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Sarlósfecske –
alkatúak rendje

Sarlósfecske-, szalakóta
és harkályalkatúak rendje

•
•
•
•
•

Habitusuk fecskére emlékeztet,
lábuk rövid kapaszkodó láb, a csüd tollas
csırük rövid, a száj mélyen bemetszett.
Röptük gyors és nyilalló.
Fészküket falmélyedésekbe,
sziklaüregekbe, faodvakba készítik.
• A fiókák eleinte vakok, csupaszak, lassan
fejlıdnek.
• Fajok:
– SARLÓSFECSKE

SARLÓSFECSKE
(Apus apus)

SARLÓSFECSKE
(Apus apus)
• Kitartón képes 100
km/h sebességő
repülésre, közben visító
hangját hallatja.
• Vonuló, késın érkezik,
korán – a nyár végén –
már elvonul.
• VÉDETT!

Készítette: Varga Rita

Szalakóta

Szalakóta – alkatúak
rendje
• Színes tollazatú, változatos külsejő
madarak.
• Elsı lábujjaik részben összenıttek.
• Rovarokkal és kisebb gerinces állatokkal
táplálkoznak.
• Odvakban vagy földbevájt üregekben
fészkelnek, fiókáik fészeklakók.
• Meleg éghajlatú területeken elterjedtek.
• Fajok:

Jégmadár

Gyurgyalag

– SZALAKÓTA
– JÉGMADÁR
– GYURGYALAG

SZALAKÓTA

SZALAKÓTA

(Coracias garrulus)

(Coracias garrulus)
• Tollazata döntıen azúrkék, a
hát gesztenyevörös.
• Fı élıhelyét alföldi öreg
nyárasok, tölgyesek, ligetes
erdık képezik.
• Fıként faodvakba fészkel.
• Rovarzsákmányát kiálló
helyrıl indulva kapja el.
• Állománya Európában és
hazánkban is erısen
megfogyatkozott.
• Vonuló, FOKOZOTTAN
VÉDETT!

JÉGMADÁR

JÉGMADÁR

(Alcedo atthis )

(Alcedo atthis )
• Hátoldala
smaragdzöld, a torok
és tarkófolt fehér, a
fej és a test alsó része
rozsdabarna, a láb
élénkpiros.
• Táplálékát apróbb
halak képezik.
• Hazánkban nagyobb
folyók, csatornák
meredek partfalaiban
költ.
• VÉDETT!

Készítette: Varga Rita

GYURGYALAG
(Merops apiaster )

GYURGYALAG
(Merops apiaster )
• Háta gesztenyebarna, vörös
árnyalattal és sárga folttal, az
evezık és faroktollak
kékeszöldek, a torok
aranysárga, melle kékeszöld.
• Zsákmányát levegıben szerzi
meg: repülı rovarok –
szitakötık, hártyásszárnyúak,
lepkék.
• Hazánkban állománya stabil, de
egyes fészkelıhelyei
veszélyeztetettek.
• Vonuló, késı tavasszal érkezik
és kora ısszel vonul Afrikába.
• FOKOZOTTAN VÉDETT!

Harkályalkatúak
rendje

FEKETE HARKÁLY
(Dryocopus martius)

• Két lábujjuk elıre, kettı hátra irányul.
• Fészeklakó fiókáik csupaszon és vakon kelnek ki
a tojásból;
• Védett, zárt üregekben, odvakban nevelkednek
• Fajok:
–
–
–
–
–
–
–

• Európa legnagyobb testő
harkályfaja.
• Tollazata fekete, a hímek
egész fejeteteje, a tojónak
csak a tarkója piros.
• Bükkösökben tipikus, de az
utóbbi évtizedekben az
Alföldön is.
• Öreg keményfa ligeterdık,
tölgyesek madara
• Ízeltlábúak mellett
gyümölcsökkel is táplálkozik.
• VÉDETT!

FEKETE HARKÁLY
NAGY FAKOPÁNCS
KÖZÉP FAKOPÁNCS
KIS FAKOPÁNCS
ZÖLD KÜLLİ
SZÜRKE KÜLLİ
NYAKTEKERCS

Harkályalkatúak rendje
Kis
fakopáncs

Közép
fakopáncs

Nagy
fakopáncs

Készítette: Varga Rita

NAGY FAKOPÁNCS

(TARKAHARKÁLY)

Dendrocopos major

NAGY FAKOPÁNCS
Dendrocopos major

• Erdıs területeken
jellegzetes.
• Tollazata fekete-fehér,
fehér arcán az
összefüggı fekete sáv
a tarkóig nyúlik.
• Fakéreg alól
táplálkozik, de télen
magvakat is fogyaszt.
• VÉDETT!

KÖZÉP FAKOPÁNCS

KÖZÉP FAKOPÁNCS)

Dendrocopos medius

Dendrocopos medius

• Feje egységesen
piros, bajuszsávja
igen keskeny.
• Hegyvidéki, zárt erdık
harkályfaja, de alföldi
keményfás
ligeterdıkben is
fészkel.
• VÉDETT!

KIS FAKOPÁNCS

KIS FAKOPÁNCS

Dendrocopos minor

Dendrocopos minor

• Verébnagyságú, hátán
sőrő keresztsávok
húzódnak.
• Erdıkben, zárt
gyümölcsligetekben,
télen kertekben
elıfordul.
• VÉDETT!

Készítette: Varga Rita

Harkályalkatúak
rendje

Szürke küllı

ZÖLD KÜLLİ

(ZÖLDHARKÁLY)

Picus viridis

Zöld küllı
Nyaktekercs

ZÖLD KÜLLİ(ZÖLDHARKÁLY)
Picus viridis

SZÜRKE KÜLLİ
(SZÜRKEHARKÁLY)
Picus canus

• Alapszíne zöld, nyaka
vastag, nagytermető,
fejeteteje piros, háta
olajzöld, barkója
fekete. (Hímeknél a
barkó piros)
• Gyakran földön
táplálkozik.
• VÉDETT!

SZÜRKE KÜLLİ
(SZÜRKEHARKÁLY)
Picus canus

Jynx torquilla

• Alapszíne zöldes,
nyaka, feje szürke,
nagytermető, a csak a
hímek fejeteteje piros,
háta olajzöld, barkója
keskeny fekete.
Gyakran földön
táplálkozik.
• VÉDETT!

Készítette: Varga Rita

NYAKTEKERCS

NYAKTEKERCS
Jynx torquilla

• A harkályok közeli
rokona, de azoktól kissé
eltérı testfelépítéső –
lába harkályszerő, teste
az énekesmadarakéhoz
hasonló;
• Megriasztva fejét
csaknem teljesen körbe
tudja mozdítani.
• Fı tápláléka hangyabáb,
kisebb rovarok.
• Saját odúja nincs,
vonuló.
• VÉDETT!

Készítette: Varga Rita

Köszönöm a figyelmet!

