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2019. április 24.
On-line verseny Odúk, etetők, házikók témában
A Román Madártani Egyesület on-line versenyt hirdet, amelynek során a versenyzők fotók alapján
kell felismerjék a különböző típusú odúkat, dúcetetőt, füsti- és molnárfecskék fészkét valamint a
madarak számára haszontalan házikókat. A versenyre 2019 április 25. – május 9. között kerül sor. A
nyertest a maximális pontszámot elérő versenyzők közül sorshúzással határozzuk meg és május 10én a Vándormadarak Világnapján hirdetjük meg az egyesület facebook oldalán. A díj egy, az év
madarát, a kuvikot ábrázoló kitűző és lehúzós.
A teszt az Odúk, etetők, házikók nevet viseli, a quizz.sor.ro oldalon, a Concursuri (Versenyek)
menüben érhető el. 10 kérdésből áll, a helyes választ 30 másodperc alatt kell kiválasztani a
megadott lehetőségek közül. A Concursuri (Versenyek) menü csak bejelentkezés után nyitható meg.
Aki még nem regisztrált az oldalon, megteheti a tip test (teszt típusa) után megjelenő első gomb
(login) megnyomása után.
A versenyen bárki részt vehet. Az esélyek növelése érdekében minden egyes versenyző 3
alkalommal oldhatja meg a tesztet. A Természetbarát Iskolák programban regisztrált
tanintézmények esetében a versenyen való részvételt elfogadjuk a program szabályzatában
megjelenő 4.13. tevékenység alatt, amennyiben az iskolát egyénileg minimum 5 diák képviseli.
Versenyzés előtt lássuk mi a különbség az odú, házikó és dúcetető között és hogyan lehet
elkülöníteni a füsti- és molnárfecskék fészkét valamint a különböző típusú odúkat.
Műodú: a természetes odvakban, repedésekben költő madarak használják, amennyiben ezek nem
állnak rendelkezésre. Védelmet biztosít a ragadozókkal, kellemetlen időjárási körülményekkel
szemben. A műodúkban biztonságosan költhetik ki a tojásokat és nevelhetik fiókáikat. A műodúk
készítésekor szigorúan be kell tartani a faj igényeit kielégítő méreteket (alapterület, magasság,
röpnyílás mérete és helyzete), különben a madarak nem fogják elfoglalni.
További részletek ITT olvashatók és ugyancsak erről az oldalról tölthető le a különböző típusú
műodúk tervrajza.
A tesztben a kerek röpnyílással rendelkező A és B típusú odúkat cinege műodúnak neveztük, a félig
nyitott előlapú, C típusú odúkat pedig vörösbegy műodúnak.
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Dúcetető: a tél folyamán nyers és sótlan olajos magvakkal töltjük fel ezzel biztosítva a nálunk
telelő madarak számára a megfelelő táplálékot. A dúcetetőkbe a madarak nemcsak egyetlen
röpnyíláson keresztül juthatnak be mint a műodúkba, hanem több oldaluk is nyitott lehetővé téve,
hogy a madarak könnyebben felfedezzék a rendelkezésükre bocsájtott eleséget és egyidőben több
különböző méretű madár is tudjon táplálkozni. Változatos méretűek lehetnek.
Házikók: mivel a méretük nem felel meg a madarak igényeinek, haszontalanok és a madarak soha
nem fognak bennük költeni. Legkönnyebben a röpnyílás mérete és elhelyezkedése alapján
ismerhetők fel. Az esetek többségében ez a röpnyílás túlméretezett (a széncinegék számára az
ideális röpnyílás átmérője csupán 32 mm), közel helyezkedik el a házikó alapjához, ablak, ajtó,
szívecske stb. formájú. A röpnyíláson kívül természetesen ezek belső alapfelülete és a magassága
sem megfelelő. Különböző díszítőelemeket visel, gyakran élénk színűre van festve, ami nemhogy
elrejti, hanem méginkább szembeötlővé teszi, holott a madarak egy rejtett, biztonságos helyet
keresnek a fészkelés céljából.
A molnárfecske fészke zárt típusú, a madarak a fészekbe egy röpnyíláson keresztül juthatnak.
Eresz alá, teraszok vagy ablakok sarkába építik.
A füsti fecske fészke nyitott, így a fészekbe több irányból is be lehet jutni. Általában
melléképületek (istállók, raktárak) falához, gerendájához, ritkábban hidakhoz ragasztja.
A füsti és molnárfecskék fészkeiről ITT láthatók rajzok, de a két faj közti különbségeket
megjelenítő magyar nyelvű nyomtatható képes ismertető anyag a Documente alcím alól is
letölthető.
További részletek a gradini@sor.ro címen igényelhetők.
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