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HU

BIZTONSÁGI ÉS FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK
MINDEN ÚTMUTATÁST FIGYELMESEN OLVASSON 
VÉGIG, A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT PEDIG ŐRIZZE 
MEG, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN KÉSŐBB IS BELE 
TUDJON NÉZNI. MIVEL A MADÁRÉNEKEK CSAK 
NAPKÖZBEN HANGOZHATNAK FEL, ÉRDEMES A 
MEGFELELŐ MŰKÖDÉSMÓDRA VONATKOZÓ ALÁBBI 
ÚTMUTATÁSOKBAN FOGLALTAKAT PONTOSAN 
BETARTANI.

• NE használja a terméket, ha az rossz állapotban van, 
meghibásodott vagy sérült.

• Az eszközt tilos bármilyen módon átalakítani, 
működését módosítani. Az eszközt csak arra 
feljogosított szakember javíthatja, vagy hajthat 
végre rajta módosításokat.

• Az eszközt gyermekek 8 éves kortól, valamint 
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel rendelkező vagy megfelelő 
tapasztalattal, ill. ismeretekkel nem rendelkező 
személyek akkor használhatják, ha felügyelnek 
rájuk, vagy ha a termék biztonságos használatát 
megtanították nekik, és megértették az abból 
fakadó veszélyeket. A termék nem játék! Gyermekek 
ezzel az eszközzel NEM játszhatnak.

• A termék nem vízálló, ezért nedvességtől védett 
helyen tárolja.

• Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy 
túlságosan magas hőmérsékletnek.

• A termék kizárólag beltérben használható.

BEÁLLÍTÁSOK:
1. Az órát ELEMEK NÉLKÜL állítsa 5:50-re.
2. Helyezzen be 3 db AA-elemet (nem képezik a csomag részét) az óra 

hátoldalán található elemtartó rekeszbe, a behelyezéskor pedig ügyeljen a 
feltüntetett polaritásra. Tudnivaló: Az óra az aktuális beállítást 5:50-ként (A) 
regisztrálja, a madárdal reggelenként 6:00 órától egészen 21:00 óráig hangzik 
fel minden egész órakor.

3. Az órán a pontos időpontot lassan állítsa be az aktuális időre. Kérjük, tartsa 
szem előtt, hogy az óra 2 4 - ó r á s  r e n d s z e r szerint működik, ezért a 
beállításkor figyelembe kell venni, hogy délelőtt/délután van-e.

Információ:
Madárdalos időszak:  6:00 - 21.00 óra 
Csendes időszak: 22.00 - 5:00 óra

TUDNIVALÓ: Ha az óra teljesítménye lassul/leáll, vagy a madárdal hangereje 
csökken, az annak a jele, hogy az elemek szinte teljesen lemerültek. Kérjük, 
azonnal gondoskodjon az elemek cseréjéről. (Ha az elemek cseréjére kerül sor, 
kövesse a fenti utasításokat).

Amennyiben a néma üzemmód nem működik megfelelően, vagy ha az óránként 
felhangzó madárdalok nem a megfelelő sorrendben követik egymást, kérjük, 
vegye ki az elemeket, majd ismételten hajtsa végre a fenti utasításokat.

MADÁSDALOK LISTÁJA:
6:00 - gyöngybagoly
7:00 - ökörszem
8:00 - fekete rigó
9:00 - csuszka
10:00 - fülemüle
11:00 - vörösbegy
12:00 - nagy fülesbagoly
13:00 - erdei pinty
14:00 - kakukk
15:00 - széncinege
16:00 - tarkaharkály
17:00 – énekes rigó

Származási hely: Kína

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VÝSTRAŽNÁ 
UPOZORNĚNÍ
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY NÁVODY A 
NÁVOD K OBSLUZE SI USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU 
NAHLÉDNUTÍ. PROTOŽE ZVUK SMÍ ZNÍT POUZE PŘES 
DEN, MĚLI BYSTE SE PŘESNĚ ŘÍDIT POKYNY PRO 
SPRÁVNÝ ZPŮSOB FUNKCE.

• Produkt NEPOUŽÍVEJTE, pokud je ve špatném stavu, 
je vadný nebo poškozený.

• S přístrojem se za žádných okolností nesmí 
manipulovat. Přístroj smí opravovat nebo upravovat 
pouze oprávněný odborník.

