítése:  madárképek képek kivágása, 

    a madárnevének aláírása,  
    felragasztása kartonra 
Közben lehet olyan dalokat énekelni, amelyek a témához kapcsolódnak. 
 
 
Mellékletek: (Kinyomtatva, laminálva megcsinálom) 

1. leírások 
2. madárképek 

 

  



Balkáni gerle 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 

A balkáni gerle (Streptopelia decaocto) a madarak osztályába, ezen belül a galambalakúak 
(Columbiformes) rendjébe és a galambfélék (Columbidae) családjába tartozó faj  

Előfordulása 
Magyarországon az első példányt Ujhelyi István földbirtokos, amatőr ornitológus ejtette el 
Berettyóújfaluban, 1932-ben.[1]Elsősorban az emberi településeket keresi. 

Megjelenése 
Testhossza 31–33 centiméter, szárnyfesztávolsága 47–55 centiméter és a testtömege 170–240 
gramm közötti. Tollazata nagyrészt barnásszürke, vöröses mintázattal. Fekete, fehérrel 
szegélyezett nyakörve van, ami a fiataloknál még hiányzik. 

Életmódja 
Kultúrnövények és gyomnövények magvaival táplálkozik. A fiókáknak a tojó nem a csőrében 
hozza az ennivalót mint a fecskék hanem a begyében felaprózódott ételnek és egy zsíros 
váladéknak a keverékét (begytej) a fiókák szájába öklendezi. 

Szaporodása 
A költési időszak április végétől októberig tart, évente többször költ, enyhe időben télen is. A 
fészekalja két tojásból áll, melyen 18–22 napig kotlik. A fiatal madarak a 26. nap környékén 
repülnek ki. 

Kárpát-medencei előfordulása 
Magyarországon április és október között rendszeres fészkelő, állandó állomány tartózkodik 
az élőhelyükön. 

Rokon fajai 
A balkáni gerle közeli rokona a vadgerle. 

Védettség 
Magyarországon természetvédelmi oltalom alatt nem áll, vadászható faj. 
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Citromsármány 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 

A citromsármány (Emberiza citrinella) a madarak (Aves) osztályának a verébalakúak 
(Passeriformes) rendjébe, ezen belül a sármányfélék (Emberizidae) családjába tartozó faj. 

Előfordulása 
A citromsármány az északi féltekén egy sávban, Észak-Amerikán át Norvégiától, Írországtól 
és Portugáliától a volt Szovjetunió távol-keleti részéig és Észak-Kínáig honos 

Magyarországon rendszeres fészkelő, állandó, nem költöző faj. 

Megjelenése 
Testhossza 17 centiméter, testtömege 30 gramm. A hím feje és testének alsó része rikító 
sárga, sárgásbarna felső részén hosszanti irányban sötétbarna sávok láthatók. Fartöve és háta 
fahéjbarna. A tojó tollazata kevésbé feltűnő és nem olyan élénk sárga, mint a hímé; feje és 
torka erőteljesebben sávozott. Repülés közben láthatóvá válik farka fehér széle. Csőre rövid, 
erős és kúp alakú, alsó kávája kékesszürke színű, kiválóan alkalmas a magok kemény 
burkának feltörésére és a bogyók összelapítására. 

Életmódja 
A citromsármány mezők, rétek, parlagok, sövénnyel szegett dűlőutak, erdőültetvények és 
erdők szélének lakója. Kedveli a folyókat kísérő ligeterdőket, erdei tisztásokat, ritkás erdőket, 
bokros, fás legelőket. Télen lakott területekre is behúzódik. Földön járó madár, faágakon még 
képes üldögélni, ágról ágra ugrálni azonban már nem tud. A költési időszakban párosan, télen 
csapatban él. Tápláléka elsősorban magok, zöld növényi részek, bogyók és rovarok. A madár 
12 évig élhet. 

