Az év madara 2017-ben a tengelic
(Carduelis carduelis)

Nemes Nagy Ágnes: Mit beszél a tengelice?
Mit beszél a tengelice?
Azt mondja a tengelice:
cipity Lőrinc, cipity Lőrinc,
tyaf, tyaf, tyaf.
- Tengelice, fönn a fán,
ilyen pici dal után
mért mondod, hogy:
tyaf, tyaf, tyaf?
- Pici madár vagyok én,
pici nótát tudok én,
cipity Lőrinc, meg egy pici
tyaf, tyaf, tyaf!
Fotó: Máté Bence

Leírás:
• A tengelic a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és
a pintyfélék családjába tartozó faj.
• Európa egyik legtarkább madara. A hím és a tojó nagyon hasonló,
elkülönítésük elsősorban kézben (gyűrűzéskor) lehetséges.
• Magyarország gyakori fészkelő madaraként hazai állománya 622763 ezer párra tehető és kicsi növekedést mutat. Az ország egész
területén előfordul.
• A hazai állomány többsége állandó, a rövid távú vonuló példányok
csak Dél-délkelet-Európáig repülnek, fő telelőterületük a Balkánfélsziget. Kontinensünk északi térségeiből sok madár érkezik
hozzánk telelni évről évre.
• A sík és dombvidékek mellett települési kertekben, parkokban, utcai
fasorokban is költ. Fészkét fák, magasabb bokrok lombkoronájának
szélére építi.
• Tápláléka: speciális, hegyes végű csőre és kis termete alkalmassá
teszi, hogy a különféle gyomnövények (üröm, disznóparéj) csúcsán
megkapaszkodva a legapróbb magokhoz is hozzáférjen. Különösen
kedveli a bogáncs és az aszat, a fák közül a platán és a nyár
termését.
• Finom növényi szálakból és állati szőrökből épülő fészkét 3-8 m
közötti magasságba építi. Évente két, alkalmanként három
fészekalja is lehet. Általában öt tojást rak. A tojó kotlik, miközben a
hím eleséget hord neki. A fiókákat mindkét szülő eteti apró
rovarokkal (például levéltetű), hernyókkal és lárvákkal.

Védelme:
Az év madarát évről évre a MME (www.mme.hu) választja ki a
figyelemfelkeltés szándékával. A tengelic alkalmazkodik környezetéhez,
azonban sok madár esik áldozatául a költési időszakban történő
fakivágásoknak évről évre. Segíthetjük a madarakat, ha az etetőre sok
apró magot, ezek között mákot helyezünk ki. A fészeképítési időszakban a
fehér kutyaszőr jó szolgálatot ad az építkezéshez.
Védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
A keresztrejtvény megfejtése a tengelic népies nevét adja.

1.
2.
3.
4.
5.

a tengelic fészkének bélésanyaga
általában ennyi tojást rak a madár
ebbe a családba tartozik a tengelic
a szárnytoll élénk színe
a tengelic fontos téli tápláléka ennek a településen gyakori fafajnak
a termése
6. madárgyerek
7. madárszáj

Megfejtés: _________________

Öltöztessétek fel a tengelicet
szép színes ruhába!

Forrás:
www.mme.hu
Európa madarai, Gondolat kiadó

Megfejtés: stiglic (szőr, öt, pintyféle, sárga, platán, fióka, csőr)