• Přístroj smí být používán dětmi od 8 let a osobami 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, 
resp. s nedostatečnými znalostmi, pokud jsou 
pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném 
používání produktu, a které tím rozumí vznikajícím 
nebezpečím. Produkt není hračka! Děti si s tímto 
přístrojem NESMÍ hrát.

• Produkt není vodotěsný a musí být udržován v 
suchu, na místě chráněném před vlhkostí.

• Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření nebo 
velkému žáru.

• Produkt smí být používán výhradně ve vnitřních 
prostorách.

NASTAVENÍ:
1. Nastavte hodiny BEZ BATERIÍ na 5:50.
2. Vložte 3 x AA baterie (nejsou obsaženy v balení) do přihrádky na baterie na 

zadní straně hodin a dbejte přitom na uvedenou polaritu.  
Upozornění: Hodiny registrují aktuální nastavení 5:50 hod (A), první ptačí zpěv 
v celou hodinu se aktivuje v 6:00 hodin ráno a bude se opakovat do 21:00 hod.

3. Nastavte hodiny pomalu na aktuální čas. Pamatujte na to, že hodiny jsou 
založeny na 2 4 – h o d i n o v é m - s y s t é m u,  a při nastavení je třeba 
zohlednit AM/PM.

Informace:
Hodiny s ozvučením:  6:00 hod - 21.00 hod 
Hodiny bez zvuku: 22.00 hod - 5:00 hod

UPOZORNĚNÍ: Pokud se provoz hodin zpomalí/zastaví nebo klesne hlasitost 
zvuku, je to známkou toho, že budou brzy vybité baterie. Zajistěte prosím,
aby byly baterie ihned vyměněny za nové. (Pokud mají být baterie vyměněny, řiďte 
se výše uvedenými pokyny).

Pokud režim se zvukem nefunguje správně nebo ptačí zpěv v hodinových 
intervalech neprobíhá ve správném pořadí, vyjměte prosím baterie a opakujte výše 
uvedený postup.

SEZNAM ZVUKŮ:
6:00 - sova pálená
7:00 - střízlík
8:00 - kos
9:00 - brhlík lesní
10:00 - slavík
11:00 - červenka
12:00 - velký výr ušatý
13:00 - pěnkava
14:00 - kukačka
15:00 - sýkora
16:00 - strakapoud
17:00 – drozd

Záruka: Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady 
z výroby a na vady materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Vyrobeno v Číně

SK

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A VAROVANIA
POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A 
USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE. KEĎŽE JE 
VTÁČÍ SPEV HODINAMI PREHRÁVANÝ IBA POČAS 
DŇA, MALI BY STE PRE ZAISTENIE SPRÁVNEHO 
FUNGOVANIA HODÍN DÔKLADNE DODRŽIAVAŤ NIŽŠIE 
UVEDENÉ POKYNY.

• Aj je výrobok v zlom stave, chybný alebo poškodený 
NEPOUŽÍVAJTE HO.

• S hodinami za žiadnych okolností nemanipulujte. 
Úpravy alebo opravy prístroja môže vykonávať iba 
autorizovaný odborník.

• Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami príp. s 
nedostatkom potrebných skúseností alebo znalostí, 
môžu prístroj používať iba ak sú pod dozorom 
alebo boli poučené o jeho bezpečnom používaní a 
porozumeli súvisiacim nebezpečenstvám. Výrobok 
nie je hračkou! Deti sa s týmto prístrojom NESMÚ 
hrať.

HU

Szállítási terjedelem:
1 db Starlyf Birdsong Clock
1 db Madár útmutató

CZ

Rozsah dodávky:
1 x Starlyf Birdsong Clock
1 x Průvodce ptáky

SK

Rozsah dodávky:
1 x Starlyf Birdsong Clock
1 x Sprievodca vtáctvom

RO

Domeniul de livrare:
1 x Starlyf Birdsong Clock
1 x Ghid de păsări
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• Výrobok nie je vodeodolný a mal by byť vždy 
uchovávaný na suchom a pred vlhkosťou chránenom 
mieste.

• Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani 
nadmernému teplu.

• Prístroj je určený výlučne do interiérových priestorov.

NASTAVENIA:
1. Hodiny BEZ BATÉRIÍ nastavte na 5:50.
2. Vložte 3 ks AA batérií (nie sú súčasťou balenia) do priehradky na batérie na 

zadnej strane hodín. Dbajte na vyznačenú polaritu.  
Poznámka: Hodiny zaregistrujú aktuálne nastavenie času ako 5:50 ráno (A). 
Prvé vtáčie zaspievanie sa spustí o 6:00 ráno a bude za ozývať každú ďalšiu 
hodinu až do 21:00 večer.

