
Madaras   foglalkozás  
 

Csoportok   kialakítása   –   30   perc  
 
A  program  során  a  résztvevők  kiscsoportokban  fognak  dolgozni,  így  első  lépésként  felosztjuk  őket              
5-6  csoportba.  Mivel  nagyobb  területre  van  szükségünk,  ezt  a  villa  előtti  részen  is  megtehetjük,               
majd   a   foglalkoztató   termekben   folytatódnak   a   tevékenységek.   
 
 
Készítsük  elé  a  madárcsaládok  kártyákat,  válasszuk  ki  a  megfelelő  számú  kártyát,  annak             
megfelelően,  hogy  hány  résztvevő  van  és  hány  csoportot  szeretnénk  alkotni.  Ezt  követően             
összekeverjük   a   lapokat   és   kiosztjuk   a   résztvevők   között.   
A  gyerekek  feladata,  hogy  madárcsaládokat  alkossanak  a  kapott  fajok  szerint.  Figyelemmel            
követjük  a  folyamatot  és  amikor  úgy  látjuk,  hogy  kialakultak  a  csoportok,  vagy  elakadt  a  folyamat,                
közösen   megbeszéljük.   
Ez  már  egy  jó  alkalom,  hogy  néhány  gondolatot  elmondjunk  minden  madárfajról,  hogy             
ismerkedjenek   a   gyerekek   a   nevekkel,   információkkal.   
Az   alábbi   madárcsaládok   vannak:  

o Harkályfélék:  fekete  harkály,  zöld  küllő,  hamvas  küllő,  balkáni  fakopáncs,          
nyaktekercs,   háromujjú   hőcsík,   nagy   fakopáncs.   

o Bagolyfélék:  kuvik,  gyöngybagoly,  erdei  fülesbagoly,  uráli  bagoly,  uhu,         
macskabagoly,   törpekuvik.  

o Varjúfélék:  szarka,  holló,  dolmányos  varjú,  vetési  varjú,  csóka,  szajkó,          
fenyőszajkó.  

o Cinegefélék:  kék  cinege,  széncinege,  füstös  cinege,  búbos  cinege,  kormosfejű          
cinege,   barátcinege,   fenyvescinege.   

o Rigófélék :  fenyőrigó,  fekete  rigó,  vörösbegy,  cigánycsuk,  kékbegy,  fülemüle,  házi          
rozsdafarkú.   

o Pintyfélék :   csíz,   erdei   pinty,   kenderike,   keresztcsőrű,   zöldike,   meggyvágó,   süvöltő.   
o Gólyalakúak:  fehér  gólya,  fekete  gólya,  szürke  gém,  bölömbika,  batla,  kis  kócsag,            

nagy   kócsag.  
o Vágómadár-alakúak:  kékes  rétihéja,  békászó  sas,  karvaly,  héja,  egerészölyv,         

barna   rétihéja,   darázsölyv.   

 
 

Fajkvíz   –   30   +   30   perc  
 
Kihelyezzük  a  25-25  fajkvízes  feladatlapot  a  termekben,  és  a  csapatok  megkapják  az  ehhez  tartozó               
űrlapokat.  A  rendelkezésre  álló  idő  alatt  az  űrlapokon  be  kell  karikázzák  a  négy  fajnév               
valamelyikét,   annak   függvényében,   hogy   melyikre   igaz   a   közölt   információ.   
Tarthatunk  egy  szünetet,  majd  a  villa  előtt  megbeszéljük  közösen  a  helyes  válaszokat,  és  főként  azt,                
hogy  miért  helyes,  esetleg  miért  nem  lehet  igaz  a  másik  fajok  esetében  az  adott  állítás.  A  végén                  
megnézzük,   hogy   a   csapatoknak   hány   kérdés   sikerült   helyesen   megválaszoljanak.   
 



 
Madárcsőrök   –   30   perc  
 
A  csapatoknak  kiosztjuk  a  feladatlapot,  amelyben  egyrészt  egy  a  madarak  csőrével  kapcsolatos             
ismertető  van,  amelyet  át  kell  olvassanak,  minél  több  részletet  megjegyezzenek  belőle.  Ugyanakkor             
egy  táblázat  is  van,  amelyben  madárcsőrökkel  kapcsolatos  információk  találhatóak,  ide  kell            
beragasszák  a  megfelelő  madárképeket.  Miután  minden  csapat  végzett  közösen  kiértékeljük  a            
feladatlapokat.  
 
Információ  
 

A  madarak  különböző  életfeltételekhez  és  legfőképp  a  repüléshez  alkalmazkodtak,  amely           
nagy  hatással  van  a  testfelépítésükre.  A  madarak  első  látásra  a  tollazatuk  különbözteti  meg  más               
állatosztályoktól,  e  szaruképlet  kialakulásával  tudtak  olyan  fejlettségi  szintet  elérni  a  repülésben,            
amelyre   sem   rovarok,   sem   a   hüllők,   de   még   a   denevérek   sem   képesek.  

