
Digitális állatkert - Madarak és fák napja
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Madarak és fák napja 

A madarak és fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a 
társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. 
Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron 
több mint százéves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme érdekében 
1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után Chernel István ornitológus még ebben az évben 
megszervezte az első madarak és fák napját.

A tudomány által leírt madárfajok száma megközelíti a tízezret, állatkertünkben mi 182 fajjal 
foglalkozunk. Digitális kirándulásunk folyamán a 7 kontinens madaraiból mutatunk be egyet-egyet.

Afrika
Sárga bóbitájával igen jellegzetes madár a szürkenyakú koronás daru. Mami és Papi, a 22 év körüli 
szülőpárunk már sokszor megajándékozott minket pelyhes kis fiókákkal, ami nem csak 
cukiságfaktorral rendelkezik, hanem fontos természetvédelmi vonatkozása is van, hiszen ez a faj 
sebezhető a Természetvédelmi Világszövetség Vörös listáján.

Ázsia
ADélkelet-Ázsiában őshonos sörényes galamb a kihalt dodó egyik legközelebbi rokona.Nevét a nyaka 
körül elhelyezkedő, hosszú tollakból álló sörényéről kapta. Élőhelyén állománya csökkenőben van, 
ezért a Vörös listán a mérsékelten fenyegetett kategóriába esik.

Ausztrália
Az új-zélandikearoppant intelligens papagájféle, egy perc alatt képes szétszerelni bármit. Madaraink 
kedvenc játéka a gondozók lábán lévő cipő, így az, ha a viselőjének már nincs rá szüksége, a kíváncsi 
keáknállandol, a veszélyeztetett madarak pedig rögtön neki is állnak elemeire bontani azt.

Antarktisz
A déli kontinensről állatkertünk nem mutat be madarat, de az ott élő pingvinfajok egy közeli rokonával, 
a pápaszemes pingvinnela Kisszikla tövében találkozhatunk. Állományuk a vadonban csökken, így 
veszélyeztetetteknek minősülnek. 

Észak-Amerika
Az egyik legdekoratívabb észak-amerikai madár a kisasszonyréce,melyet Margitszigeti 
Vadasparkunkban mutatunk be. Bár ő maga nem szorul védelemre, inváziós fajként terjedve veszélyt 
jelenthet az európai élővilágra.

Dél-Amerika
A legnagyobb papagájfajjal, a jácintkék arával a Xantus ház oldalában találkozhatunk. Állatkertünk 
sikeresen szaporítja, és az európai tenyészprogram keretében járul hozzá a faj megmentéséhez.

Európa
Talán legismertebb madarunk a kémények tetején, villanyoszlopokon költő fehér gólya. 
Legnépszerűbb gólyánk Margit, aki a Margitszigeti Kisállatkertben kelt ki egy mentett pár fiókájaként, 
és az állatkert állatmentő tevékenységét népszerűsíti.