3. Pomaly upravte čas hodín na aktuálny čas. Upozorňujeme, že tieto hodiny sú 
založené na 2 4 - h o d i n o v o m systéme a pri ich nastavovaní je potrebné 
vziať do úvahy doobedný a poobedný čas.

 
Informácia:
Hodiny znejú: od 6:00 do 21:00 hod 
Hodiny sú ticho: od 22:00 do 5:00 hod

POZNÁMKA: Ak sa výkon hodín spomalí/zastavia sa alebo sa zníži hlasitosť 
zvuku, je to znakom toho, že batérie sú takmer vybité. Zaistite, okamžitú výmenu 
batérií za nové. (Pri výmene batérií postupujte podľa vyššie uvedených pokynov).

Ak tichý režim nefunguje správne, príp. sa hodinový spev vtákov neozýva
v správnom poradí, vyberte batérie a zopakujte vyššie uvedený návod.

ZOZNAM PIESNÍ:
6:00 – Plamienka driemavá
7:00 - Oriešok hnedý
8:00 - Drozd čierny
9:00 - Brhlík modrý
10:00 - Slávik
11:00 - Červienka
12:00 - Výr bielobradý
 13:00 - Pinka obyčajná
14:00 - Kukučka
15:00 - Sýkorka bielolíca
16:00 - Ďateľ veľký
17:00 – Drozd plavý

Záruka: Na tento výrobok sa vzťahuje neobmedzená dvojročná záruka na všetky 
vady výroby a materiálu. Táto záruka nijako neovplyvňuje vaše zákonné právo.

Vyrobené v Číne

RO

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ ŞI DE AVERTIZARE
CITIȚI ÎN ÎNTREGIME CU ATENȚIE TOATE 
INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE DE 
UTILIZARE PENTRU A PUTEA FI CONSULTATE LA O 
DATĂ ULTERIOARĂ. DATORITĂ FAPTULUI CĂ SUNETUL 
POATE FI EMIS NUMAI PE PARCURSUL ZILEI, TREBUIE 
SĂ RESPECTAŢI CU EXACTITATE URMĂTOARELE 
INSTRUCŢIUNI PENTRU A ASIGURA UN MOD DE 
FUNCŢIONARE CORECT.

• NU utilizaţi produsul dacă nu este într-o stare 
ireproşabilă sau dacă este defect sau deteriorat.

• Nu este permisă sub nicio formă modificarea 
ceasului. Ceasul poate fi reparat sau modificat doar 
de o persoană calificată şi autorizată.

• Acest ceas poate fi utilizat de copii cu vârsta de 
peste 8 ani, precum şi de persoanele cu abilităţi/
capacităţi fizice, senzoriale, mentale reduse care 
nu dispun de experienţa şi cunoştinţele necesare, 
numai dacă sunt supravegheate corespunzător, 
sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea 
în siguranţă a aparatului, şi au înţeles pericolele 
rezultate la utilizare! Nu este jucărie! Copiii nu au 
voie să se joace cu aparatul!

• Produsul nu este impermeabil și trebuie păstrat 
întotdeauna uscat, depozitați-l într-un loc ferit de 
umiditate.

• Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui sau la 
căldură excesivă.

• Produsul este destinat exclusiv pentru utilizarea în 
spațiile interioare.

SETĂRI:
1. Reglaţi ceasul FĂRĂ BATERII la ora 5:50.
2. Introduceţi 3 x baterii de tip AA (Coletul NU conţine baterii) în compartimentul 

pentru baterii din spatele ceasului, respectând polaritatea afișată. Indicaţii: 
ceasul înregistrează reglajul actual ca fiind ora 5:50 (AM-antemeridian), 
primul cântec al păsărelelor care se emite la fiecare oră va fi la ora 6:00 
dimineaţa şi se va emite până la ora 21:00.

3. Apoi puteţi regla încet ceasul la ora actuală. Vă rugăm să aveţi în vedere că 
acest ceas este bazat pe un sistem - de 24 ore şi la reglare trebuie să aveţi în 
vedere modul AM/PM (antemeridian/postmeridian).

