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rbarát iskolakertt
ar Madártanii és Természetvédelmi Eggyesület (MM
ME)
barát iskolakkert” akciójáb
ban 2009 szeeptembere óta
ó vesz
olánk.
Önkormányzzata anyagi segítségével 22009. őszén 15 új
dú és etető lett
l kihelyezvve az iskolakkert területén
n.
öző röpnyílású odúkat lóggattunk fel azz iskolakert fáira.
f
A legkisebb átmérőőjű lyukkal az
a „A”
delkezik (1 db) kék cinké
ék, barátcineggék számáraa. Három „B” odút kaptunnk, ez a szén
ncinegék
egyre fogyattkozó létszám
mú mezei és házi verebek otthona.
„D” odú is, melybe
m
a mó
ókustól a sereegélyig bárm
melyik állat (p
pl. macskabaagoly, búbosb
banka)
zhet.
odú lett jól elrejtett
e
zugo
okba felszereelve a házi ro
ozsdafarkú (vvagy a kerti rrozsdafarkú,
ökörrszem, vörössbegy, barázddabillegető)
szám
mára.
A kö
örnyéken töb
bb helyen fésszkelnek
vörö
ösvércsék, s mi is többszöör megfigyeltük már
e maadarakat az iskolaudvar
i
ffölött szitálni, ezért a
toro
onyba egy vércséknek valló költőládátt
szereltünk fel, melyet
m
Bajom
mi Bálint ajándékozott
az isskolának.
Felszzereltünk egy denevéroddút is.
A testneveléssze
ertár fölött a gyöngybago
olynak
van költőláda kittéve, a közel ben található egy
ek is.
füstifecske fésze
Két nagy téli ete
ető is került a sziklakert mellé
m
és
a nagyudvar hátsó sarkába. A
Ablaketetők kerültek
4 osztályba, hogy egészen köözelről lehessen
meggfigyelni a kert madarait. Az élelem nélküli
téli időszakban
i
napraforgóm
n
maggal, esetle
eg
szalo
onnával, alm
mával töltjük ffel ezeket.
„B” odú

Be
ethl
len G
Gábor
Általános
s Iskola és Újreál Gim
mnázium
1115 Budapestt, Bartók Béla út 141. – Telefon: (1) 203‐8932; (1) 2203‐8933 – Fax: (1)
( 371‐0628
E‐mail: bethlen@
@bethlen.hu – W
Web: http://www.bethlen.hu/

A galam
mbok ellen a mozgatható
m
etetők évenkénti
áthelyezzését és a na
apraforgómaag kizárólagos
használaatát javasolták a szakembberek. 2010‐‐ben 2
darab gaalamb‐ és ve
erébbiztos, fááról függő drrótetetőt
is vettün
nk, és tettünk ki kertünk leggyakoribb
madarai, a cinegék számára.
s
Télen re
endszeresen etetünk, egéész évben ita
atunk,
vezetjükk a madárme
egfigyelési nnaplót.
k, kitakarítju
Ősszel és
é tél végén karbantartju
k
uk az
odúkat és
é munkánk jutalmául eggy futó pillan
ntást
vethetünk tavasszal az odú mélyyén lapító fió
ókákra is!

A 201
10‐es év megfigye
m
elései
A májussi ellenőrzés során megnééztük az odú
úkat, és
kettőt (2
2. és 6. sz.) la
akottan találltunk: széncinegék
költözte
ek be!

„C
C” odú

A júniussban érő szed
derből dolmáányos varjakk
csemegé
éztek.

A novem
mberi odútakkarítások sorrán tovább
dott a kép: azz egyik B‐odú
úban (2. szám
mú) elpusztu
ult széncinege fészekaljatt találtunk. E tavasz
hűvös és csapadékos volt, talán ez leehetett a traggédia oka.
ikban (15. szz.) szintén szé
éncinkék lakktak,
, másodköltéés lehetett, és
é sikeresen
k fel egy fészekaljat, 1 má
ár tollas fiókaa
vel, akinek teetemét a fészekben talál tuk,
okkal a kirepülés előtt pu
usztulhatott eel…
dúban (6. sz.), ami seregé
ély lakhely
mégis széncin
nkék fészkeltek, s itt sikerres
ajlott! Arra utaló nyomokkat is találtunnk
y ezt az odút hidegben, té
élen is
ák éjszakázásra cinkék.
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ékcinkének való)odúban
v
(8.sz.) pedigg éppen bentt pihent egy széncinke, m
mikor a lakhe
ely
elnyitottuk.
őszakban meegfigyelt mad
darak az iskoolakertben éss etetők körn
nyékén:
széncinege
kékcinege
fenyőrigó
feketerigó
szarka
házi veréb
házi galamb
vörösbegy

1‐es év megfigyel
m
lései
i felmérés so
orán egy lako
ot találtunk eelfoglalva: a
ú D‐odút (meegint a sereggély odú!), ism
mét
kék költöttekk itt. A gyerekkek lemértékk, hogy a
milyen gyakraan tűnnek fel az odú nyíláásánál:
n 56 másodp
percenként hoznak
h
elesééget
ak!
ámú üres odúban talált ürülékek
ü
arróól
nak, hogy eztt az odút is használták
h
tééli
knek madárkkáink.
beri informácciók: A 2. sz. B‐odúban is volt sikeres széncinke szzaporulat, vaalószínűleg nyári
ől.
ik B‐odúban (9. sz.) be ne
em fejezett ffészket találttunk, ez a he
ely valamiértt nem nyerte
e meg a
r tetszését…

G Ildikó
Szereencsy Nóra, Gál