A  repülés  sok  energiafelhasználással  jár,  így  a  madarak  a  törzsfejlődésük  során  nagy             
változásokon  estek  át  anatómiai  és  fiziológiai  szempontból,  ebből  kifolyólag  a  repüléshez  igazodott             
a  viselkedésük,  anyagcseréjük  és  energiaigényük.  A  testük  áramvonalassá  vált,  a  fej,  nyak,  törzs  és               
a  végtagok  oly  módon  rendeződtek,  hogy  a  madár  repülés  közben  a  legkisebb             
energiafelhasználással  tudjon  a  magasba  emelkedni.  Testüket  tollak  borítják,  csontjaik  száma           
csökkent,  és  az  emlősök  tömör  csontjaival  ellentétben  üregesekké  és  vékonyabbá  váltak,  a  belső              
szerveik   is   megváltoztak.   

A  hüllőkkel  és  emlősökkel  ellentétben  a  nehéz  fogakkal  rendelkező  álkapcsot  egy            
könnyűszerkezetű   szaruképlet,   a   csőr   váltotta   fel.  

A  csőrt  alkotó  csontok:  a  felső  állcsont,  az  álközti  csont  és  az  alsó  állcsont,  ezek  üreges                 
vagy  lyukacsos  szerkezetűek.  A  felső  és  alsó  állcsont  felszínét  szaruképlet  borítja,  pontosabban             
keratin,  ebből  az  anyagból  épülnek  fel  a  tollak,  karmok,  pikkelyek  és  az  emlősök  szőrzete  is.  A                 
keratinréteg  a  madarak  élete  során  folyamatosan  nő,  ez  az  evéssel  járó  használat  során  kopik,  így                
megtartja   az   illető   fajra   jellemző   csőralakot,   és   éleződig   is   egyben.  

A  csőrtő  véredényekben  és  idegvégződésekben  gazdag.  A  hegye  elhalt,  megkeményedett           
szövetekből  áll,  mely  lehetővé  teszi  olyan  műveletek  elvégzését,  mint  a  fatörzsben  való  odú              
kivésése,  kemény  magvak  feltörése  vagy,  az  elejtett  zsákmány  megölése.  Néhány  madárfaj  esetében             
a  csőr  vége  tele  van  érzékeny  idegvégződésekkel,  hogy  ki  tudja  tapogatni  a  táplálékát  a  vízben  vagy                 
iszapban.  A  csőr  fajra  jellemző  színét  a  melanin  és  a  karotinoid  pigmentek  váltják  ki.  A  fogakkal                 
rendelkező  álkapocstól  eltérően  a  csőr  nem  alkalmas  rágásra,  így  a  madarak  a  táplálékukat              
egészben   vagy   kis   darabokban   nyelik   le.  

A  felső  csőrkáván  található  a  két  orrnyílás,  amely  általában  a  csőrtőnél  vagy  a  felső               
csőrkáva  középső  részén  helyezkednek  el.  A  viharmadár-alakúakra  jellemző  a  felső  csőrkáva  élén             
vagy   ritkán   az   oldalán   található   egyenes,   csőszerű   nyúlvány.  

A  kivifélék  esetében  az  orrnyílások  a  csőr  hegyén  találhatóak,  mivel  kifinomult  szaglásuk             
segítségével   keresik   a   talajban   a   táplálékukat.  
A  csőr  alakja,  mérete  nagyon  változatos,  összefügg  az  adott  faj  táplálkozási  szokásaival,  így              
különböző  csőrtípust  különböztetünk  meg,  ilyen  a  ragadozó  madarak  éles,  kampós  csőre,  a             
rovarevő   énekesmadarak   vékony,   csípesszerű   csőre,   vagy   a   magevők   kúpos   csőre.  
 
Feladatlap  
 

● Meggyvágó: A  magevő  madarakra  jellemző  a  rövid,  kúpos  csőr,  amellyel           
könnyedén   bontanak   fel   különféle   kemény   héjú   magokat   is.   



● Holló: A  mindenevő  madaraknak  e rőteljes,  egyenes  csőrük  van,  vége  kissé  hajtott,            
az   orrnyílásukat   serték   fedik.  

● Karvalyposzáta: A  rovarevő  madarak  vékony,  csípesszerű  csőre  kiválóan         
alkalmas   a   pókok,   rovarok   összegyűjtésére.   

● Keresztcsőrű: Egyedi  csőrével  ügyesen  fér  hozza  a fenyőtobozok  magjaihoz,          
majd     miután   lemorzsolt   a   maghéjat   elfogyasztja   azt.  

● Nagy  fakopáncs: A  vésőszerű  csőr segítségével  hozzáfér  a  kéreg  alatt  megbújó            
rovarokhoz,   ugyanakkor   elkészít   odúját   is.   

● Rétisas: A  vágómadárfélékre  jellemző  az  erős,  kampós  csőr,  amely  a  préda            
feldarabolására   szolgál.  