Informácia:
Hodiny znejú: od 6:00 do 21:00 hod 
Hodiny sú ticho: od 22:00 do 5:00 hod

POZNÁMKA: Ak sa výkon hodín spomalí/zastavia sa alebo sa zníži hlasitosť 
zvuku, je to znakom toho, že batérie sú takmer vybité. Zaistite, okamžitú výmenu 
batérií za nové. (Pri výmene batérií postupujte podľa vyššie uvedených pokynov).

Ak tichý režim nefunguje správne, príp. sa hodinový spev vtákov neozýva
v správnom poradí, vyberte batérie a zopakujte vyššie uvedený návod.

ZOZNAM PIESNÍ:
6:00 – Plamienka driemavá
7:00 - Oriešok hnedý
8:00 - Drozd čierny
9:00 - Brhlík modrý
10:00 - Slávik
11:00 - Červienka
12:00 - Výr bielobradý
 13:00 - Pinka obyčajná
14:00 - Kukučka
15:00 - Sýkorka bielolíca
16:00 - Ďateľ veľký
17:00 – Drozd plavý

Tara de provenienta: China

HU: A MediaShop cég ellen anyagi vagy szellemi természetű, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy fel nem használása nyomán, ill. harmadik fél részéről nem megfelelő és nem teljes információk miatt keletkező károkra vonatkozó felelősségi kárigény érvényesítése (az emberi élet, test vagy egészség sérülésének esetét kivéve) alapvetően kizárt, amennyiben a MediaShop 
részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy durva gondatlanságból eredő vétség. CZ: Nároky na ručení vůči firmě MediaShop vztahující se na škody (s výjimkou v případě usmrcení, zranění nebo poškození zdraví osob, takzvaná poškození zdraví), materiální nebo nemateriální povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných a 
neúplných informací ze strany třetích subjektů, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany firmy MediaShop nedošlo k průkazně úmyslnému zavinění nebo k zavinění z hrubé nedbalosti. SK: Nároky na zodpovednosť voči spoločnosti MediaShop, ktoré sa týkajú škôd (okrem prípadu poranenia života, tela alebo ujmy na zdraví osoby, takzvaných osobných škôd), materiálnej alebo nehmotnej povahy, 
spôsobených používaním alebo nepoužívaním informácie poskytnuté alebo Použitím nesprávnych a neúplných informácií tretími stranami sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa nedá dokázať, že spoločnosť MediaShop konala úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. RO: Reclamaţiile de răspundere faţă de societatea MediaShop, care se referă la daune (cu excepţia cazului de vătămare a vieţii, integrităţii 
corporale sau sănătăţii unei persoane, aşa numitele vătămări ale persoanei), materiale sau de tip ideal, care au fost cauzate de folosirea sau nefolosirea informaţiilor prezentate respectiv prin folosirea informaţiilor defectuoase şi incomplete din partea terţilor, sunt excluse din principiu, în măsura în care din partea  MediaShop nu este prezentată o vină legal dovedită sau vină din neglijenţă.

CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland 
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

DE | AT | CH: 0800 376 36 06  – Kostenlose Servicehotline
ROW: +43 261 69 67 | CZ: + 420 234 261 900 | SK: + 421 220 990 800
RO: + 40 318 114 000 | HU: + 36 96 961 000

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv
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HU: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket, ill. az elemeket és akkumulátorokat tilos a szokványos háztartási szeméttel együtt kidobni. Önnek törvényben előírt kötelessége, hogy a készüléket élettartamának végén térítésmentesen leadja egy, az elektromos készülékekre vonatkozó törvény 
értelmében létrehozott nyilvános-törvényes gyűjtőhelyen vagy forgalmazónál, ahol elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosításával foglalkoznak, és ahol lámpák, valamint töltetlen állapotú, a készülékekből roncsolásmentesen eltávolítható elemek és akkumulátorok kivételét, eltávolítását és tervezett 
hulladékkezelését végzik. Amennyiben lehetőség van rá, ne eldobható, hanem újratölthető elemeket használjon. A régi készülékek ismételt értékesítése és újrahasznosítása jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez. Szakszerűtlen hulladékkezelés esetén olyan mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek az 
emberek, állatok és növények egészségére káros hatást fejthetnek ki. A magasabb károsanyag-tartalmú elemek a következő jelzésekkel vannak ellátva: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom. A felhasználók maguk felelnek azért, hogy személyes adataikat eltávolítsák a készülékről. | CZ: Tento symbol znamená, že elektrické a 
ektronické přístroje, resp. baterie a akumulátory nesmí být likvidovány společně s běžným domovním odpadem. Ze zákona jste povinni, je po skončení jejich životnosti bezplatně odevzdat na veřejném sběrném místě nebo u distributorů, zřízených ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních k recyklaci elektrických 
a elektronických přístrojů a žárovky, baterie a akumulátory, které nejsou pevně uzavřeny v přístroji a je možné je bez zničení vyjmout, odpojit a odevzdat za účelem stanovené likvidace. Pokud je to možné, používejte dobíjecí baterie místo jednorázových. Opětné využití a recyklace použitých přístrojů zásadně přispívají k ochraně 

