7. állomás
Madarak
Állj meg néhány percre, vagy csendben sétálva fülelj az erdő hangjaira!
Ha van nálad távcső, közelebbről is szemügyre veheted a tölgyesek
gazdag madárvilágát!
Erdőségeink leggyakoribb madara az erdei pinty. A kékesszürke
„sapkát” viselő hímek előbb érkeznek meg tavasszal, hogy elkészítsék
mohával, zuzmóval bélelt mesteri fészkeiket. Az erdei pinty főleg magevő, de a fiókákat rovarokkal
táplálja.
Az énekes rigó messze hangzó fuvolázása megeleveníti az
erdőt, de egyben a madárőrség szerepét is játssza. Hangjára a
többi madár és az emlősök is felfigyelnek.
A búbos banka egyik
legékesebb
tollazatú
madarunk, amit még inkább
kiemel felmereszthető tollas bóbitája. Tavasszal a hím
jellegzetes „up-up-up” hangot ad, ami messzire hallatszik.
Tudtad-e, hogy a búbos bankát „büdös bankának” is hívják,
mivel a tojó és a fiókák fartőmirigye bűzös váladékot termel,
amivel az odúba hatolót elriasztják?
A feltűnően hosszú farkú őszapó fehér buksijával a cinegék „kis
öregje”. Kitűnő építőmester: fészkét teljesen beboltozza, és mohával,
nyárfapihékkel béleli puha, meleg otthonná, hol nemegyszer 12 fiókát
is nevel párjával!
A csuszka a fán fejjel lefelé is nagy
biztonsággal képes mozogni, szinte
csúszkál a fatörzsön, neve is erre utal.
Megjelenése egyéni: „nyak nélküli”
nagy fej hosszú, hegyes csőrrel, mellyel
a kéreg alól szedegeti a rovarokat.
A vörösbegy fészkét a bokrok alatt a talaj
mélyedéseibe jól elrejtve vagy a fák
odvában mindig alacsonyan, a földhöz közel építi. Rovarokat, pókokat,
gilisztát keresgél a talajon. Jóindulatú: beteg fajtársairól, sőt más
madarak fejletlen fiókáiról is gondoskodik, ha kell.
A nagy fakopáncs akár 18-szor is dobol 2-3
másodperc alatt. A fa törzsén csavarodva mászik
felfelé szúkat, apró rovarokat keresve. Erős
karmaival magabiztosan kapaszkodik meg a kéreg
barázdáiban, munka közben pedig farktollaira támaszkodik. Hosszú, ragadós
nyelvét akár 10 cm-re is kiölti a kéreg repedéseibe.
A harkályok agyát erős tok védi a rázkódástól, hogy bele ne szédüljenek a
gyors és nagy erejű kopácsolásba.
Tudtad-e? A hagyomány szerint január 22-én, Vince napján tartják nászukat
a madarak. Hajnalban, amikor hasad az ég, elkezdenek csiripelni, s
pirkadatkor énekbe kezdenek. Ezért nem volt szabad az erdőbe kimenni e
napon, hogy senki meg ne zavarja a madarak nászát.

