Az év madara 2019-ben a gólyatöcs
(Himantopus himantopus)

A gólyatöcs - széki
szarka,
széki
gólya,
gólyalábú, gólyasneff –
Magyarország
ritka,
fokozottan
védett
madarai közé tartozik.
„Hazudós a gólyatöcs:
azt dalolja, jó a fröccs.
Lám csak, beszél összevissza,
hisz a fröccsöt meg nem
issza!”
Bárdos József: Tanulságos állatságok

Leírás:
 Gólyára
emlékeztető,
fekete-fehér
színezetű,
hosszú
lábú
partimadár. A madarak osztályába, a lilealkatúak rendjébe, a
gulipánfélék családjába tartozó faj.
 Öt alfaja az Antarktisz kivételével a kontinenseken előfordul, igazi
világpolgár!
 Vonuló madár, március-áprilisban érkezik meg a trópusi Afrikából,
augusztusban a többség el is hagyja hazánkat.
 Magyarországon rendszeres fészkelő, költése a csapadéktól függ.
Főleg szikeseken, nedves réteken, elöntéseken, belvizeken lehet
megfigyelni, ahol hosszú lábával a vízben gázolva táplálkozni, a
kiemelkedő szárazulaton pedig költeni tud.
 Fészkét úgy alakítja ki, hogy lehetőség szerint víz vegye körül.
Fészke kis talajmélyedés, amibe növényi törmelékeket hord.
Fészekalja 3-5 tojásból áll, a kotlási idő 25-26 nap. A fészekalj
megsemmisülése esetén pótköltésbe kezdhet. A fiókák egy hónapos
korukban már képesek repülni.
 Főleg vízirovarokat és más gerincteleneket, elsősorban alacsonyabb
rendű rákokat szedeget össze a víz színéről és a partról. Hosszú
lábával mélyebbre tud gázolni, mint más partimadarak.

Védelme:
 Az év madarát évről évre a MME (www.mme.hu) választja ki a
figyelemfelkeltés szándékával.
 A szikes tavak eltünése, csökkenése erősen befolyásolja a
költő
párok
számát,
amely
hazánkban
ingadozó.
Csapadékosabb években 1000 pár is fészkelhet, száraz tavasz
esetén 200 pár alatt is maradhat az országos fészkelő
állomány.
 A jelentősebb költőhelyei védelem alatt állnak, ezek megfelelő
kezelésén múlik a faj hosszú távú jövője hazánkban.
 Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 Ft.
Feladat:
A keresztrejtvény megfejtése a gólyatöcs egyik népies nevét adja.
X

X

1. így táplálkozik
2. madárgyerek
3. nem állandó madarunk, hanem…
4. küllemében erre a madárra hasonlít
5. tápláléka
6. költését befolyásolja
7. természetvédelmi státusza
8. élőhelye
9. ebbe a madárcsaládba tartozik
10. innen érkezik tavasszal hozzánk
Megfejtés: _________________________________
Forrás:
www.mme.hu
Megfejtés: vízben gázolva, fióka, vonuló, gólya, vízirovarok, csapadék, fokozottan védett, szikesek, gulipánféle,
Afrika (gólyasneff)

