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• A Bagoly  gyönyörű, ragadozó madárfaj, melyre 
az éjszakai élet a jellemző. Kis testű rágcsálókkal 
táplálkozik. Kinézete és titokzatos életvitele 
okán, a bölcsesség egyik jelképe. 



• A baglyot gyakran hozzák kapcsolatba 
szellemekkel vagy egy titokzatos világgal. 
Sötétben kiválóan látnak, sőt mivel fejüket 270 
fokban eltudják fordítani, sokan úgy tartják, 
hogy ők mindent észlelnek. 



• A világ számos helyén a bagoly a halál madara. 
A síkságban élő indiánok védőszellemükként 
tartották a baglyot,ezért viseltek bagolytollat. 



• A bagoly Athéné szent madara volt. Ez a bagoly 
képes volt az istennő számára igazságokat 
feltárni. Mivel Athénéval társították, feltehetően 
innen ered a bagoly bölcsességének híre. Az 
istennő Kedvenc fajtája: a fülesbagoly volt.  



• Azt mondják Észak-Indiában, aki bagolyszemet eszik, 
képes látni sötétben. 

•  Az iszlám előírás szerint pedig tilos megenni a baglyot.  

• A mongol sírásók bagolybőröket akasztanak fel,hogy 
védjék magukat a gonosz hatásoktól.  



• Algériában mindent bevallott az az asszony, akinek 
alvás közben a kezébe rakták egy fülesbagoly szemét. 

•  Etiópiában a halálra ítélt embert egy asztalra tették,- 
amire egy bagoly volt festve-, abban a hitben, hogy a 

bagoly majd elragadja a lelkét. 



 

 

• A világ szinte valamennyi országában a 
bagolyhuhogás halálra vagy szerencsétlen 
következményekre utal.  

• Az Egyesült Államokban válaszolnak a 
huhogásra, vagy egy ruhadarabot vesznek fel 
kifordítva azért, hogy elkerüljék a 
szerencsétlenséget. 



• Dél-Indiában a bagolyhuhogás több dologra is 
utalhat: a halálra, sikerre, házasságra, lelki 
bánatra. 



• Az indonéz Sulawesi lakói nagyon bölcsnek 
tartják a baglyot, ezért utazás előtt megfigyelik, 
miként huhog: kétféle huhogás közül az egyik 
biztonságos utazást ígér, a másik hallatán 
viszont otthon kell maradniuk. 



• A magyarok hitében, annak akinek háza tetején vagy 
udvarán éjszaka megszólal egy bagoly,vagy mereven 
bámulja a házat, ott meghal valaki.  

• Nappal, napsütésben baglyot látni: balszerencsés jel. 

•  Ha a bagoly szülés közben huhog, akkor lány 
csecsemő fog születni. 



 

• Ír hiedelem szerint: 

• ha egy bagoly berepül egy házba, el kell 
pusztítani,mert különben magával viszi a ház 
szerencséjét.  

• Ha a bagoly egy elhagyatott házba fészkel, azt a 
házat gyakran fogják szellemek kísérteni.  

• Ha a temetési szertartás alatt huhog egy bagoly, 
az elhunyt fel fog jönni a sírjából kísérteni. 



• Időjárás megfigyelés szempontjából nálunk a 
bagolyhuhogás idején jönnek a márciusi szelek, 
áprilisban pedig a viharok. 

• Húúúh…… 