Szaporodása 
Az ivarérettséget egyéves korban éri el. A hímek már februárban énekelni kezdenek. A költési 
időszak április-július között van. Párosodás előtt mindkét madár fűszálakat vesz a csőrébe, 
majd leejti azokat. Ezzel kölcsönösen biztosítják egymást szándékukról: „Rakjunk közösen 
fészket!”. Ezt végül is csak a tojó építi meg, füvek közé, a talajra vagy alacsonyan egy sűrű 
bokorba. Évente kétszer is költ. A fészekalj 3-4 vörösesfehér, finom márványcsíkozású 
tojásból áll. Ezeken inkább a tojó, ritkábban a hím 12-14 napig kotlik. A fiatal madarak 12-13 
nap után repülnek ki. 

Védettsége 
Magyarországon védett. Eszmei érték: 25 000 Ft 
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Énekes rigó 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 

Az énekes rigó (Turdus philomelos) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) 
rendjébe és a rigófélék (Turdidae) családjába tartozó faj. 

Előfordulása 
Egész Európában, Ázsia egy részen, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában él, a Kárpát-
medencében rendszeres fészkelő március-október hónapokban, de néha áttelel. 

Megjelenése 
Testhossza 23 centiméter, szárnyfesztávolsága 33-36 centiméter, testtömege 65-100 gramm. 
Háta sötétes olajbarna, hasa és a torka fehéres, a mellen rozsdasárga, szív- és csepp alakú 
sötét foltozattal. A szeme fölött világosodó szemöldökvonás látható, szárnya belül 
rozsdasárgás. Csőre és lába sárgásbarna. 

Életmódja 
Hernyókat, csigákat, gilisztákat zsákmányol, de elfogyasztja a bogyókat és gyümölcsöket is. 
Nevét onnan kapta, hogy nagyon szépen énekel. Jellegzetes szokása, hogy az apróbb házas 
csigákat gyűjti és azokat a csőrében egy arra alkalmas helyre (kőhöz, köves úthoz pl.) viszi és 
ott magasra emelve hozzáverdesi kopogva, feltöri és úgy fogyasztja el. 

Szaporodása 
Fenyőerdők, lomberdők fáira, bokraira rakja fűszálakból álló, csésze alakú fészkét. A fészek 
belsejét sárral simára tapasztja. 4-5 tojásán 12-13 napig kotlik. 

