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A madarakról 

A madarak az állatvilágon belül egy különleges csoportot 
alkotnak. Világszerte mítoszok, legendák, néphagyo-
mányok fűződnek hozzájuk. Repülési képességük évez-
redek óta megmozgatja az emberek fantáziáját. Életünk 
szerves részei, természetesnek tartjuk, hogy léteznek kö-
rülöttünk. 

Közel tízezer madárfaj él a Földön, ez becslések sze-
rint kétszázmillió madárnak felel meg. Sajnos, egyre nö-
vekszik a kipusztuló fajok száma. Az utóbbi ötszáz év-
ben száznál több madárfaj tűnt el bolygónkról, valami-
lyen emberi tevékenység következtében. A túlzott iparo-
sodás, az élőhelyek csökkenése, a mezőgazdaságban al-
kalmazott vegyszerezés, a vadászat, a klímaváltozás hatá-
sai mind veszélyeztetik őket. 

Szomorú tapasztalat, hogy nagyon sok gyerek szándé-
kosan leszedi, megsemmisíti a környezetében talált ma-
dárfészkeket. A szülők egy része nincs tisztában azzal, 
hogy ma már a legtöbb madár törvény által védett, s ők 
anyagi felelősséggel is tartoznak gyermekeik által okozott 
kárért. A környezetünkben élő védett madarak eszmei 
értéke általában tízezer és ötvenezer forint között mo-
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zog, de vannak fokozottan védett szárnyasok is, melyek 
eszmei értéke százezertől egymillió forintig terjed. 

 
A madarak testfelépítése az állatvilágon belül egyedül-

álló. Úgy alkotta meg őket a természet, hogy testük mi-
nél könnyebb legyen, ez a repülés alapfeltétele. A csont-
juk üreges, és levegővel telt, ami felemelkedésüket segíti. 
A rendkívül gyors anyagcsere szintén a repülési képesség 
javítását szolgálja. A madarak soha nem fulladnak ki. 
Tüdejüket mellizmaik működtetik. Mikor izmaikat el-
ernyesztik, a friss levegő beáramlik. Egykörös légzési 
rendszerük van. A levegő végig megy az egész testen, 
ezért mindig friss levegő van a tüdejükben. 

Látásuk kiváló, nagy távolságra tudnak tájékozódni. 
Érzékenyek az időjárás változásaira. 

Testüket toll borítja, mely valójában módosult pik-
kely. A tollak lehetnek evező-, fedő-, alsó-, és pehelytol-
lak. 

Az evezőtollak, vagy más néven szárnytollak a legna-
gyobbak. Ezek merevek és erősek. A szárnyfedő tollak az 
előzőnél kisebbek, a szárny elülső szélén nőnek. A fedő-
tollak a madarak testét borítják. Az alsó tollak könnyű-
ek, a hőszigetelést biztosítják az időjárás változásaival 
szemben. A finom pehelytoll a fedőtollak tövénél cso-
mókba rendeződve található. A tollazat – azon túl, hogy 
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a repülés lehetőségét biztosítja –, védi a madár testét, és 
mivel fel tudják borzolni, szigetel, óvja őket a hideg ellen. 

Az egyes madárfajok repülési stílusa különböző. A 
nagyméretű szárnyak a sikló, és vitorlázó repülést, a 
hosszú, keskeny szárnyak az erőteljes repülést, a rövid, 
széles, ívelt szárnyak a gyors felemelkedést szolgálják. 

Csupán néhány madár van, amelyik nem tud repülni. 
Ilyen például a pingvin, aki egész apró szárnyait uszony-
ként használja a vízben. A struccot szárnya segíti a gyors 
futásban, ezzel kormányozza magát. 

Miért fontosak számunkra 
a madarak? 

A madarak közelsége szebbé, gazdagabbá teszi életünket. 
Madárdalra ébredni csodálatos dolog. Egyetlen madár 
hangja is élvezetes, de mikor kora reggel újabb és újabb 
szólamok kapcsolódnak be a felkelő nap üdvözlésébe, a 
természet értékeire fogékony ember egy különleges kon-
cert hallgatójának érezheti magát. A madárdal jobb 
kedvre derít, feltölti a lelket, javítja munkakedvünket, 
embertársainkhoz való viszonyulásunkat. 

A madarak látványa nagyon pozitív hatást gyakorol 
felnőttre és gyermekre egyaránt, ha érdeklődéssel köze-
ledünk feléjük. 
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Ezek a kedves élőlények azonnal észreveszik, ha valaki 
törődik velük, és keresik a kapcsolatot a hozzájuk jó em-
berekkel. Szívesen fogadják a segítséget, s ki tudják fe-
jezni azt is, ha csalódtak, és nincsenek megelégedve a 
remélt gondoskodással. Aki hosszabb ideig megfigyeli a 
madarak viselkedését, rájön, mikor, mit akarnak közölni, 
elérni. 

A környezetünkbe szokott madarak felmérhetetlen 
gazdasági hasznot hajtanak a gyümölcsfákat, dísznövé-
nyeket, zöldségféléket sanyargató kártevők elpusztításá-
val. Közreműködésükkel kiváltható a vegyi anyagokkal 
történő permetezés, s így egészségesebb táplálékhoz jut-
hat, akinek kertjében a növényvédelmi munkákat ők vég-
zik el. 

Hasznukat leginkább azok érzékelhetik, akik családi 
házban élnek, de közvetve minden ember számára elő-
nyös a kártevők millióit pusztító tevékenységük. 

 
Nagyon fontos, hogy a gyermekek már óvodás korban 

kapcsolatba kerüljenek a madarakkal, tanulják meg a 
róluk való gondoskodás rendszerességét. Így környezet-
tudatos, a természetet szerető, és védő ember válik majd 
belőlük. 

Azok a gyermekek, akik természetesnek tartják a se-
gítségre szoruló állatokkal való törődést, szülőként is 
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meg fogják állni helyüket, érzelmi életük gazdagabb lesz, 
és sok új ismeretet szerezhetnek. 

 
A barátság a legnemesebb érzések egyike. Önzetlen, 

nem vezérli érdek. A barátok segítik, támogatják egy-
mást, s így van ez abban az esetben is, ha barátaink szár-
nyasok. Jókedvre derítenek bennünket dalukkal, ha 
szomorúak vagyunk. Elősegítik, hogy kertünkben bio-
gyümölcsök teremjenek, s ez által megőrizhessük egész-
ségünket. Mi pedig, azokban az időszakokban, mikor 
ránk szorulnak, segíthetünk nekik a táplálkozásban, biz-
tosíthatunk ivó- és fürdővizet, fészkelő helyeket, és fé-
szekanyag szerzési lehetőséget, továbbá védelmezhetjük 
őket a ragadozóktól, elsősorban a macskáktól. 

Tollas barátainkban nem fogunk csalódni. Ragaszko-
dásukat azzal bizonyítják majd, hogy környezetünkben 
raknak fészket. 

  