● Kék  vércse:  A  horgas,  éles  csőrűk  a  zsákmány  feldarabolására  alkalmas,  amelyet            
segítenek   a   felső   csőrkávájukon   található   fogszerű   kiemelkedések   is.  

● Csörgő  réce:  Csőre  szélén  szűrőlemezek  találhatóak,  amelyek  segítségével  kitudja          
szűrni   a   vízből   a   táplálékot.   

● Jégmadár:  A  viszonylag  nagy  csőr  és  fej  ellenére  minimális  hullámokat  keltve            
veti   magát   a   vízben   úszó   halakra.  

● Fekete  gólya:  Hosszú,  hegyes  csőrének  segítségével  vizes  területeken  is  sikeresen           
vadászik,   de   fogyaszt   rovarokat,   kétéltűeket   is.  

● Batla:  Jellegzetes,  lefele  görbülő  csőre  nem  alkalmas  a  halak  megfogására,  ezért            
főként   kétéltűekkel,   vízi   rovarokkal   táplálkozik.  

● Kanalas  gém:  A  fejének  mozgatásával  „kaszál”  a  vízben  és  amikor  csőre            
táplálékhoz   ér,   összezárja   azt.  

● Flamingó:  Lefele  hajló  csőr  belsejében,  nyelve  segítségével  átszívattyúzza  a  vizet           
és   kiszűri   a   benne   lévő   kisebb   állatokat.  

● Rózsás  gödény:  Hosszú  csőre  és  az  ahhoz  kapcsolódó  bőrzacskó  segítségével           
vadászik,   kiszűri   a   vizet   és   lenyeli   zsákmányát.  

 
 
 
 

12.30   –   Madárcsőrök  
 

A  feladat  során  az  alábbi  adatlapokat  kell  párosítsák  füzetükben  a  megfelelő  fajjal  a              
diákok.  

 

13.00   –   Ebédszünet  

14.00   –   Kelemen,   a   madarász  
A  következő  feladat  során  a  gyerekek  egy  rejtvényt  kell  megoldjanak.  A  kapott  információk  alapján  ki                
kell  alakítani  az  5  madár  megfigyelőlapját!  Minden  madárnévhez  társítani  kell  a  képét,  sorrendjének              
számát  a  tömeg  alapján,  azt,  hogy  hol  fészkel,  hány  tojása  van,  ki  az  ellensége,  és  mit  evett  a                   
megfigyelés   napján.   



 „Kelemen  madarász.  Öt  madarat  figyel  meg  a  települése  környékén,  és  egy-egy  megfigyelőlapot              
készített  mindegyiknek.  Minden  lapra  felírja  a  faj  latin  nevét  is  a  madárhatározóból,  hogy  megfelelően               
tudományos  legyen  a  leírás.  Fotókat  készített  a  madarakról,  fészkeikről.  Megfigyelte  mindegyiket            
táplálkozás   és   menekülés   vagy   támadás   esetén.  

Kelemen  ugyanakkor  a  logikai  feladatokat  is  szereti,  ezért  jegyzeteit  az  alábbi  formában  írta              
le,   hogy   megnehezítse   feladatunkat.  
 
 
Kijelentések:  
3. Egy   lakatlan   ház   udvarán,   egy   csőben   talált   fészekben   12   tojást   talált.  
4. Ugyanazon   az   udvaron   a   padláson   is   talált   egy   fészket,   ahol   a   lakó   épp   egeret   ebédelt.  
5. Másnap  az  erdőszélen  tartott  megfigyelést,  a  mezőn  talált  a  talajon  egy  fészket,  amelyben  4               
tojás   volt.  
6. Nem  messze  egy  korhadt  fa  odújában  szintén  megfigyelt  egy  madarat,  amely  épp  egy              
vándorsólyom   elől   menekült   haza.  
7. Harmadnap  esett,  ezért  csak  a  villanyoszlopon  található  fészket  figyelte:  itt  távcsővel  4  tojást              
figyelt   meg.   
8. A   megfigyelés   ideje   alatt   a   fészek   gazdája   egy   gyíkkal   érkezett   haza,   és   ott   fogyasztotta   el.  
9. Negyedik  nap  visszatért  a  lakatlan  házhoz.  Itt  egy  karvaly  keringett  a  levegőben  az  egyik               
megfigyelt  madarat  követve.  A  madárhatározó  alapján  eldöntötte,  hogy  az  udvaron  lakó  két  madár              
közül  a  kisebbre  feni  a  csőrét  (a  megfelelő  számokat  már  felírtuk  a  lapra).  A  nagyobbnak  ugyanis  a                  
róka   az   ellensége.  
10.  Ötödik  nap  az  erdő  szélére  tért  vissza.  Elkergetett  egy  kutyát,  amely  a  talajon  fészkelő  madár                 
fészkét   szerette   volna   felforgatni.   
11. A  korhadt  fa  odvából  ijedtében  kirepült  az  ott  lakó  madár,  így  megszámolhatta  Kelemen,  hogy               
7   tojás   van   a   fészekben.  
12.  Otthonról  hozott  egy  marék  aszalt  vadmeggyet  az  odúban  lakó  barátjának  ezt  elhelyezte  egy               
közeli   sziklára.  
13. A  talajon  lakó  madár  is  visszatért  az  ijedtség  után,  és  visszaült  a  fészekre,  elkapva  egy                
közelben   mászkáló   csigát.”  
 