Védelem 
Magyarországon védett, eszmei értéke 25 000 Ft. 
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Erdei pinty 
Az erdei pinty (Fringilla coelebs) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) 
rendjébe és a pintyfélék (Fringillidae) családjába tartozó faj. 
Előfordulása 
Európában, Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában él. A Kárpát-medencében rendszeres 
fészkelő. Erdőkben, ligetekben és gyümölcsösökben található. Fellelhető mindenütt, ahol 
legalább néhány fa koronája védelmet nyújthat számára. 
Megjelenése 
Testhossza 14–16 centiméter, farka 63–68 mm, csüdje 17–19 mm. Szárnyfesztávolsága 24–29 
centiméter, a hím testtömege 20-29 gramm, a tojó kisebb, 18-27 gramm közötti. Csőre 13–14 
milliméteres. 
A hím olyan, mintha kékesszürke sapkát viselne: a homloka koromfekete, fejteteje, 
nyakszirtje kékes palaszürke. Szeme környéke, pofája világos rozsdabarna, begye és melle 
vörhenyes. Dolmánya vörhenyesbarna, felső háta és farcsíkja élénk sárgazöld. A test alsó 
része borpiros. Szárnyán a színek csíkokban váltakoznak: a középső szárnyfedőtollak fehérek, 
a két szélső kormánytoll csaknem fehér, a többi szürke. 
Életmódja 
Magokkal, gyümölcsökkel, hernyókkal, rovarokkal és pókokkal táplálkozik. Fiókái számára 
leginkább a földön gyűjt rovarokat; a magvakra főleg télen fanyalodik. 
Rövidtávú vonuló, néha áttelel. Ha nem, március 10-e tájt érkezik hazánkba. 
Éneke 
Viszonylag könnyen tartható. A szakemberek a madarakat strófáik, a „verésük” szerint 
osztályozzák; minden jellegzetes strófának megvan a maga neve. Az erdei pinty verése 
februárban kezdődik és júliusig tart – ezt januárban a beszéd, a „dichtolás” előzi meg. 
A 19–20. század fordulóján komoly hagyományai voltak a pintyek énekversenyeinek. A jó 
verésű hímeket felhasználták a – szomszédos kalitkában nevelt – fiatalok tanítására, és nagy 
értékként becsülték meg őket. Manapság ezzel a módszerrel próbálnak elterjeszteni néhány, 
háttérbe szorult dallamot (amit már csak nagyon kevés hím énekel), és próbálkoznak egyes, 
kihalt dallamok újratanításával is – az erdei pinty öröklött hangutánzó képessége ugyanis 
jelentős, de csak a sajátos faji énekéhez illeszkedő dallamokat tanulja el. 
Szaporodása 
Lomb- és tűlevelű erdőkben, ártéri ligeterdőkben, parkokban, gyümölcsösökben, 
erdősávokban, fasorokban fészkel. Évente 2-3-szor költ, és ilyenkor 12–13 napig kotlik – 
egyszerre 4–6 tojáson. A barnásvörös rajzolatú tojás alapszíne kékesszürke. Fészkét 
előszeretettel álcázza zuzmóval vagy pókhálóval. Az első fészekalj áprilisban, az utolsó június 
végén röpül ki. 
Védettség 
Magyarországon védett; eszmei értéke 25 000 forint. 
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Fekete rigó 
A fekete rigó (Turdus merula) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe 
és a rigófélék (Turdidae) családjába tartozó faj 
A fekete rigó őshonos költőhelye Európa és Ázsia, valamint behurcolt madárfaj Kanadában, 
az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban, Peruban, Brazíliában, Argentínában, 
Uruguayban és a Falkland-szigeteken, valamint Ausztráliában, ahol kártevőként tekintenek rá, 
ezen kívül Új-Zélandra is betelepítették Szélességi körtől függően a fekete rigó bizonyos 
területeken áttelel, míg más élőhelyeiről telente melegebb tájakra vonul. Szép énekével 
kellemes hangulatot teremt az erdőkben, sőt ma már akár a városokban is gyakran lehet vele 
találkozni. 
Megjelenése 
Testhossza 23,5-29 centiméter, szárnyfesztávolsága 34–38 centiméter, súlya 80–125 gramm. 
Csőre sárga, szeme fekete, lábai barnák, hosszú farktolla van. A hím fényes , fekete tollazatú, 
barnásfekete lábakkal, sárga színű pupilla körüli gyűrűvel, és narancssárgás csőrrel, a tojó 
kormos barna színű, fakó, sárgásbarna csőrrel, barnásfehér torokkal és egy halvány folttal a 
begyén, míg a fiatalok az első vedlésig testük felső részén halványan, mellükön erősebben 
pettyezett mintájúak. Az első éves hímek hasonlítanak a felnőtt hím egyedekre, de sötétebb 
csőrük van és halványabb a pupilla körüli gyűrűjük és szárnyaik inkább barnás árnyalatúak, 
szemben testükkel, amely fekete tollazatú. Kiváló énekes, csak nappal énekel, de 
nagyvárosokban a megvilágítás hatására éjszaka is lehet hallani a hangját. A hímek csőre 
valamilyen módon sötétebbé válik telente.[18] 
Elterjedése és élőhelye 
Európa és Ázsia nagy részén megtalálható. Eurázsián kívül Makaronézia szigetein és 
Északnyugat-Afrikában is fészkel. 
Sík-, domb- és hegyvidékeken egyaránt gyakori faj. Nagyobb városokban is megtelepszik. 
Életmódja, viselkedése 
Bogarakat és azok lárváit, pattanóbogarakat, cserebogarakat, lószúnyogokat és gilisztákat 
zsákmányolnak, de nagyon szeretik a gyümölcsöket is. Egy részük állandó, más részük a 
Földközi-tenger nagy szigetein és Olaszországban tölti a telet. 
Szaporodása 
Ágvillába, bokorra, tüskés cserjére építi gallyakból, fűszálakból álló, sárral összetapasztott, 
mély, csésze alakú fészkét. A hímek februárban foglalják el territóriumukat. A hím énekével 
csalogatja a tojókat, az idegen hímeket elüldözi. A 4–5 tojáson, amelyek halványzöldesek, 
halvány rozsdás és ibolyás színű pöttyökkel, 14 napig kotlik a tojó. Két hét után a fiókák 
kiugrálnak a fészekből, a pár még két hétig eteti őket, majd új fészekaljba kezdenek. 
Védettsége 
 
Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft. Napjainkban nem ismertek 
egyedszámát drasztikusan csökkentő tényezők. 
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Fülemüle 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 
A fülemüle más néven csalogány (Luscinia megarhynchos) a madarak (Aves) osztályának a 
verébalakúak (Passeriformes) rendjébe, ezen belül a légykapófélék (Muscicapidae) családjába 
tartozó faj. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1995-ben „Az év madarává” 
választotta. 
Az egyik legismertebb énekesmadárfaj Magyarországon 
Előfordulása 
Európában, Kelet- és Közép-Ázsiában költ. A Kárpát-medencébe áprilisban jön, és 
szeptember közepéig marad, a telet Nyugat- vagy Közép-Afrikában tölti. 
Megjelenése 
Testhossza 16 centiméter, a szárnyfesztávolsága 23–26 centiméter, testtömege 17–24 gramm. 
Hasa, háta szürke, farka vörösesbarna. Torka világosszürke. 
Életmódja 
A földön vagy bokrok tövén található rovarokkal, férgekkel, pondrókkal táplálkozik, így a 
kert- és termőföld-tulajdonosok segítője. Fogságban elpusztul. 
A legzeneibben éneklő énekesmadár, a dal királyának is nevezik, az udvarló hímek hangja 
májusi éjszakákon zeng. Gégéje négy hangot képes egyidejűleg kiadni, zeneileg tökéletes 
akkordokat is énekel.[1] A tojó nem énekel. 
Szaporodása 
Erdők talajára készíti csésze alakú fészkét. Fészekalja 4–6 tojásból áll, melyen 13–14 napig 
ül. 
Védettsége 
Magyarországon védettEszmei érték: 25 000 Ft 
Érdekességek 

• Mária-képeken és a mennyország ábrázolásain a lélek örök boldogság utáni vágyának 
megtestesítője. Éjjeli éneke miatt a szerelem és a vágy jelképének is tartják. 

• Blaha Lujzát gyakran nevezik a nemzet csalogányának. 
• A horvát 1 kunás érmének a fejoldalán található. 
• Irodalmi alkotásokban – például Arany János, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, 

Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor műveiben – jelenik meg ez az énekesmadár.  
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Házi rozsdafarkú 
A házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) a madarak osztályának a verébalakúak 
(Passeriformes) rendjéhez és a légykapófélék (Muscicapidae) családjához tartozó faj. 
Előfordulása 
Európa nagy részén, a Brit-szigeteken és Skandináviában csak délen fészkel. Ázsiában 
Kínáig, körülbelül a Sárga-folyó középső lefolyásáig terjed költőterülete. Kis foltokban 
fészkel Északnyugat-Afrikában is. Sziklás területek lakója, ennek megfelelően költ a 
kőbányákban, az ezek közelében levő szőlőhegyeken, de a városokban és a falvakban is. 
Jellemzői 
Testhossza 13-14,5 centiméter, szárnyainak fesztávolsága 23-26 centiméter, farkhossza 13-19 
centiméter, testtömege 13-19 gramm. Karcsú testű, egyenes tartású madár, rozsdavörös farkát 
sűrűn rezegteti. Elég félénk, ideges mozgású, táplálékát gyakran felröppenve szerzi meg. Az 
idős hím Európában koromfekete, feltűnő fehér szárnyfolttal, a fiatal, első nyarát élő hímnek 
nincs fehér szárnyfoltja, (némelyeken egy halvány, vékony csík látható). A teste színe 
változó, sokszor olyan szürkésbarna, mint a tojó, mások szürkésfeketék, mint az idős hím. Az 
első téli tojó feje és teste kormos barnásszürke, egyértelműen sötétebb a kerti rozsdafarkú 
tojónál. 
Életmódja 
Elsősorban rovarokat és pókokat eszik. Gyakran kiemelkedő ponton ülve les zsákmányára, de 
a talajon ugrálva is táplálkozik. Néha repülő rovarokat is fog. Őszi vonulása idején a fekete 
bodza bogyóit fogyasztják, a novemberig maradó példányok gyakran a gyalogbodzára járnak. 
Balatonalmádi környékén 1988 novemberében a kanadai som termését fogyasztották . 
Vonulás 
Vonulás: Az első példányok csaknem mindig hímek, többnyire márciusban érkeznek vissza 
telelőhelyükről. Kedvező időjárás esetén a tavaszi vonulás korábban is kezdődhet Az őszi 
vonulás ideje szeptember-október (november). Jellemző, hogy szeptember második felében a 
hímek újra énekelnek (Schmidt 1992c). Kis számban akadnak áttelelők is. A nálunk fészkelők 
feltehetőleg Dél-Európában telelnek. 
Szaporodása 
A tojó csűrök gerendázatára, fali lyukakba, párkányok kövei közé rakja viszonylag nagy, 
csésze alakú fészkét. Elhagyott füsti fecske fészket is elfoglalhat, fészkelését segíthetjük "C" 
típusú odú eresz alá való kihelyezésével. Évente rendszerint kétszer költenek áprilisban és 
júliusban, de előfordul, hogy háromszor nevel fiókát A tojások száma rendszerint 5, a 
második költéskor általában 4. A kotlási idő az időjárástól függően 12-17 nap között változik.  
Védettsége, védelme 
Magyarországon védett, természetvédelmi értéke: 25 000 Ft. Hazai és európai állománya 
stabil. Fennmaradását egyebek mellett az ember létesítette élőhelyek – bányák és épületek is 
elősegítik. 
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Kuvik 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 
A kuvik (Athene noctua) a madarak (Aves) osztályának bagolyalakúak (Strigiformes) 
rendjébe, a bagolyfélék (Strigidae) családjába tartozó faj. A népnyelv halálmadárnak is 
nevezi.[1] 
Előfordulása 
A kuvik Európában, Ázsiában és Észak-Afrika területén széles körben elterjedt madárfaj. 
Eurázsiai élőhelye az Ibériai-félszigettől és Dániától kezdődően Kínáig ér kelet felé, míg 
délebbre a Himalája, valamint Afrikában Mauritánia és Egyiptom, keletebbre a Vörös-tenger 
térsége, valamint az Arab-félsziget alkotja elterjedésének határát 
A kuvik nem költöző madárfaj, amely a nyílt térségeket részesíti előnyben elterjedési 
területén belül. Ide tartoznak a mezőgazdasági művelésbe bevont területek, a 
sövénykerítésekkel borított területek, erdősávok, erdőségek szélei, parkok és kertek, 
gyümölcsösök, a sztyeppék és a köves félsivatagos területek is. 
Megjelenése 
Testhossza 21-23 centiméter, szárnyfesztávolsága 54-58 centiméter, testtömege 140-245 
gramm. A kuvik kis termetű bagolyfaj, melynek lapos fejtetője, tömzsi, vaskos testalkata és 
rövid farka van. Homloki része, illetve fejének teteje ellaposodott, mely rosszalló kinézetet 
kölcsönöz e madárnak. Tollazata szürkésbarna, melyet fehéres színű csíkozások, pöttyök 
tarkítanak. Testének alsó részei világosabb színűek, melyeket sötétbarna csíkozások és 
pöttyök tesznek változatossá.[4] Testhossza átlagosan 22 centiméter, míg szárnyfesztávolsága 
56 centiméter mindkét nemnél. Testtömege 180 gramm körül alakul átlagosan.[6] A hímek 
testtömege 160-240 gramm közt, míg a tojók testtömege 170-250 gramm között váltakozik.[7] 
A két nem között nem jelentkezik nagyobb megjelenésbeli eltérés. 
Életmódja 
A rovarokat az alkonyati órákban kapja el, besötétedés után kisemlősökre és madarakra 
vadászik. A kuvik rendszerint egy magaslati pontról figyeli a terepet, készen arra, hogy 
lecsapjon a zajt keltő apró élőlényekre. földigilisztákkal, rovarokkal táplálkozik, valamint kis 
termetű gerincesekkel is, mint például hüllőkkel, gyíkokkal, kisebb madarakkal és kis termetű 
emlősökkel. 
Szaporodása 
A kuvik költőterületét védelmezi a betolakodóktól. A hím kuvikok egy életre ugyanazon 
területen maradnak normális esetben 
Fészkelőhelyét élőhelyének körülményei alapján választja meg, ezért találkozhatunk a 
kuvikok fészkével üregekben, fák odvaiban, sziklák rései közt, falakon, ódon épületekben, 
folyók partfalaiban, illetve nyulak üregeiben. A fészekalj általában három-öt tojásból áll. A 
tojásokon a tojó kotlik, a hím hordozza neki a táplálékot. A tojásokból a fiókák 28-29 nappal 
a lerakás után kelnek ki. A fiókák mintegy hét hét elteltével hagyják el a fészket 
Védettsége 
Természetvédelmi Világszövetség a kuvik állományát stabilnak tartja, ezért a nem fenyegetett 
fajok közé tartozik.[12] 
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Sárgarigó 
A sárgarigó, régiesen aranymálinkó; (Oriolus oriolus) a madarak (Aves) osztályának a 
verébalakúak (Passeriformes) rendjébe, ezen belül a sárgarigófélék (Oriolidae) családjába 
tartozó faj. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2002-ben „Az év madarává” 
választotta. 

