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A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) hazánk legna-
gyobb civil természetvédõ szervezete,
amely elõször 1979-ben hirdette meg az
év madara programot. 

Hazánkban a cinegefélék családjá-
nak 6 faja költ, melyek közül messze a
legismertebb és leggyakoribb az idei év
madara. Hatalmas elterjedési területtel
rendelkezik, amely Eurázsiára és Észak-
Afrikára terjed ki. Közel 30
alfaja ismert, hazánkban
csak a törzsalak fordul elõ. A
széncinege feje és nyaka fé-
nyes kékesfekete, arcfoltja
fehér. Hátoldala zöldes szí-
nû, a tarkón sárgás folt talál-
ható. Kékesszürke szárnyát
fehér sáv díszíti. Torokfoltjá-
ból hosszanti fekete szalag
indul ki, ami végigfut a cit-
romsárga has közepén. Ez a
hímeknél a lábak között erõ-
sen kiszélesedik. A tojók has-
oldala gyakran halványabb
sárga, a fekete sáv pedig
keskenyebb. 

A cinege szavunk hang-
utánzó eredetû, a nyelvészek
a cincog igébõl származtatják a madár
vékony, csipogó hangja miatt. A szénci-
nege neve a német „Kohlmeise” szó tü-
körfordításából adódik. Hangja rendkí-
vül változatos. Csengõ kora tavaszi éne-
kére számtalan hangutánzó kifejezés is-
mert, így „kicsit-ér, kicsit-ér” vagy „nyit-
ni-kék, nyitni-kék”. 

Országszerte elterjedt, igen gyakori
fészkelõ madarunk. Valamennyi erdõtí-
pusban megtelepszik, különösen kedve-
li az idõsebb tölgyeseket, ezek ligetes ré-
szeit. A teljesen zárt erdõket és tiszta
fenyveseket kevésbé kedveli. Nem ide-
genkedik a lakott területektõl sem, ezért
kertekben, nagyvárosi környezetben is
gyakran megtelepedhet. A vizsgálatok
szerint költési idõben a legnagyobb sû-
rûséget tölgyerdõkben éri el 5 pár/ha sû-
rûséggel. Más élõhelyeken 0,8-4 pár/ha
sûrûséget mutattak ki. Odúlakó faj,
amely természetes vagy mesterséges
odúban költ. A fészkelõhely kiválasztá-
sakor rendkívül találékony. A faodvak
mellett, talaj üregekben, falak mélyedé-
seiben, csövekben, postaládában, néha
egész szokatlan helyeken is költ. Köny-
nyen telepíthetõ mesterséges odúba. A
széncinege gyakori madár, melyre nagy-
fokú alkalmazkodóképesség jellemzõ.
Európai és hazai állománya is stabil, sõt

az utóbbi években határozott emelke-
dést mutat. Európai állományát mintegy
40 millió párra, ezen belül hazai állomá-
nyát 1-1,3 millió párra becsülik a szak-
emberek. Védett madár, természetvédel-
mi értéke 10 000 Ft.

Költését a lombfogyasztó hernyók
megjelenéséhez igazítja. Az elsõ fészek
építését általában április elsõ felében
kezdi meg. A tojó a fészket növényi

anyagokból, gyökerekbõl, mohából
egyedül építi. A csészét állati szõrökkel
béleli. A lerakott tojások száma átlagosan
10, melyek fehér vagy piszkosfehér ala-
pon vörhenyesen foltosak. A kotlás 13-
15 napig tart. Csak a tojó kotlik. A 20-22
napig tartó fiókanevelés során a szülõk
naponta átlagosan 360-szor visznek 1-3
zsákmányállatot. Egy cinegepár a fióka-
nevelés idõszakában akár több tízezer
rovart is zsákmányolhat. A fiókák a kire-
pülést követõen még mintegy 2 hétig a
szüleikkel együtt maradnak. Külföldi
megfigyelések szerint a fiatal madarak
közel egyharmada elpusztul a kirepülést
követõ két hónapban. A vizsgálatok sze-
rint átlagos élettartamuk a két évet sem
éri el. Ugyanakkor néhány egyed szinte
matuzsálemi kort is megélhet. A legidõ-
sebb gyûrûzött, majd ismét kézre került
hazai madár legalább 8 éves volt. Az eu-
rópai rekorder több mint 15 évet élt.

A széncinege a többi cinegéhez ha-
sonlóan elsõsorban a lombkoronában
táplálkozik. A megfigyelések szerint a
szülõk a fiókáikat kezdetben rovarpe-
tékkel, majd késõbb elsõsorban lomb-
fogyasztó hernyókkal táplálják. Megfi-
gyelték, hogy a nagyobb termetû her-
nyók erõsen kitines fejét etetés elõtt le-
csípik. Gyakran zsákmányolnak póko-

kat is. A fentiek mellett a zsákmányálla-
tok listáján szerepelnek többek között
lószúnyogok, szöcskék, ormányos és
levélbogarak, bogárlárvák, legyek is. A
fiókák táplálékában gyakran szerepel
csiga, mivel a csigaház fontos kalcium-
forrás a fejlõdõ fiókáknak. Téli táplálé-
kát bogarak, pókok, tetvek, rovarlárvák
és peték alkotják. Ebben az idõszakban
szívesen fogyaszt növényi magvakat is.

A mesterséges madáretetõk-
re a legsûrûbben jár, ahol
olajos magvakat, így napra-
forgót, tökmagot, dióbelet és
faggyút is szívesen fogyaszt.

Állandó madarunk, amely
õsszel és télen rokon fajokkal,
továbbá csuszkákkal és faku-
szokkal vegyes csapatokban
kóborol. A gyûrûzések ada-
taiból ismert, hogy a tõlünk
északabbra költõ egyedek
egy része nálunk telel. A leg-
több hazai gyûrûzött madár a
szomszédos országokban ke-
rült emberkézbe, illetve a
szomszédos országok gyûrûs
madarai kerültek elõ hazánk-
ban.  Egy részük azonban téli

kóborlása során messzebbre is eljuthat. A
legnagyobb távolságot egy Nyugat-Orosz-
országban, hazánktól 1734 km-re gyûrû-
zött, majd nálunk kézre került madár tet-
te meg. 

A múlt század legelején kibontakozó
madárvédelem legismertebb, leggyak-
rabban és legkönnyebben megtelepít-
hetõ madara a széncinege. A hagyomá-
nyos madárodúval történõ madártelepí-
tés az egyik legrégebbi aktív természet-
védelmi eljárásnak tekinthetõ. A szerve-
zett téli madáretetésnek közel két évszá-
zados hagyományai vannak hazánkban.
A leggyakrabban etetett madárfajok,
mint a cinegék a tél létszámcsökkentõ
hatásait a költések és az utódok számá-
nak növelésével igyekeztek kivédeni,
mindeddig sikerrel. A téli madáretetés-
sel elõsegíthetjük énekesmadaraink át-
telelését, bár jó adag emberi önzés is rej-
tõzik ebben, hiszen a legtöbb ember
számára egy forgalmas téli etetõ szemlé-
lése kikapcsolódást, felüdülést nyújt.
Emellett persze óriási a természetvédel-
mi szemléletformáló szerepe is.

Az év madarán mesterséges madáro-
dúk kihelyezésével tehetjük a legtöb-
bet. A téli, táplálékszegény idõszakban
etetésével segíthetjük elõ áttelelését.
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