14.45   –   Szünet  

15.00   -   Tornasor  
A Madárcsaládok  kártyák  hátán  található  az  adott  faj  szárnyfesztávolsága.  A  gyerekek  ennek             

megfelelően  tornasorba  kell  álljanak,  elől  a  legkisebb  szárnyfesztávolsággal  rendelkező  madárral,  míg            
a   végén   a   legnagyobb.   

Miután  sorba  álltak  ellenőrizzük  le  és  kérdezzük  meg,  hogy  milyen  összefüggéseket  látnak.             
Készítettünk  egy  rangsorolást  is,  azonban  természetesen  ezt  képlékenyen  kell  kezelni,  hiszen  ezek  az              
értékek  fajonként  bizonyos  intervallumon  belül  mozognak,  sok  a  hasonló  érték,  ugyanakkor  egyes             
fajok  esetében  jelentős  eltérés  mutatkozik  hím  és  tojó  között.  Ettől  eltekintve  kiválóan  érzékeltetni              
tudjuk   a   gyerekekkel   a   köztük   lévő   arányokat.  

1) Kék   cinege   (11-12   cm)  
2) Búbos   cinege   (11-12   cm)  



3) Kormosfejű   cinege   (11-12   cm)  
4) Barátcinege   (11-12   cm)  
5) Fenyvescinege   (11-12   cm)  
6) Cigánycsuk   (12   cm)  
7) Csíz   (12   cm)  
8) Vörösbegy   (12-14   cm)  
9) Kenderike   (12-14   cm)  
10) Széncinege   (14   cm)  
11) Kékbegy   (14   cm)  
12) Füstös   cinege   (14   cm)  
13) Házi   rozsdafarkú   (13-15   cm)  
14) Zöldike   (15   cm)  
15) Süvöltő   (15   cm)  
16) Erdei   pinty   (14-16   cm)  
17) Fülemüle   (16   cm)  
18) Nyaktekercs   (16-17   cm)  
19) Keresztcsőrű   (16-17   cm)  
20) Törpekuvik   (16-17   cm)  
21) Meggyvágó   (18   cm)  
22) Kuvik   (21-23   cm)  
23) Balkáni   fakopáncs   (22-23   cm)  
24) Nagy   fakopáncs   (22-23   cm)  
25) Háromujjú   hőcsík   (22-27   cm)  
26) Fenyőrigó   (25-26   cm)  
27) Hamvas   küllő   (26   cm)  
28) Fekete   rigó   (23-29   cm)  
29) Zöld   küllő   (32   cm)  
30) Fenyőszajkó   (32-33   cm)  
31) Gyöngybagoly   (33-39)  
32) Szajkó   (34-35   cm)  
33) Csóka   (34-39   cm)  
34) Erdei   fülesbagoly   (35-40   cm)  
35) Macskabagoly   (37-39   cm)  
36) Karvaly   (29-41   cm)  
37) Szarka   (40-45   cm)  
38) Vetési   varjú   (45   cm)   
39) Dolmányos   varjú   (44-52   cm)  
40) Kékes   rétihéj   (44-53   cm)  
41) Barna   rétihéja   (48-56   cm)  
42) Fekete   harkály   (45-57   cm)  
43) Egerészölyv   (50-57   cm)  
44) Uráli   bagoly   (50-59   cm)  
45) Darázsölyv   (52-60   cm)  
46) Héja   (48-62   cm)  
47) Batla   (55-65   cm)  
48) Kis   kócsag   (55-65   cm)  



49) Holló   (56-70   cm)  
50) Békászó   sas   (60-65   cm)  
51) Uhu   (60-75   cm)  
52) Bölömbika   (70-80   cm)  
53) Nagy   kócsag   (85-100   cm)  
54) Szürke   gém   (90-98   cm)  
55) Fekete   gólya   (90-105   cm)  
56) Fehér   gólya   (100-115   cm)  

15.30   –   Röpképek  
Sokszor  csak  távolról,  a  levegőben  szállva  látjuk  meg  a  madarakat,  de  ha  tudunk              

néhány  információt  azok  alakjáról,  repülési  szokásáról,  így  is  megtudhatjuk  annak  faját.  Ez  a              
feladat   ebben   van   segítségünkre.   

Egerészölyv:  Gyakori  madarunk,  amelyet  sokszor  az  út  mentén láthatunk          
villanyoszlopokon,  fák  ágain  amint  zsákmány  után  kémlel.  Máskor  a  mezők,  rétek  felett             
szállva,  vagy  rövidebb  ideig  akár  egyhelyben  „szitálva”  keresi  a  fő  táplálékának  számító             
rágcsálókat.  Széles  szárnya,  nyaka  rövid,  repülés  közben  a  lekerekített  farkát  legyezőszerűen            
széttárja.   

