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Tyúkalkatúak rendje

Fácánfélék családja
Fajdok
• Tömzsi testő állatok.
• Lábuk tollas, az orrnyílásokat serteszerő tollak fedik, farkuk
kevéssé megnyúlt.
• Az ivarok jelentısen különböznek. A hímek dürgéssel hívják
fel magukra a tojók figyelmét.
• Általában hegyvidéki, magasabb régiók fajai.
• Hazánkban egykor fészkelı és ma elıforduló fajai védettek.

• Talajszinten élı, közepes vagy nagytermető állatok.
• Zömök, erıteljes testő, kaparólábú, lekerekített szárnyú,
fıként növényevı madarak.
• Zúzógyomruk erıteljes, csırük általában rövid, kúpalakú.
• Fészekaljukban nagy a tojások száma, fiókáik
fészekhagyók.

Császármadár
• Tollazata feketével és barnával mintázott. A kakas torkán a
fekete torokfolt szélesedik, ami a tojóról hiányzik.
• Kelet – Európai, Ázsiai faj.
• Középhegységi területeinken szórványosan fészkelı,
állandó faj.
• Fıként növényekkel táplálkozik.
• FOKOZOTTAN VÉDETT!

Siketfajd
• Hímjének farka legyezıszerő, állán és torkán szakállszerő
tollak nınek.
• A tajga fenyveseinek tipikus faja.
• Fenyımaggal, rovarokkal és a fenyı hajtásaival táplálkozik.
• Hazánkban a Soproni – hegységben bizonyított fészkelése
ismert.
• VÉDETT!

Nyírfajd
• Kakasának farktollai lantszerően hajlanak ketté.
• Ligetes, tızeges, sziklás erdık lakója.
• Hazánkban ritkán kerül elı. 1960 – as évekig fészkelt a
Nyírségben.
• Két altípusa van: lápi, beregi – magashegységi.
• VÉDETT!

Fácánok, foglyok
• Csüdjük csupasz, az orrnyílásokat nem fedik tollak.
• A hímek csüdjén sarkantyú fejlıdik.
• Alföldi környezetben élnek szívesebben.

Fogoly
• Teste lekerekített, tömzsi. Röpte gyors. Hasoldalát élénk
gesztenyebarna, patkó alakú folt díszíti.
• Együtt nevelik fiókáikat.
• Hazánkban több helyen tenyésztik, s tudományos
programmal is védik.
• Állandó madár.
• X.1 – XII.31. [kibocsátás feltételei]

Fürj
• Legkisebb hazai fácánféle. Tollazata sárgásbarna,
szemöldök- és fejsáv sárga.
• Rejtett életmódú. Füves pusztákon, legelıkön
gabonatáblákban költ.
• Táplálékát gyomnövények, gabonafélék, zöld növényi
részek adják.
• Vonuló [Afrika], VÉDETT!

Fácán
• Sok alfaja van, ezért ıshazája ma is vitatott. Hazánkba az
ókori görögök és rómaiak által került be.
• A magasabb hegyvidékeket leszámítva összefüggı
élıhellyel rendelkezik – mozaikos területek.
• A fiókákat csak a tyúk neveli, poligám faj. A hazai
állománycsökkenést mesterséges tenyésztéssel és
kibocsátással próbálják megállítani.
• X.1 – II.28. [vadászati idény nélkül, kibocsátás feltételei
mellett]

Köszönöm a figyelmet!

Itt a vége….