Előfordulása 
Egész Európában és Nyugat-Ázsiában előfordul. A természetes élőhelye ligetekben, ártéri 
erdőkben, parkokban és kultúrtájakon van. 

Megjelenése 
Testhossza 24 centiméter, szárnyfesztávolsága 44-47 centiméter, testtömege 56-79 gramm. 
Csőre vörös, szárnya, farka vége fekete, a hím testének többi része aranysárga, a tojó alul 
szürkés, finoman mintázott. A fiókák a tojóhoz hasonlítanak. Élénk színezetük ellenére a 
lombkoronában nem könnyű észrevenni őket. A hímek jellegzetes flótázó énekéről (a 
népnyelv szerint "huncut a bíró") vagy éles kiáltásuk ("ksréék") nyomán szerezhetünk 
tudomást róluk. Mindig igyekszik észrevétlen maradni. Óvatos, vad és nyugtalan madár. 
Fajtársaival állandóan marakodik és kergetődzik, de más madarakkal is. 

Életmódja 
Rovarokat, főleg hernyókat, lepkéket fogyaszt, gyümölcsérés idején a cseresznyét és a 
bogyókat pusztítja. A rovarok fogyasztásával hasznot hajt, de a gyümölcsösökben néha nagy 
károkat okoz. Trópusi rokonai között nektárfogyasztók is vannak. 

Szaporodása 
Kosárszerű fészkét mesterien szövi lombos fák ágvillájába. Csak a peremet erősíti az 
ágvillába, a fészek egésze az ág alatt található. Fészkét fűből építi, de gyakran felhasználja a 
szőlőkötözéshez használt műanyag rafiát (tejeszacskó-csíkot) is. Fészekalja 3-6 darab, 
piszkosfehér alapon szabályos fekete foltos tojásból áll. A kikelésükkor a majdnem teljesen 
csupasz és vak[1] fiókákat a szülőpár együtt táplálja. 