našeho životního prostředí. V případě nesprávné likvidace mohou do životního prostředí unikat obsažené jedovaté látky, které mají zdraví škodlivé účinky na lidi, zvířata i rostliny. Baterie se zvýšeným obsahem škodlivých látek jsou navíc označeny následujícími znaky: Cd=kadmium, Hg=rtuť, Pb=olovo. Za vymazání osobních dat z přístroje jsou 
odpovědní samotní spotřebitelé. | SK: Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické prístroje alebo batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Po skončení životnosti ste zo zákona povinní bezplatne ich odovzdať na verejnom zbernom mieste alebo distribútorom zriadeným v súlade so zákonom o 
elektrických a elektronických zariadeniach na recykláciu elektrických a elektronických zariadení a oddeliť a zlikvidovať vybité žiarivky, batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v spotrebiči a dajú sa vybrať bez toho, aby sa zničili. Ak je to možné, namiesto jednorazových batérií používajte nabíjateľné batérie. Opätovným zhodnotením 
a recykláciou starých prístrojov významne prispievate k ochrane životného prostredia. V prípade nesprávnej likvidácie sa môžu toxické zložky uvoľniť do životného prostredia a spôsobiť nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Batérie so zvýšeným obsahom škodlivín sú označené aj týmito symbolmi: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = 
olovo. Za vymazanie osobných údajov z prístroja sú zodpovední spotrebitelia. | RO: Acest simbol indică faptul că nu este permis ca aparaturile electrice şi electronice, resp. bateriile şi acumulatorii să fie eliminate împreună cu deşeul casnic menajer. Sunteţi obligat prin lege ca la sfârşitul duratei de viaţă a acestora să le predaţi gratuit la 
distribuitorii autorizaţi sau la punctele publice de colectare înfiinţate conform legilor în vigoare privind echipamentele electrice şi electronice în vederea reciclării acestora, iar lămpile, bateriile şi acumulatoarele descărcate, care nu sunt fixate/

HU: Ez a termék megfelel az európai irányelveknek.  CZ: Tento výrobek odpovídá evropským normám a směrnicím.  SK: Tento výrobok zodpovedá európskym právnym normám. RO: Acest produs corespunde directivelor europene.
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HU
1. GYÖNGYBAGOLY
Éjszakai ragadozómadár, rágcsálók és kismadarak jelentik a 
táplálékát. A leggyakrabban hallható hang egy nagyon hangos, 
fémes sziszegő hang, amely fokozatosan növekszik a hangerőben 
és a hangmagasságban. A nőstény általában mély, rekedt rikoltást 
ad ki.

2. ÖKÖRSZEM
Ez a dallamos és erőteljes éneket hallató kis madár tisztán rovarevő, 
mohából és más puha anyagokból furcsa és művészi fészket épít.

3. FEKETERIGÓ
Fürgén és közvetlenül alacsonyan repül a kusza növényzetű 
területeken. A hangja lobogós és dallamos, magas befejezéssel. Ha 
megijed, nagyon jellegzetes gágogó hangot ad ki.

 4. CSUSZKA
Kékes színű, rovarevő madár, nagy fejjel és hosszú, erős csőrrel. 
Mászás közben törzseken és ágakon mozog, és mély, rövid hangokat 
ad ki, amelyeket nagyon gyorsan vagy időközönként megismétel.

5. FÜLEMÜLE
Karcsú madár, karcsú csőrrel és hosszú farokkal. Egyenletesen 
barna színű, a farok kivételével, amely hangsúlyosan vörösesbarna 
árnyalatú. Éneklése erőteljes, művészi, változatos és következetes. 
Nappal és éjszaka is énekel.

