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RAKJ KI KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKAT A MADARAKNAK, ÉS
FIGYELD MEG, MELYIKET VÁLASZTJÁK FÉSZKÜK ÉPÍTÉSÉHEZ!
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Fészekrakás
Ahhoz, hogy a madarak fiókákat tudjanak
nevelni, előbb fészket kell rakniuk. Már első
alkalommal is tudják, hogy milyen formájú
legyen a fészek, és hogy milyen anyagból
építsék. Úgy segíthetsz nekik, ha a kertedbe
kiraksz néhány ilyen anyagot. Utána
a távolból megfigyelheted, miket
választanak a fészkük építéséhez.

FONTOS!

A kékcinege és rokonai
mohával bélelik ki
a fészkeiket.

A SZOMSZÉD

Ne zavard meg
a fészkelő madarakat!
A távolból figyeld meg őket,
és ne menj túl közel
a fészekhez!

Néhány madárnak, például
a verébnek és a seregélynek a házak
jó fészkelőhelyek – könnyen
találhatsz erre utaló nyomokat.
Fészeknek való anyagok kilóghatnak
lyukakból vagy a háztető alól, és
a földre potyogtatott fehér ürülék
jelzi, hogy új lakók költöztek be.

Háziveréb
A verebek
sikeresen
beköltöztek
a világ összes
városába, és
az emberek
által eldobott
élelmiszert
fogyasztják.

A kis énekesmadarak
mohával bélelik ki
a fészkeiket.

Az apró ágak
jó vázat adnak
a fészeknek.

FÉSZEK NÉLKÜLI MADARAK

ERRE LESZ SZÜKSÉGED

6 db lapos tányér
Sár
Moha
Apró ágak
Szalma
Rövidre vágott
madzagdarabok
• Rövidre vágott
gyapjúfonalak
•
•
•
•
•
•

A szalma ideális
fészeképítő anyag.

Rakd az anyagokat
a tányérokba, és helyezd
ki őket a kertbe, ahol
a madarak észrevehetik –
lehetőleg a pázsit közelébe!
Figyelj arra, hogy a sár ne
száradjon ki! Hagyd kinn
a tányérokat 24 órán keresztül,
hogy a madarak hozzászokjanak a jelenlétükhöz!
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Figyeld meg a távolból,

hogy melyik anyagot
választják, és hogyan
viszik el! Ki gyűjti össze
a fészekrevalót? A hím, a tojó
vagy mindketten?

Részlet a Legyél te is madármegfigyelő! című könyvből.

Ahelyett, hogy fészket építene, néhány
madár egyszerűen a földre rakja tojásait.
Sok tengeri madár a sziklás kiszögellésekre
rakja tojásait, a csérek pedig az apró
kavicsos partokra. A sivatagban és
szavannákon élő madarak közül sokan
fészkelnek a földön, mert nincs elég fa
a közelben. Hogy elbújjanak a ragadozók
elől, a tojók és a tojások színe gyakran
beleolvad környezetükbe.
Üreges otthon
A csérek lábukkal kis mélyedéseket
kaparnak a földbe, és ezekbe rakják
a tojásaikat.
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