Védettsége 
Magyarországon védett fajnak számít, pénzbeli értéke 25 000 Ft. 
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Szarka 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 
A szarka (Pica pica) a madarak (Aves) osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe, 
ezen belül a varjúfélék (Corvidae) családjába tartozó faj. Egyéb nevei: közönséges szarka 
vagy európai szarka. 
Előszeretettel gyűjti össze fészkébe a fényes, csillogó tárgyakat, ezért a népi folklórban mint 
„tolvaj szarka” él. A papagájhoz hasonlóan megtanítható az emberi beszéd utánzására. Az 
egyetlen madár, amelyről tudott, hogy képes felismerni magát a tükörben,[1] amit a fejlett 
éntudat jelének tartanak. 
Előfordulása és élőhelye 
A szarkák elterjedési területe Eurázsia mérsékelt égövi területin húzódik keresztül nyugatról 
Spanyolországtól és Írországtól kezdve egészen a Kamcsatka-félszigetig és Tajvanig húzódik 
keleten. Populációi megtalálhatóak Északnyugat-Afrikában és a Földközi-tenger szigetein 
A szarkák legtöbbje helyhez kötötten él, fészkelőhelyének közelében maradva, míg 
Svédország, Finnország és Oroszország északabbra eső területeiről időnként az ott élő 
egyedek délebbre vándorolnak a keményebb telek elől.[2] 
Megjelenése 
E madár testhossza 40-45 centiméter, farokhossza körülbelül 20-22 centiméter, 
szárnyfesztávolsága 60 centiméter és testtömege 200-250 gramm. Mindkét nemnek fekete-
fehér tollazata és hosszú, ék alakú szárnya van. A felnőtt hím P. p. pica alfaj egyedeinek 
testhossza 44-46 centiméter, melynek több, mint felét farktollaik hossza teszi ki. 
Szárnyfesztávolságuk 52-62 centiméter között váltakozik. Fejük, nyakuk és mellkasi részeik 
fényes, fekete színű, fémes zöld, vagy lilás árnyalatokkal tarkítva, begyük és vállövi 
tollazatuk fehér színű, szárnyaik feketék, fémes árnyalatokkal, míg szárnytollaik fehér 
hálózatot alkotnak a tollak fekete széleivel, melyek leginkább akkor szembetűnőek, ha az 
állatot repülés közben látjuk.[5] lábaik és csőrük fekete, íriszük sötétbarna színű.[2] A két nem 
tollazata hasonló, bár a tojók némileg kisebb kisebb testalkatúak. A hím egyedek 210-272 
gramm tömegűek, míg a tojók 182-214 gramm tömegűek.  
Életmódja 
A szarka bokrokkal és fákkal tarkított kultúrtájak, facsoportok és bozótosok, parkok lakója. 
Magányosan vagy párosan él. Táplálkozáskor több madár is összegyűlhet. A szarka 
mindenevő, a magoktól és rovaroktól kezdve tojásokig, madárfiókákig, dögökig mindent 
megeszik, néha nagyobb emlősöket tisztít meg az élősködőktől. Időnként előfordul, hogy nála 
kisebb, de felnőtt madarakat (fekete rigót és egyéb énekesmadarakat) is megöl és elfogyaszt. 
Szaporodása 
A szarka egyéves korában lesz ivarérett. A szarkapár élethosszig tartó monogám 
párkapcsolatban él, és nem túl szigorú teleken kitart a költőterületén. A párzási időszak 
áprilistól júniusig tart. Általában egyszer költ, de ha az előző fiókák elpusztulnak, akkor még 
egy fészekaljat rak. A fészekalj általában 5-7 halványkék vagy zöld, barna pettyes tojásból áll. 
A tojásokat egyedül a tojó költi ki, de a hím eközben eteti a tojót. A költés 17-18 napig tart. A 
fiatal madarak 3-4 hetesen repülnek ki. 
Védettsége 
Magyarországon nem védett. Vadászható július 1. és február utolsó napja között. Az 
apróvadas vadászterületeken, az apróvad szaporodási időszakában a vadászati hatóság külön 
engedélyével gyéríthető. 
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Vetési varjú 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 

A vetési varjú (Corvus frugilegus) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) 
rendjébe és a varjúfélék (Corvidae) családjába tartozó faj. 

A fajt veszélyeztetettsége és a hirtelen állománycsökkenése miatt a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület – a kék vércsével együtt – a 2009-es „év madarává” 
választotta.[1] Magyarországon 2001 óta védett madárfaj. 

Előfordulása 
Elterjedési területe Eurázsia nagy része. Európában Nyugat-Európától kezdve, Közép, Kelet 
és Dél-Európában elterjedt, míg a Skandináv-félsziget déli részein, és Finnország déli részén 
kevésbé jellemző madárfaj. Ázsiában az északi, tundra és tajga kivételével szinte mindenütt 
előfordul. Legkeletebbi élőhelyei a Csendes-óceán partvidékén találhatóak. A Kárpát-
medencében gyakori fészkelő. Magyarországi fészkelő állománya jelenleg 25 ezer pár.  

Megjelenése 
Nagysága kb. 45 cm, szárnyfesztávolság 81–99 cm, súlya 300–340 g. Az egész madár 
koromfekete. A nemek hasonlóak. 