Karvaly:  A  karvalyra  és  a  héjákra  jellemző  a  hosszú  farok,  amely  akárcsak  a              
szárnyak  is  le  vannak  kerekítve.  Ezek  segítségével  nagyon  ügyesen  tud  repülni  az  ágak  között               
és  lecsapni  az  énekesmadarakra.  Szárnycsapásokkal  emelkedik,  majd  a  síklás  során  süllyed,            
ellentétben   a   héjával,   amely   síklás   során   egyenes   vonalban   halad   tovább.  

Békászó  sas:  Hosszú,  széles  szárnyaival  erőteljes  szárnycsapásokkal  halad.  Nem          
aktív  repülő,  akárcsak  a  gólyák,  felhasználják  a  meleg,  felszálló  légáramlatokat,  majd  ezt             
követően   síklanak.   

Kék  vércse:  Gyors  erőteljes  szárnycsapásokkal  halad.  Szárnya  hosszú  és  hegyes,           
farka   hosszú.   

Vörös  kánya:  Jellegzetes  rá  a  hosszú  villás  farok.  Oldalról  nézve  fejét  és  farkát              
lógatja.   

Vándorsólyom :  Hegyes  szárnyaival  erőteljes  szárnycsapásokra  képes,  amelyeket        
síklások  követik.  Vadászat  során  összehúzott  szárnyakkal,  hatalmas  sebességgel  veti  magát           
prédára,   amely   sokszor   már   ebbe   a   csapásba   belepusztul.   

 

15.45   –   Vonulás  
A  tél  közeledtével  a  madarak  egy  része  a  vándorlás  mellett  dönt,  különböző  útvonalakat,              

stratégiákat  választva  igyekeznek  eljutni  a  melegebb  vidékekre.  A  következő  feladat  ezt  ismerteti  meg              
a  gyerekekkel.  El  kell  olvassák  az  ezzel  kapcsolatos  összeállítást,  majd  megjelöljék  a  kérdezett              
madarak   útvonalait.   



1. Fenyőpinty  (sárga  útvonal):  „„Mivel  hazánk  a  mérsékelt  égövben  helyezkedik  el,  a  tőlünk             
északra  fészkelő  rövid  távú  vonuló  madárfajok  közül  sok  nálunk  tölti  a  telet.  Őket  téli               
vendégeknek  nevezzük,  ilyen  pl.  a  nagy  lilik  (Anser  albifons),  a  gatyás  ölyv  (Buteo  lagopus),               
a   fenyőpinty   (Fringilla   montifringilla)   stb.””  

2. Haris  (rózsaszín  útvonal):  „Mivel  a  repülés  sok  energiába  kerül,  igyekeznek  minél  rövidebb             
időt  tölteni  a  nyílt  víz  felett,  ezért  az  Európából  Afrikába  vonuló  fajok  néhány  faj  kivételével                
(pl.  haris)  keleten  és  nyugaton  megkerülik  a  Földközi-tengert,  vagy  a  Balkán-  és  az              
Appennini-félszigetet   használva   ugródeszkaként   hagyják   el   Európát.”  

3. Fehér  gólya  (szürke  útvonal):  „A  hazai  hosszú  távú  vonulók  a  fehér  gólya  (Ciconia  ciconia),               
békászó  sas  (Aquila  pomarina),  füsti  fecske  (Hirundo  rustica)  stb.  Dél-Afrikában  töltik  a  telet              
…”   

4. Hantmadár  (fekete  útvonal):  „A  Kanadából  Afrika  fele  tartó  hantmadarak  (Oenanthe           
oenanthe)  Izland  érintésével  jutnak  el  Nyugat-Európába,  majd  a  Gibraltár-szoroson  keresztül           
Afrikába.”  

5. Nagy  lilik  (lila  útvonal):  „Mivel  hazánk  a  mérsékelt  égövben  helyezkedik  el,  a  tőlünk              
északra  fészkelő  rövid  távú  vonuló  madárfajok  közül  sok  nálunk  tölti  a  telet.  Őket  téli               
vendégeknek  nevezzük,  ilyen  pl.  a  nagy  lilik  (Anser  albifons),  a  gatyás  ölyv  (Buteo  lagopus),               
a   fenyőpinty   (Fringilla   montifringilla)   stb.”  

6. Sarki  csér  (barna  útvonal):  A  hosszú  távú  vonulók  közül  a  sarki  csér  (Sterna  paradisaea)               
teszi  meg  a  leghosszabb  utat,  vándorlása  során  71.000  km-t  tesz  meg  az  északi  sarkkörtől  az                
Antarktiszig   és   vissza.  

