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Darualkatúak rendje
Guvatfélék családja

· Hosszú lábú, magas nyakú, nagytermető madarak.
· Csırük szigonyszerő, de rövidebb, mint a gólyáké.
· Szárnyukon dísztollak nınek, s a farkuk fölött lelógó
tollbokrétával egyesülnek.

·
·
·
·

Rejtett életmódú, kistermető vízimadarak.
Felrepülés elıtt a vizet hosszan tapossák.
Nádasban vagy talajon fészkelnek.
Ujjaik hosszúak, ezért a mocsári, felszínen elterülı
leveleken is járhatnak.
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Szárcsa

Guvat

· Családja legnagyobb hazai fészkelı faja. Tollazata
koromfekete, de csıre és homlokpajzsa fehér.
· Jól úszik, ügyesen bukik.
· Halastavakon ısszel nagyobb állományai is megfigyelhetık.
· Haltakarmány-fogyasztása jelentıs lehet.
· Vonuló, de nyílt vizek mellett áttelelhet.
· IX. 1 – I. 31.

· Hosszú csıre piros, kékes-szürke.
· Nádasban, sőrő növényzet között mozog.
· Vonuló, ritkán áttelelı, VÉDETT!
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Daru
·
·
·
·

Egykor nagy kiterjedéső mocsarainkban fészkelt.
İsszel hazánk jelenti az ÉK – Európából érkezı csapatok fı
átvonulási területét – Hortobágy.
(nyár, költés is!)
VÉDETT!

Lilealkatúak rendje

7

Gólyatöcs
· Piros lába megnyúlt, csıre tőszerően vékony, háta fekete,
hasa fehér.
· Szikes tavak, mocsarak, lagúnák képezik élıhelyét.
· Békalárva, vízi poloskák, bogarak, tegzes lárvák adják
táplálékát.
· Fészkét főcsomóra rejti.
· Hazánkban ritka fészkelı.
· Vonuló, FOKOZOTTAN VÉDETT!

Gulipánfélék családja

· Nagyobb termető, karcsú testő, hosszú csüdő, jellegzetes
csıralakú vízparti madarak.
· Lábukon úszóhártya feszül.
· Talajra fészkelnek.
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Gulipán
· Csıre erısen felfelé hajló, mellyel kaszáló mozdulatokat
tesz a víz felszínén.
· Szikes, sekély viző tavak, tófenekek környezetében fészkel.
· Fészkelı területét, fiókáit féltékenyen ırzi.
· Vonuló, FOKOZOTTAN VÉDETT!
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Ugartyúkfélék családja

· Túzokszerő, nagyobb termető madarak, lábuk erıs, hosszú,
3 ujjú. Szemük nagy.
· Száraz területen élnek, éjjel aktívak.
· Táplálékuk csak állati eredető.
· Két tojása talajmélyedésbe kerül.
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Ugartyúk
Lilefélék családja

· Szemei sárgák, homokszínő tollazata barnásan sávozott.
Szárnyfesztávolsága 85 cm. Sárga lába és szeme van.
„triliuuuu”
· Félsivatagos sztyepp, homoki puszta az élıhelye
· Hazánkban csak néhány területen fordul elı: Kiskunság,
Hortobágy.
· Tápláléka: rovarok [sáska,bogár], gyík, egér
· FOKOZOTTAN VÉDETT! Mo – on 200 pár.

·
·
·
·
·

Tömzsi testő, rövid nyakú és csırő, nagy szemő madarak.
Lábujjaik között eltérı fejlettségő úszóhártya feszülhet.
Általában barnás, szürkés, ritkán fekete – fehér színőek.
Földre fészkelnek.
A nemek tollazata hasonló.
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Bíbic
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Széki lile

· Galambnagyságú, a hím bóbitája hosszabb, mint a tojóé.
· Síkságok nyirkos legelıin, szántóin él, nem kötıdik erısen
a vízhez.
· A tavasz elsı hírnöke.
· Táplálékát jórészt férgek, puhatestőek teszik ki.
· VÉDETT!

· 17 cm. Csıre és lába fekete, mellsávja elöl nem ér össze.
Szemsáv fekete – hím esetén. „hüi – hüi”.
· Apró partfutókkal vegyül, gyorsan szalad, röpte sebes,
nyilalló
· Tápláléka: csigák, apró kagylók, férgek
· Valamennyi földrészen és klímazónában elterjedt.
· Csak Kárpát-medencei szikes tavaknál él.
· Vonuló, III – IV-ban jön, IX-ben megy. FOKOZOTTAN
VÉDETT!
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Sárszalonka
· Ha ráijesztenek, megdermed, majd felszáll, s zuhanó kıként
érkezik vissza.
· Kedveli a mocsaras réteket, mérsékelten nedves, nem túl
magas növényzetet
· Az iszapból 6 cm-nél mélyebbrıl is felveheti táplálékát:
férgek, piócát, csigát,de növényi részeket is fogyaszthat.
· Nászrepülés IV – VI. – poligám hímek
· Hazánkban vonuló, egyes területeken költhet.
· VÉDETT!

Szalonkafélék családja
· Hosszú, vékony lábú és csırő gázlómadarak.
· Több faj csırtövén idegvégzıdések ülnek, ezek a táplálék
kitapogatására szolgálnak.
· Talajon költenek.
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Pajzsos cankó

Erdei szalonka
·

· Zömök testő, kissé felhajló csırő erdei madár. Szeme a fej
oldalán kidülled.
· Rejtett életmódú.
· Táplálékát csipeszszerő csırével szerzi meg: férgek,
ízeltlábúak..
· A madárvilágban egyedülálló produkcióra képes.
· Tavasszal és ısszel van nászrepülése.
· III. 1 – IV. 10.

·
·
·

Hím [balkáni gerle] – nıstény [fekete rigó]. A hímnek nászidıszakban sőrő tollakból
álló, felmereszthetı tollgallérja van.
Költési területe Európa északi része, hazánkban ıszi – tavaszi átvonuló.
[zsombékosokban költhet]
Tápláléka: férgek, rovarok, csigák mellett bogyók, magvak.
VÉDETT!
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Dankasirály
· Az öreg példányok feje nyáron csokoládébarna, csıre és
lába kárminpiros.
· Folyók, tavak, tározók, kiöntések környékén a
legközönségesebb.
· Tápláléka elsısorban állati eredető – kifordított rágcsálók,
rovarok, szeméttelepek.
· Tipikus telepes fészkelı.
· VÉDETT!

Sirályfélék családja

· Úszóhártyás lábú, hosszú, hegyes szárnyú madarak
· Döntıen vízközeli területek madarai.
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Köszönöm a figyelmet!
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