Életmódja 
A szántásokban a magok elfogyasztásával károkat okoz, de a különböző bogarak, férgek 
elfogyasztásával hasznot is hajt a mezőgazdaságnak. Nagy csapatokban portyázik. A vetési 
varjak általában 18-19 évig élnek, de néhány példány több mint 20 évet is megél. Nagyon 
intelligens madarak, és a papagájokhoz hasonlóan képesek hangokat, emberi beszédet 
utánozni. Magyarországon a városokba sok varjú csak téli vendégként érkezik, általában 
október 14-17-e között jelennek meg. 

Szaporodása 
Facsoportok, ligetek fáin vékony ágakból, gallyakból épült, sárral kitapasztott, csésze alakú 
fészekbe rakja 4–5 tojását. A fiókák két-három hét után repülnek ki a fészekből. Elhagyott, 
telepekben előforduló fészkében előszeretettel költenek más madárfajok (például kék vércsék, 
erdei fülesbaglyok), így a vetési varjak fontos szerepet töltenek be e fajok védelmében. 

Védelme 
Magyarországon védett, eszmei értéke 50000 Ft 
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Vörösbegy 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 
A vörösbegy (Erithacus rubecula) a madarak (Aves) osztályának a verébalakúak 
(Passeriformes) rendjébe, ezen belül a légykapófélék (Muscicapidae) családjába tartozó faj. 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1996-ban „Az év madarává” választotta. 
Előfordulása 
A vörösbegy Eurázsiában, Nyugat-Szibériától kezdve egészen Algériáig jelen van, valamint 
megtalálható az Azori-szigeteken és Madeirán. Vándormadárként feltűnik Izlandon. Európa 
délkeleti részén élőhelye eléri a Kaukázus hegyvonulatát. A vörösbegyek előnyben részesítik 
a fenyőerdőket Észak-Európa vidékein, míg a Brit-szigeteken élő példányok inkább 
kertekben, parkokban vernek tanyát.[23] 
Magyarországon rendszeresen fészkel. 
Megjelenése 
A felnőtt vörösbegyek 12,5–14 centiméter testhosszal rendelkeznek és 16-22 gramm súlyúak, 
míg szárnyfesztávolságuk 20–22 centiméter. A hímek és a tojók hasonló tollazattal 
rendelkeznek, narancsszínű arcuk és begyük van (a Brit-szigeteken élő E. r. melophilus 
alfajnak élénkebb színe van), melyet kékesszürke sáv vesz körül a nyakon és a mellkas 
vonalában. Tollazatuk felül barnás színezetű, vagy olíva színű amelyet fehér rész egészít ki a 
madarak alsó testtáján. Lábaik barna színűek. Csőrük és szemeik fekete színűek. A fiatal 
egyedek barna pöttyösek, melyben fehér szín is feltűnik és a narancssárga tollazat csak 
bizonyos idő elteltével kezd el megjelenni fokozatosan.[25] 
Életmódja 
Hazánkban a domb-, és hegyvidékek madara, gyakori fészkelő a dús aljnövényzetű, bokros 
aljú lomb-, vegyes-, és fenyőerdőkben, de a fás kertekben is megtelepszik. Viszonylag hosszú 
csüdje a felborzolt avaron való lépegetésben segíti. Halk füttymotívumokkal induló erőteljes, 
trillázással véget érő éneke a legkorábban - már március második felében - felhangzó 
madárdalok közé tartozik. Békés természetű madár, de a területére tévedő betolakodókkal 
szemben agresszíven viselkedhet. A költési időszakon kívül többnyire magányosan él. 
Szaporodása 
A vörösbegyek számtalan helyet választhatnak leendő fészkük számára, amely valamiféle 
védelmet biztosít számukra, akár üregeket, odúkat is választhatnak. Általában hasadékokat, 
védett töltéseket választanak. Két-három fészekaljat is felnevelnek egyetlen költési időszak 
során. Egyévesen éri el az ivarérettségét, áprilistól júliusig költ évente kétszer. A tojó 5–7 
tojást rak, melyen 13–14 napig kotlik, ekkor a hím akár háromszor is táplálja óránként. A 
fiatal madarak 12–15 nap múlva repülnek ki. 
Védettsége 
A Természetvédelmi Világszövetség Vörös listáján nem veszélyeztetett fajként szerepel.  
Magyarországon védett madárfajnak számít, eszmei értéke: 25 000 Ft.[6] 
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