
Madarak

Madárvonulás

Honos madarainkra jellemző a vonulás 
képessége, melynek során egyes fajok a 
kedvezőtlen téli időjárás és a szűkös 
táplálékforrás miatt ősszel melegebb 
vidékekre repülnek, és csak a jó idő
beálltával térnek ismét vissza. Más fajok 
azonban itthon maradnak, és helyben 
próbálják meg átvészelni a zord telet. Ezek 
az állandó madarak így elkerülik ugyan a 
hosszú vándorútból adódó veszélyeket, ám 
maradásukkal igen nagy kockázatot vállalnak 
a táplálékszegény időszakban. Bármelyik 
stratégiát is követik madaraink, fő cél a 
nagyobb költési siker, és a faj fennmaradása.    

A Malom-völgy madárvilága
A Malom-völgy madárvilágát is vonuló és állandó fajok alkotják. A völgy nagy 
részét uraló gyertyános-tölgyes növénytársulásnak megfelelően az erdei 
élőhelyet kedvelő apró termetű madárfajok vannak többségben. A völgyben 
végigfutó séd bőséges vízhozamával, bodza, mogyoró és helyenként fűz 
elegyes partmenti sávjával szintén fontos élőhelye madarainknak, amelyek 
fészkelésre alkalmas helyet a cserjeszint sűrű bozótosaiban és a magas 
lombkoronaszinten találnak. A fentiekből adódóan az itt található fajok 
megfigyelése nagyobb türelmet igényel! 

A vonuló madarak kora tavasztól kezdődően folyamatosan érkeznek vissza a 
távoli telelőhelyekről és kezdenek bele a párválasztás, fészeképítés, költés 
és fiókanevelés évente ismétlődő folyamatába. Sietniük kell, mert mire 
elérkezik az ősz, a fiatal egyedeknek már teljesen fel kell nőniük, hogy 
készen álljanak az első hosszú vándorútra, vagy a tél viszontagságaira. 

Madaraink tavasszal, a nászidőszak folyamán a legaktívabbak, ilyenkor lehet 
őket a legkönnyebben hallani és megfigyelni. (A zajra azonban ekkor is 
érzékenyek, ezért ha észre akarjuk venni őket, kerüljük a hangoskodást!)

Korabeli vonulási atlasz

Ön itt áll



Az alábbiakban a Malom-völgy jellemz ő költ őmadarait mutatjuk be:

erdei pinty (Fringilla coelebs) – Chaffinch
Apró termetű magevő énekesmadár, a Malom-völgy 
egyik leggyakoribb fészkelője. Fák 
lombkoronaszintjében énekelve, vagy tisztásokon 
földön keresgélve találkozhatunk vele. Kosárszerű
fészkét sűrű bokrokra, vagy fák lombkoronájába 
rakja. Hazai állománya részben áttelel, részben a 
szomszédos déli országokba húzódik.

Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, Protected

zöldike (Carduelis chloris) – Greenfinch
Szintén gyakori pintyfélénk. Erdőszéleken, ligetes 
részeken fordul elő a fák lombkoronaszintjében, de 
gyakori a településeken is. Fára épített fészke 
fűszálakból, mohából, gyökérszálakból készül. A 
hazai állomány nagy része áttelel.

Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, Protected

tengelic (Carduelis carduelis) – Goldfinch
A pintyek családjába tartozó, apró termetű
énekesmadár. Népi elnevezése stiglinc. Lombhullató
erdők, gyümölcsösök és kertek fáin fészkel, magokkal 
és hernyókkal táplálkozik. Nálunk főként állandó
madár, költés után gyakran csapatokba verődik.

Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, Protected

meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) – Hawfinch
Hatalmas kúpos csőréről ismert pintyféle. Költési 
időben rejtett életet él, ilyenkor kifejezetten ritkán 
látható. Nevével ellentétben meggyet nem, ám 
vadcseresznyét, sajmeggyet gyakran eszik. Ezeknek 
kemény magját erős csőrével összeroppantva csak 
annak belsejét fogyasztja el. Kedveli az idős, szellős 
lombhullató erdőket. A hazai állomány egy része 
télen elvonul, más része helyben áttelel.

Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, Protected
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fülemüle (Luscinia megarhynchos) – Nightingale
Népi nevén csalogányként emlegetett, egyik legszebb 
énekű madarunk. Tavasszal éjszaka is énekel, dalát 
ilyenkor hallani a legmesszebbről. A Malom-völgyben 
a dús aljnövényzetű erdőrészeken, illetve a 
szárazabb cserjésekben költ néhány pár. Ritkán 
látható, mert ha ki is ül néha magasabb ágakra, akkor 
is takarásban marad. Afrika déli részén telel.

Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, protected

énekes rigó (Turdus philomelos) – Song Thrush
Gyakori rigófélénk, a dús aljnövényzetű erődben, és a 
nagyobb kertekben a földön szaladgálva 
találkozhatunk vele. Rovarokat, férgeket eszik. 
Gyakran elég bizalmas. Fészkét bokor vagy sövény, 
borostyán sűrűjébe, partfal növényzetébe rejti. A 
hazai állomány D- és NY-Európában telel.

Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, protected

Örvös galamb (Columba palumbus) - Woodpigeon
Az egyik legnagyobb galambfélénk. Állománya 
erősen növekvő. Erdőkben, ligetes részeken fordul 
elő a fák lombkoronaszintjében, de településünk 
lakott részein is találkozhatunk vele. Vékony 
gallyakból álló fészkét fákra, vagy bokrokra építi. A 
hazai állomány egy része áttelelhet. A vonulók kora 
tavasszal érkeznek vissza.

Nem védett, not protected

sárgarigó (Oriolus oriolus) – Golden oriole
Nevével ellentétben nem rigóféle. Szellős, 
lombhullató erdők lombkoronaszintjében fészkel. 
Óvatos, nyughatatlan és mozgékony, fészkelőhelyén
nehéz megpillantani, magasan a lombkoronában 
rejtőzködik. Vonuló, a telet Afrikában tölti, késő
tavasszal érkezik meg hozzánk.

Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, protected
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Some birds observed in Malom-völgy

European Green Woodpecker
Zöld küllő

Picus viridis

European Greenfinch
Zöldike

Carduelis chloris

Linnet
Kenderike

Carduelis cannabina

BlueTit
Kék cinege

Parus caeruleus

Eurasian Sparrowhawk
Karvaly

Accipiter nisus

European Bee-eater
Gyurgyalag

Merops apiaster
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