
Kőrösi Tamás

5.osztály

Madarak és fák napja





Madarak

• A madarak meszes héjú tojással szaporodó, melegvérű gerinces állatok.

• Járólábaik vannak , melyeken megtalálható a jellegzetes csüd (lábtő és 
lábközépcsontok összenövése),amely elősegíti a landolást. Szegycsontjuk tarajos, 
melyhez erős mellizmok tapadnak, így segítve a repülést. A madárfajok nagy része 
ma is repülő életmódot folytat. Testüket tolltakaró borítja, csontjaik üregesek, 
légzsákokat tartalmaznak; ettől erősek, de könnyűek. Fogak helyett csőrük van. 
Méretük az 5 cm-es méhkolibritől a 2,75 m-es struccig terjed

• A madarak mintegy 10 ezer fajjal a gerincesek második legnépesebb osztálya. 
Ennek több mint fele énekesmadár. Ebből Magyarországon közel 400 faj fordul 
elő.

• Több madárfaj is fontos az ember számára; ezek egy része háziasított. Táplálékot 
(hús, tojás) és nyersanyagot (toll) biztosítanak. Egyes fajokat házikedvencként
tartanak. Egyes fajok ürülékével trágyáznak (guanó). Az ember tevékenysége 
miatt a 17. századig több száz, a 17. századtól 100-120 faj halt ki, és további 1200 
faj veszélyeztetett. Megfigyelésük az ökoturizmus fontos része.

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Melegv%C3%A9r%C5%B1&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerincesek
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Toll
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C5%91r
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9hkolibri
https://hu.wikipedia.org/wiki/Strucc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszt%C3%A1ly_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_mad%C3%A1rfajainak_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad


• A madarak csontjai, szemben az emlősök tömör csontjaival, üregesek, ezzel 
csökkentve az állat súlyát. A csontok nagyon könnyűek, üregeik a lélegző 
rendszerhez kapcsolódnak.

• Egy galamb csontváza:

• A madarak szárnyát hatalmas méretű mellizmok mozgatják, amelyek a 
szegycsont taraján tapadnak meg. A tarajról indulva az egyik izom a 
felkarcsont alsó felületéhez, a másik a vállízületet megkerülve a felkarcsont 
felső felületéhez tapad. Vagyis a szárny lecsapását és felemelését végző 
izmok ugyanott erednek.

• A madarak testét tollak borítják, amelyeket evezőtollakra, fedőtollakra és 
pehelytollakra különítünk el.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C5%91s%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Toll
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• Magyarország erdőtársulásai

• Erdeink faállomány-összetétele igen változatos, egy-egy erdőtársulásunkban többnyire 5–
15 fafaj nő. Az őshonos fafajokból álló, „természetközeli” erdők mellett sok az idegenföldi 
fafajokból álló kultúrerdő és ültetvény. Az erdők zömét a középhegységekben találjuk –
alföldi erdeink a mezőgazdaság és a 19. századi vízrendezés áldozataivá váltak. 

• Tizenkilenc megyénk erdősültsége jelentősen különböző: Békés megye területének 
csupán 4%-át borítják erdők, Nógrádban viszont 37% ez az arány. A nagytájak közül a 
legerdősültebb Észak-Magyarország: 27%. Ez az érték a Dunántúlon 23%, az Alföldön 
12%.

• Az erdőterület 56%-án őshonos, 44%-án idegenföldi, meghonosodott fafajok (akác, vörös 
tölgy, fenyők vagy klónozott fajták (nemes nyárak) nőnek. Egyes fajok általánosan 
elterjedtek, mások csak Nyugat- vagy Dél-Dunántúlon fordulnak elő, megint mások csak 
egy-egy kisebb területen találhatók meg.



• Nyáras-borókások főleg az Alföldön nőnek, ligetszerűen. A láperdők, 
ártéri erdők a lecsapolások, folyószabályozások miatt már csak kis 
területen maradtak fenn; jellemző fájuk az éger  Nagyobb folyóink 
mentén fűz-, illetve nyár ligeterdők, a magasabb részeken a 
keményfaligetek a jellemzők. Az alföldi tölgyesek csak elszórtan, kis 
területen maradtak fenn. 



• Hegyvidéki tölgyesek középhegységeinkben és a Dunántúli-
dombságon találhatók: tipikus fafajaik a csertölgy és a kocsánytalan 
tölgy. A középhegységek száraz, sziklás déli oldalain él a molyhos tölgy. 
A gyertyános–tölgyesek az Alföld kivételével termékeny talajon 
sokfelé megtalálhatók. Összefüggő bükkösök a Nyugat-Dunántúlon és 
a középhegységek 600 méternél magasabb részein nőnek. A 
fenyvesek nagy többsége nem őshonos (telepített).








