Az év madara 2016-ben a haris
(Crex crex)

A rajzon haris és pettyes vízicsibe látható.

Leírás:
• A haris a madarak osztályának a darualakúak rendjébe, a guvatfélék
családjába tartozó faj.
• Az ország egész területén előfordul.
• 27-30 cm-es testhosszú madár. A hím és a tojó hasonló
megjelenésű. A tojásból kikelő fiatalok koromfeketék.
• A magasabb, sűrűbb növényzetű nedves rétek, kaszálók madara.
• A haris hazai költőállománya 500-2000 pár között ingadozik.
• Tápláléka: rovar, giliszta, csiga, gyík, béka, kisemlős, magvak.
• Költésbe későn, május végén, június elején kezd, a fiókanevelés
augusztus közepéig elhúzódhat. A hímek poligámok (többnejűek),
azaz több tojóval is párosodnak, ezt követően a kotlás és a fiókák
felnevelése a tojók feladata.
• A hím jellegzetes, nappal és éjszaka egyaránt hallatott, recsegő,
hangjával hívja magához a tojókat, s ha ez sikerült dürgésbe kezd.
A faj latin tudományos neve is a hangutánzó Crex crex, de hallható
„két-kés”-nek is.
• Földön fészkelő faj. A tojó sekély talajmélyedést kapar, ezt béleli ki
magasan száraz fűszálakkal, amelybe 7-10 tojását rakja.
• A fiókák fészekhagyók, azaz a kikelést követően órákon belül
képesek követni a szülőt. Évente csak egyszer költ.
• Nehezen megfigyelhető madárfaj, mert életének jelentős részét a
sűrű és magas réti növényzet között bujkálva tölti, ritkán repül fel.
• Hosszú távú vonuló, azaz a telet Afrika Szaharától délre húzódó
térségeiben tölti.

Védelme:
Az év madarát évről évre a MME
(www.mme.hu)
választja ki
a
figyelemfelkeltés szándékával.
A haris védelme szempontjából az
egyik
legfontosabb
tényező
a
természetkímélő
gazdálkodás
előtérbe helyezése („Harisbarát”
kaszálási időpontválasztás, július
végén, augusztus elején történő
kaszálás), jellegzetes élőhelyeinek,
az üde kaszálóréteknek, nedves
gyepeknek a megőrzése.

A plakát az www.mme.hu oldalról letölthető!

Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 000 Ft.
A keresztrejtvény megfejtése a haris népies nevét adja.
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A haris élőhelye:
Ebbe a családba tartozik a haris.
A hímek poligámok, azaz
A fiókák a tojásból való kikelést követően órákon belül követik a
szülőket, tehát
5. A hím madár tavaszi párzási cselekvése.
6. A haris egyik tápláléka:
Megfejtés: ____________________________
Forrás:
www.mme.hu
Európa madarai, Gondolat kiadó

Megfejtés: kétkés (kaszáló, guvatféle, többnejűek, fészekhagyók, dürgés, csiga)