7. Csicsörke:  „Hazai  rövid  távú  vonuló  a  csicsörke  (Serinus  serinus),  mezei  pacsirta  (Alauda             
arvensis),   barázdabillegető   (Motacilla   alba)   stb.   ”  

8. Kis  légykapó  (zöld  útvonal):  „…  de  néhány  faj,  mint  a  kis  légykapó  (Ficedula  parva),               
rozsdás   nádiposzáta   (Acrocephalus   agricola)   stb.   az   indiai   szubkontinensen   tölti   a   telet.”  

16.00   –   Szünet   

16.15   –   Madarak   télen   
A  tartós  fagyok  beálltával  vagy  az  első  hó  leesésével  ajánlott  elkezdeni  a             

madáretetést,  mivel  a  fagy,  az  ónos  eső  vagy  a  hó  miatt  a  rendelkezésükre  álló  táplálék                
mennyiség  drasztikusan  csökken.  A  madaraknak  testhőmérsékletük  fenntartásához  és  a          
repüléshez   nagy   mennyiségű   energiára   van   szükségük,   amit   a   táplálékfölvétellel   biztosítanak.  

A  téli  madáretetéssel  tudjuk  növelni  a  madarak  túlélési  esélyeit.  Itt  arra  kell             
törekednünk,  hogy  az  etetés  folytonos  legyen,  és  az  időjárás  viszontagságainak  megfelelően            
etessünk.  

Tartós  fagy  vagy  havazás  esetén  rendszeresen  ellenőrizzük  az  etetőt,  és  ha  szükséges,             
naponta  2-3  alkalommal  is  töltsük  fel,  vagy  használjunk  nagy  mennyiségű  madáreleséget            
befogadó  önetetőt  vagy  dúcetetőt.  Igyekezzünk  minél  több  madárfaj  táplálkozási  szokásának           
eleget  tenni,  ennek  megfelelően  több  etetőtípust  és  többféle  madárele-séget  helyezzünk  ki,            
így   több   madárfaj-nak   segíthetünk   átvészelni   a   telet.   

Csak  akkor  etessünk,  ha  folyama-tosan,  megszakítás  nélkül  a  hóolvadásig  tudjuk           
biztosítani  az  etetést,  mert  az  etetőnkre  szokott  madarak  egy  idő  után  annyira  hozzászoknak  a               
felkínált  táplá-lékhoz,  hogy  nem  tágítanak  az  etető  közeléből  és  ha  ez  huzamosabb  ideig  tart               
egy   nagyobb   hőmérsékletcsökkenés   megtizedelheti   az   állományt.   



Megszakítás  vagy  az  etetők  áthe-lyezése  csak  abban  az  esetben  ajánlott,  ha            
rendszeressé   válik   a   ragadozók   (macska,   karvaly,   héja   stb.)   jelenléte.   

Különféle  eleséget  helyezhetünk  ki  a  hazánkban  telelő  madaraknak.  Minél          
változato-sabb   az   eleségkínálatunk,   annál   több   madárfaj   bukkan   fel   az   etetőnkön.   

A  legegyszerűbb  etetési  módszer  a  madzagra  felfüggesztett  szalonna  vagy  dió.  Ezt            
egy  faágra  helyezzük  ki,  a  folyamatosan  táplálék  után  kutató  cinegék  hamar  fölfedezik,  és              
vissza-vissza  járnak.  A  cinegéken  kívül  fölbukkanhatnak  harkályfélék,  csuszkák  vagy  akár           
szajkó,  szarka  is.  Ha  nem  akarjuk,  hogy  a  szarka  vagy  szajkó  hozzá-  férjen,  használjunk               
hosszabb  madzagot.  Mivel  tanulékony  madarakról  van  szó,  a  legbiztosabb  megoldás,  ha  egy             
félbe   vágott   pille   (PET)   palackot   húzzunk   rá,   így   ha   fölhúzzák   sem   férnek   hozzá.  

Szalonnán  és  dión  kívül  függeszthetünk  ki  cinkegolyót  is.  A  cinkegolyót  otthon  is             
könnyen  elkészíthetjük,  nem  kell  hozzá  más,  csak  egy  kis  állati  zsiradék,  amit             
megolvasztunk,  és  beleszórunk  napraforgómagot,  kölest  és  ha  van  egy  kis  muharmagot.            
Miután  kihűlt  a  zsiradék,  golyócskákat  készítünk  belőle,  apró  szemű  hálóba  téve  függesztjük             
ki.  

Ha  más  madárfajokat  is  szeretnénk  etetni,  különböző  madáretetőket  készíthetünk,          
ennek   csak   a   kreativitásunk   szab   határt.  

A  legegyszerűbb  megoldás  a  talajetető,  ahol  a  talajra  szórjuk  a  magokat.  Ebben  az              
esetben  minden  madárfajnak  elérhető  a  kiszórt  eleség.  A  talajetető  hátránya,  hogy  havazás             
esetén   nem   használható,   mivel   a   hó   befedi   a   madaraknak   kiszórt   eledelt.   