6. VÖRÖSBEGY
Tartósan egy területen tartózkodik, és leginkább a földön mozog 
rovarok után kutatva. Kidolgozott és dallamos énekével a magas 
ágakon ül, és az év minden szakában, különösen kora reggel énekel.

 7. NAGY FÜLESBAGOLY
Nagytestű ragadozó, sokféle zsákmányra vadászik, és a legnagyobb 
az éjszakai ragadozó madarak közül. A hímek és a nőstények 
egyaránt mély hangot adnak ki.

8. ERDEI PINTY
Mindenevő, tavasszal a fák magas ágain énekel, télen pedig nagy 
rajokban gyülekezik. Ülés közben hangos, átható hangokat ad ki, 
míg repülés közben halk és tompa hangokat ad ki.

9. KAKUKK
Közepes méretű, vonuló, rovarevő madár, amelynek étrendje 
a különböző lárvák fogyasztásán alapul. Szokásos kántálása 
jellegzetes és felismerhető, és hosszú üléseken rendszeresen 
ismétlődik.

 10. SZÉNCINEGE
Kicsi, rovarevő madár, amely erdős területeken él, és nagyon 
jól tűri az ember jelenlétét. A hívásnak széles repertoárja van, a 
leggyakoribb a kora tavasszal hallható.

11. FOLTOS HARKÁLY
Táplálékát a fák kérge alatt, a fák belsejébe vagy a kidőlt törzsekbe 
fúródva szerzi meg. A hangja doboló hang, amelyet a csőrének nagy 
sebességgel, kemény felületre ütögetésével ad ki.

12. ÉNEKES RIGÓ
Általában a földön mozog, de leül a bokrok és fák tetejére is, hogy 
énekeljen. Általában finom, magas, lágy hangot bocsát ki, és éneke 
dallamos, ismétlődő szekvenciákkal.

CZ
1. SOVA PÁLENÁ
Aktivní noční dravý pták, lovící hlodavce a drobné ptactvo. Nejčastěji 
slyšitelný zvuk je velmi tiché, kovově znějící syčení, které postupně 
zesiluje a jeho tón se zvyšuje. Samička zpravidla vydává hluboký, 
vrzající zvuk.

2. STŘÍZLÍK
Tento malý pták se svým melodickým a hlasitým zpěvem je skutečný 

pojídač hmyzu a staví si originální hnízdo, které je skutečným 
uměleckým dílem, z mechu a dalších měkkých materiálů.

3. KOS
Se svým obratným a přímým letem je ptákem, který létá v nízké 
výšce v oblastech s bujnou vegetací. Jeho zpěv je kolísavý a 
melodický s dozvukem ve vysokém tónu. Pokud se poleká, vydává 
svůj velmi charakteristický kdákavý zvuk.

4. BRHLÍK LESNÍ
Modře zbarvený, hmyzožravý pták se silnou hlavou a dlouhým, 
silným zobákem. Pohybuje se šplháním po kmenech a větvích a 
volá hlubokými, krátkými tóny, které opakuje velmi rychle nebo v 
pravidelných intervalech.

5. SLAVÍK
Štíhlý pták se štíhlým zobákem a dlouhým ocasem. Má jednotné 
hnědé zbarvení, s výjimkou ocasu, který má výrazný červenavý 
nádech. Jeho zpěv je silný, působí umělecky, je rozmanitý a vytrvalý. 
Zpívá jak ve dne, tak i v noci.

6. ČERVENKA
Je zavalitá, teritoriální a při hledání hmyzu se většinou pohybuje 
po zemi. Svým umělecky znějícím a melodickým zpěvem sedí 
na vysokých větvích a zpívá ve všech ročních obdobích, zvláště 
brzy ráno.

 7. VELKÝ VÝR UŠATÝ
Jedná se o velkého dravce, který krade kořist ulovenou jinými 
dravci, a je největší z aktivních nočních dravých ptáků. Jak samečci, 
tak i samičky vydávají velmi hluboký tón.

8. PĚNKAVA
Jedná se o všežravce, který na jaře zpívá ve vysokých větvích 
stromů, zatímco se v zimě shromažďuje ve velkých hejnech. Když 
sedí, vydává hlasitý, pronikavý zvuk, zatímco za letu zpívá tichými 
a slabými tóny.

