Az év madara 2021-ben a cigánycsuk
(Saxicola rubicola)
Rendszertanilag a verébalkatúak rendjébe, a légykapófélék
családjába tartozik.

____________________________________________________
Melyik madár a tojó és melyik a hím? Írjátok a rajzok alá!
Leírás
 A cigánycsuk a mezei verébnél kicsit kisebb. A nászruhás hím feje,
torka és háta fekete, begye és melle rozsdavörös, széles nyakfoltja,
keskeny szárnycsíkja és farkcsíkja fehér. A tojón a hímek fekete
színét barna helyettesíti.
 A faj képviselőivel leggyakrabban magas kóró és bokor csúcsán,
kerítésoszlop tetején üldögélve találkozhatunk. Erre utal a madár
korábbi neve is: cigány csaláncsúcs.
 Jelző- és riasztóhangjuk:
megjelenik.
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 Apró rovarokból, pókokból, hernyókból álló táplálékát a növényzet
csúcsáról lerepülve többnyire a talajon fogja meg.
 A sík, domb- és hegyvidékek nyílt, gazos-bokros területek
jellegzetes madara.
 Száraz növényi szálakból álló fészkét a tojó a talajra, fűcsomó
tövébe építi. Évente kétszer is költ. Fészekalja alkalmanként 4-7
tojásból áll. Csak a tojó kotlik, a fiókák 12-14 nap alatt kelnek ki és
további két hét múlva hagyják el a fészket. Mindkét szülő eteti őket.
 Rövid távú vonuló. Az őszi vonulás szeptember-októberben zajlik,
tavasszal az első példányok február végén és márciusban
megérkeznek, egyes példányok át is telelhetek.

Védelme:
 Az év madarát évről évre a Magyar Madártani Egyesület
(www.mme.hu) választja ki a figyelemfelkeltés szándékával.
 A magyar állomány 195-210 ezer párra tehető és 1999-2019
közötti 21 évben 54%-al csökkent (Forrás: MME Monitoring
Központ / MMM adatbázis
 Állományát elsősorban a nagyüzemi mezőgazdaság élőhelyátalakítása,
a
gazos-bokros
élőhelyek
megszűnése,
beszántása, égetése, kóborló házi macska, továbbá a
növényvédőszerek
okozta
rovartáplálék-hiány
veszélyeztetheti.
 Védett, természetvédelmi értéke 25 000 Ft.
Feladat: A keresztrejtvény
táplálékállatának nevét adja.
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Az év madarát kijelölő szervezet rövidítése.
A madár természetvédelmi státusza.
Élőhelyei: _______________________ területek.
Rovartáplálék-hiányt okoz.
Egyik ellensége.

6. Fészkét ide rakja
7. Nemcsak a tojó, hanem ______________eteti a fiókákat.
8. A madár korábbi neve.
9. A madarak tollváltási folyamata.
10. A Magyarországon élő cigánycsuk állomány __________________.
11. A madár ennyiszer költ egy évben.
Megfejtés: _________________________________
Forrás:
www.mme.hu
Megfejtés: MME, védett, gazos-bokros, növényvédőszer, házi macska, talaj, mindkét szülő, cigány csaláncsúcs,
vedlés, csökken, kétszer (mezei tücsök)