Ezt  kiküszöbölhetjük  egy  1x1  m-es  nádból  vagy  deszkából  összeállított  tetővel,           
amelynek  egyik  oldalát  a  talajra  helyezzük  a  másik  oldalát  meg  30-35  cm  magasságban              
biztonságosan   föltámasztjuk.   A   talajetető   használata   leginkább   a   nagy   kertekben   ajánlott.  

Más  egyszerűen  elkészíthető  etetőtípus  a  függőetető.  Ez  készülhet  pille  (PET)           
palackból,  kókuszdióból,  deszkából  vagy  bármi  másból,  ami  alkalmas  erre  célra.  A            
függőetető  leginkább  kis  termetű  madarak  etetésére  szolgál,  mint  pl.  cinegék,  verebek,            
pintyfélék.  Ha  nagy  a  nyílás,  a  szajkók  is  használják,  és  ha  könnyű  szerkezetű  az  etetőnk,  a                 
madár   súlyától   kibillenhet   az   etetőnk,   és   kiszóródnak   belőle   a   magok.   

Ablaketető  használatával  akár  testközelből  is  megfigyelhetjük  a  madarakat,  amint  a           
szobánk  ablakában  táplálkoznak.  Ablaketetőnek  használ-hatunk  egy  egyszerű  tálcát,  vagy          
deszkából  készíthetünk  az  ablakkeret-re  rögzíthető  ablaketetőt,  amelynek  két  nyílása  van:  az            
egyiken  a  madarak  járnak  ki-be  táplálkozni,  az  ablaküvegnek  fekvő  nyíláson  keresztül  pedig             
mi  figyelhetjük  meg  az  etetőn  megforduló  madarakat.  Ezt  az  etetőtípust  a  tömbházban  lakók              
is   tudják   alkalmazni.   

Munkaigényes,  de  egy  jól  elkészített  dúcetető  akár  a  kertünk  dísze  is  lehet.  Nagy              
mennyiségű  madáreledelt  képes  befogadni,  ugyanakkor  egyszerre  több  madarat  képes          
kiszolgálni.  Akárcsak  a  talajetetőnek,  a  dúcetetőnek  is  a  nagyobb  kertekben  ajánlott  a             
felállítása,  ahol  több  madár  megfordul.  A  dúcetető  masszív  szerkezetű  madáretető,  amelyet            
deszkából  vagy  különböző  rétegelt  lemezből  készíthetünk  el,  súlya  miatt  ajánlott  pl.  egy             
oszlopon  rögzíteni.  Ez  az  etetőtípus  stabil  szerkezete  miatt  kombinálható  más  etetőkkel,  pl.             
akaszthatunk   rá   cinkegolyót,   szalonnát,   diót   vagy   kisebb   függőetetőt   is.   



Ha  sok  madár  megfordul  a  kertünkben,  ajánlott  a  dúcetető  vagy  a  talajetető  használata              
vagy  mindkettő,  mivel  ezek  nagy  mennyiségű  madáreleség  befogadására  alkalmasak  így  nem            
kell   naponta   több   alkalommal   feltöltenünk   az   etetőket.  

A  cinegék,  pintyfélék,  csuszkák,  szajkók  nagyon  kedvelik  az  olajos  magvakat  mint  pl.             
napraforgómag,  tökmag,  ezt  összekeverhetjük  különböző  gabona-félékkel  mint  pl.  árpa,  búza,           
kukorica.  Az  árpát  kimondottan  kedvelik  a  citromsár-mányok,  a  búzát,  kukoricát  pedig            
fölszedik  a  pintyfélék,  verebek,  szajkók.  Rozsot  csak  abban  az  esetben  szórjunk  ki,  ha  gerlék               
vagy   galambok   is   rájárnak   az   etetőre,   mivel   a   többi   madárfaj   nem   igazán   kedveli.   

Ezen  kívül  a  magkeverékbe  keverhetünk  bele  kölest,  diót,  sótlan  földi-mogyorót,           
muharmagot   stb.  

Ha  pl.  almát,  reszelt  főtt  sárgarépát  (murok),  szárított  bodzát,  lágy  sajtot  vagy  vajat  is               
helyezünk   ki,   rigók,   vörösbegyek   is   megjelennek   az   etetőn.   

A  madarak  számára  ivóvizet  is  biztosítsunk.  Pl.  egy  tálcába,  hogy  a  kisebb  madarak  is               
tudjanak  inni,  helyezzünk  bele  egy  kis  ágat  vagy  köveket,  így  könnyebben  hozzáférnek  a              
vízhez.   Reggelente   szedjük   ki   a   jeget   és   töltsük   fel   langyos   vízzel   az   itatót.  