9. KUKAČKA
Jedná se o středně velkého, kočovného a hmyzožravého ptáka, jehož 
stravou jsou různé druhy larev. Jeho zvučný zpěv je charakteristický, 
rozpoznatelný a opakuje se v pravidelných dlouhých relacích.

10. SÝKORA
Malý hmyzožravý pták, který žije v zalesněných oblastech a velmi 
dobře snáší přítomnost člověka. Disponuje širokým repertoárem 
hlasů, přičemž tím nejčastějším je zpěv, který je slyšet začátkem 
jara.

11. STRAKAPOUD
Svoji kořist loví pod kůrou stromů, přičemž se provrtává dovnitř 
stromů nebo padlých kmenů. Vydává zvuk bubnování, který vzniká 
opakovanými údery zobáku velkou rychlostí na tvrdý povrch.

12. DROZD
Obvykle se pohybuje po zemi, sedá ale také na vrcholcích keřů a 
stromů, aby tam zpíval. Obvykle vydává jemný, vysoký, měkký zvuk, 
a jeho zpěv je melodický s opakovanými relacemi.

SK
1. PLAMIENKA DRIEMAVÁ
Nočný dravec, predátor hlodavcov a malých vtákov. Najbežnejším 
zvukom, ktorý počujete, je veľmi hlasné kovovo znejúce syčanie, 
ktorého hlasitosť a výška sa postupne zvyšuje. Samica zvyčajne 
vydáva hlboký, chrapľavý zvuk.

2. ORIEŠOK HNEDÝ
Tento malý vtáčik, ktorý je čistý hmyzožravec, so svojím melodickým 
a silným spevom stavia zvláštne a prepracované hniezdo z machu a 
iných mäkkých materiálov.

3. DROZD ČIERNY
Svojím obratným a priamym letom je to vták, ktorý lieta v nízkych 

výškach v oblastiach so spletitou vegetáciou. Jeho zvuk je vrtkavý 
a melodický s vysokým doznievaním. Keď sa zľakne, vydá veľmi 
výrazný chichotavý zvuk.

4. BRHLÍK MODRÝ
Modrastý hmyzožravý vták s hrubou hlavou a dlhým silným 
zobákom. Pohybuje sa lezením po kmeňoch a konároch, spieva v 
tichých, krátkych tónoch, ktoré sa opakujú veľmi rýchlo alebo v 
intervaloch.

5. SLÁVIK
Štíhly vták so štíhlym zobákom a dlhým chvostom. Je rovnomerne 
hnedej farby s výnimkou chvosta, ktorý má výrazný červenohnedý 
odtieň. Jeho spev je silný, umný, rôznorodý a konzistentný. Spieva 
vo dne aj v noci.

6. ČERVIENKA
Je podsaditá a teritoriálna, väčšinou sa pri hľadaní hmyzu pohybuje 
po zemi. So svojou prepracovanou a melodickou piesňou sadá na 
vysoké konáre a spieva v každom ročnom období, najmä skoro ráno.

7. VÝR BIELOBRADÝ
Je to veľký dravec, ktorý loví širokú škálu koristi a je najväčším z 
nočných dravcov. Samce aj samice vydávajú hlboký zvuk.

8. PINKA OBYČAJNÁ
Je to všežravec, ktorý na jar spieva vo vysokých konároch stromov a 
v zime sa zhromažďuje vo veľkých kŕdľoch. Keď sedí, vydáva hlasné, 
prenikavé zvuky, zatiaľ čo počas letu vydáva nízke, slabé zvuky.

9. KUKUČKA
Je to stredne veľký, sťahovavý a hmyzožravý vták, ktorého potrava 
je založená na konzumácii rôznych druhov lariev. Jej zvyčajný spev 
je výrazný a rozpoznateľný a pravidelne sa opakuje počas dlhých 
období.

10. SÝKORKA BIELOLÍCA
Malý, hmyzožravý vták, ktorý žije v zalesnených oblastiach a veľmi 
dobre znáša aj prítomnosť človeka. Má široký repertoár zvukov, 
najrozšírenejší je ten, ktorý je počuť začiatkom jari.

11. ĎATEĽ VEĽKÝ
Svoju potravu nachádza pod kôrou stromov, prebodávaním 
vnútorných častí stromov alebo padlých kmeňov. Jeho zvuk je bubnu 
podobný zvuk, ktorý vydáva zobák opakovaným udieraním veľkou 
rýchlosťou na tvrdý povrch.

