
A baglyokról 



A bagoly, mint madár 



• Alfréd Brhem a baglyokról a következőket írja: 

• A baglyok szeme nagy és félgömbszerű, a 

fénysugarakat nagymértékben összegyűjti és 

nagyon kis fényhatást is felfog. Mód fölött nagy 

fejükben a szemek egészen előre néznek, ami 

nagyon jellegzetessé teszi a bagolyfejet, ehhez 

nem kis mértékben járul hozzá az arc sugaras 

tollazata, az úgynevezett fátyol is. Leginkább az 

apró emlősöket üldözik. Ragadozó 

természetüket csőrük és körmük árulja el. Csőrük 

tövétől kezdve nagyon kampós. Lábuk 

rendszerint a karmok tövéig tollas, karmaik 

nagyok, hosszúak, hajlottak és hegyesek. 

 



Füles bagoly 

A füles bagoly közepes 

nagyságú bagoly. Jól 

látható tollfülekkel és 

nagy, narancsvörös 

szemekkel rendelkezik. 

A hím, a tojó és a 

fiatalok hasonló 

színezetűek. 

Ehhez a bagolyfajtához 

kapcsolódnak a pozitív 

jelentések 



Kuvik 

A kuvik kisebb testű 

bagoly. A rovarokat az 

alkonyati órákban 

kapja el, besötétedés 

után kis emlősökre és 

madarakra vadászik. 

Csupasz üregekben 

költ. 
 

Ehhez a bagolyfajtához kapcsolódnak a negatív 

jelentéstartalmak. 



Érdekességek a madárról 

A baglyok nem igazán 

tudják mozgatni a szemüket 

a szemgödrükben, ami azt 

jelenti, hogy a fejüket kell 

elfordítaniuk, ha más 

irányba akarnak nézni. A 

fejüket teljesen 270 fokig el 

tudják fordítani. Mivel a 

baglyoknak előrenéző 

szemeik vannak, fejlett a 

binokuláris látásuk, a 

mindkét szemmel történő 

látás. 

 



A tollfül csak látszat. A baglyok fülei a pofalemezen 

helyezkednek el, tollak takarják. A baglyoknak jó hallásuk 

van, ami segít megtalálni és elkapni zsákmányukat. A fülek 

aszimmetrikusan helyezkednek el a pofalemez két oldalán, 

emiatt kiváló a helymeghatározó képességük, mivel érzékelik 

az időbeli különbséget, ahogy a hang eléri a két fület. 



A legtöbb bagoly éjszaka aktív. Néhányan azonban, 

kora reggel vagy alkonyatkor vadásznak, míg mások, 

például a réti fülesbagoly, napközben aktívak. 



A baglyoknak különleges tollaik vannak, amelyek 

segítségével képesek minimálisra csökkenteni a szárnyuk 

csapkodásakor kiadott hangokat. Elsőrendű evezőtollai 

elülső részének kemény szélei vannak, amelyek csökkentik 

a zajt, míg hátsó részének szélei puhák, amik segítenek a 

turbulencia csökkentésében. A szárnyat pehelytoll borítja, 

hogy az is tompítsa a repülés közben kiadott hangot. 
 



Pozitív jelentések Negatív jelentések 

fülesbagoly kuvik 

Ősi kultúrákban Ókeresztény 

ábrázolásokon 

Néphagyományban 

bölcsesség bűnözés,  hitetlenség halálhoz kapcsolták 

a tudósok és  

diákok madara 

gonoszság harácsolás boszorkánymadárnak 

nevezték 

éberség halálhírnök restség 

józanság vakság 

kovácsok szent madara vészhírhozó 

vészhozó 

A bagoly, mint szimbólum 



A bagoly, mint szimbólum 

• Ókor – a bölcsesség jelképe 

• Középkor – a sötétséget,  

                a halált szimbolizálta 

• Jelenkor – tudomány,                                

         bölcsesség szimbóluma                       

     



Bagoly a mesékben 