Az  etetőt  mindig  olyan  helyen  helyezzük  el,  ahol  a  madarak  menedéket  is  találnak.  A               
legideálisabb  ha  vannak  a  közelé-ben  fák  vagy  cserjék,  így  ha  felbukkan  egy  ragadozó,              
könnyen  találnak  menedéket,  mivel  az  etetőn  táplálkozó  énekesmadarak  és  egerek  vonzzák  a             
ragadozókat  is.  Ha  rendszeresen  sok  a  madár,  fölbukkan  a  karvaly  (Accipiter  nisus),             
ritkábban  a  héja  (Accipiter  gentilis)  vagy  akár  a  nagy  őrgébics  (Lanius  excubitor)  is.  Éjszaka               
az  egerekre  vadászó  kuvikot  (Athene  noctua),  erdei  fülesbaglyot  (Asio  otus)  vagy            
macskabaglyot   (Strix   aluco)   is   megfigyelhetjük   az   etető   közelében.   

A  ragadozómadaraknak  fontos  szerepük  van  a  természetes  szelekcióban,  ezért  ha           
fölbukkannak,  és  1-2  madarat  elkapnak  az  etetőről,  az  nem  jelent  gondot,  mivel  úgy  is  a                
legyengült,   sérült   példányokat   kapják   el,   ezért   soha   ne   bántsuk   őket!  

Gyakran  megesik,  hogy  házi  macskák  veszik  birtokukba  az  etetőt,  ebben  az  esetben             
zavarjuk   el   őket,   mivel   nem   a   macskákat   etetjük,   hanem   a   madarakat.  
  

VIGYÁZAT!  Sózott  szalonnát  ne  tegyünk  ki  és  sózott  napraforgómaggal  vagy           
tökmaggal  ne  töltsük  fel  az  etetőket,  ugyanakkor  vegyszerrel  kezelt  gabonaféléket  sem            
szabad   kiszórni   a   madaraknak,   mert   a   madarak   pusztulásához   vezet!   

A  másik  nagyon  fontos  dolog,  hogy  kenyérrel,  kenyérmorzsával  és  semmilyen  más            
péktermékkel  soha  ne  etessük  a  madarakat,  mert  a  begyükben  megerjed,  és  hasmenést  okoz,              
ez   a   madár   legyengüléséhez   és   pusztulásához   vezet.  
 
Állandóak,   téli   vendégek:   

1. balkáni   fakopáncs  
2. barátcinege  
3. barázdabillegető  
4. búbosbanka  
5. citromsármány  
6. csóka  



7. csonttollú  
8. csuszka.   
9. dolmányos   varjú  
10. énekes   rigó  
11. fehér   gólya  
12. fekete   rigó  
13. fenyőpinty  
14. fenyőrigó  
15. fenyvescinege  
16. fitiszfüzike  
17. füleskuvik  
18. hantmadár  
19. házi   veréb  
20. kakukk  
21. karvalyposzáta  
22. kék   cinege  
23. kis   légykapó  
24. kis   lile  
25. kis   poszáta  
26. meggyvágó  
27. mezei   veréb  
28. nyaktekercs  
29. ökörszem  
30. parti   fecske  
31. sárga   billegető  
32. sárgarigó  
33. seregély  
34. süvöltő  
35. szajkó  
36. széncinege  
37. vörösbegy  
38. zöldike  

16.45   –   Összegzés  
 

 

 



Kiegészítés  
A  program  során  természetesen  különböző  játékokat  is  játszhatunk,  akár  ismeretelmélyítés           

céljából,  akár  hasznosan  gazdálkodni  az  egyes  tevékenységeknél  megmaradt  idővel,  vagy  csak  csak             
egyszerűen   felrázni   a   társaságot.  

1. Madárbarchoba  
A  délután  folyamán,  amikor  már  a  gyerekek  megismerkedtek  a  különböző  madarakkal,  azok             

neveivel  akkor  barchobát  is  játszhatunk.  Csíptessük  fel  a  madárkártyákat  a  gyerekek  hátára  és              
szabadon,  körbe  járva  kérdéseket  kell  feltegyenek  társaiknak,  amely  alapján  kitalálhatják  a  madár             
nevét.  Azért,  hogy  pörgősebb  legyen  a  program,  mindenkinek  csak  egy  kérdést  lehet  feltenni.  A               
játékosok  egy  lapra  jegyzik  a  válaszokat,  és  mindegyik  ötödiknél  rákérdezhet  a  fajra.  Így  eltudjuk               
kerülni  azt,  hogy  ne  sorra  kérdezve,  zárják  ki  a  fajokat,  hanem  valóban  tulajdonságokra              
összpontosíthassanak.   Aki   kitalálta   az   félreáll.   

2. „Tojásvadászat”  
A  jól  ismert  számháborúzás  szabályai  szerint  játszódhatunk  tojásvadászatot  is.  Két  részre  osztjuk             

a  csoportot  és  mindenki  kap  egy-egy  madárnevet  tartalmazó  feliratot,  amelyet  fel  kell  kössön  a  fejére.                
Kijelöljük  a  csapatok  fészkeit,  amelybe  egy  „tojást”  helyezünk  el,  ezt  kell  ellopja  a  másik  csapat.  A                 
játék   közben   le   kell   olvassuk   a   másik   csapat   madárneveit,   és   ha   sikerült,   akkor   az   adott   játékos   kiesik  
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