12. DOZD PLAVÝ
Zvyčajne sa pohybuje na zemi, ale tiež často sedí pri speve na 
vrcholkoch kríkov a stromov. Zvyčajne vytvára jemný, vysoký tón a 
jeho spev je melodický s opakujúcimi sa sekvenciami.

RO
1. BUFNIŢA DE HAMBAR
Se deosebeşte de alte specii de bufniţe prin forma sa unică, prin 
culoare şi voce. Pasăre de pradă nocturnă, care se hrăneşte cu 
rozătoare și păsări mici. Cel mai frecvent sunet auzit este un șuierat 
metalic foarte puternic, care crește treptat în volum și înălțime. 
Femela scoate de obicei un țipăit profund și răgușit.

2. PITULICE
Această pasăre mică, cu un tril melodios și puternic, este o pasăre 
care se hrăneşte numai cu insecte şi care își construiește cu 
măiestrie un cuib neobişnuit din mușchi și alte materiale moi.

3. MIERLĂ
Cu zborul ei agil și direct, este o pasăre care zboară la altitudini 
joase în zonele cu vegetație densă. Cântecul ei este ca un fluierat 
variat, melodic cu un final cu tonalitate înaltă. Când se sperie emite 
sunete foarte caracteristice ca un chicotit.

 4. ȚICLEANUL NUMIT ŞI SCORŢAR SAU CIOCÂRLEŢ
O pasăre albăstruie, insectivoră cu un cap mare şi un cioc lung şi 

puternic. Se deplasează caţărându-se pe trunchiurile şi ramurile 
copacilor, emite sunete formate din tonuri joase scurte pe care le 
repertă foarte rapid sau la intervale de timp.

5. PRIVIGHETOAREA
O pasăre zveltă cu un cioc subţire şi coadă lungă. Are o culoare 
maronie uniformă, cu excepția cozii, care are o nuanță maro-
roșiatică distinctă. Cântecul ei este puternic, artistic, divers și 
viguros. Cântă atât ziua, cât şi noaptea.

6. MĂCĂLEANDRUL
Este îndesat și teritorial, în mare parte se mișcă pe sol în căutarea 
insectelor. Cu cântecul său elaborat și melodios, se aşează pe 
ramuri înalte și cântă în orice moment al anului, mai ales dimineața 
devreme.

 7. BUFNIŢA MARE CU COARNE
Ea este o pasăre de pradă mare, care vânează un număr variat de 
animale de pradă, de aceea este considerată cea mai mare dintre 
păsările de pradă nocturne. Atât masculul, cât şi femela emit un 
sunet profund, foarte jos.

8. CINTEZĂ
Este o pasăre omnivoră care primăvara cântă pe ramurile înalte ale 
copacilor şi iarna se adună în stoluri mari. Când stă așezat, scoate 
sunete puternice și pătrunzătoare, în timp ce în zbor scoate sunete 
moi și slabe.

9. CUCUL
Este o pasăre insectivoră de mărime medie, migratoare care se 
hrăneşte cu diferite tipuri de larve. Cântecul său obișnuit este 
caracteristic, uşor de recunoscut și se repetă cu regularitate în 
sesiuni lungi.

 10. PIȚIGOIUL MARE
Pasăre mică, insectivoră, care trăiește în zonele împădurite și 
tolerează foarte bine prezența oamenilor. Are un repertoriu larg de 
sunete, cel mai frecvent fiind cel auzit la începutul primăverii.

11. CIOCĂNITOAREA PESTRIȚĂ MARE
Se hrăneşte cu insectele şi larvele de sub scoarţa copacilor fie că 
aceştia sunt în picioare sau căzuţi la pământ. Se mai hrăneşte și cu 
seva copacilor, nuci, fructe de pădure, semințe, mai ales în timpul 
iernii, iar primăvara chiar cu ouăle și puii altor specii de păsări direct 
din cuiburile acestora. Sunetul ei de toboșar este un mijloc foarte 
bun de a se identifica și are aceleași funcții ca trilurile altor păsări 
care își fac cunoscut teritoriul, asta deoarece ciocănitoarea nu 
emite sunete vocale specifice.

12. STURZUL CÂNTĂTOR
De obicei, se deplasează la sol, dar se așează și pe coroana 
superioară a arbuștilor și a copacilor pentru a cânta. Hrana sa 
consta din insecte, râme, fructe de pădure. De asemenea, melcii 
sunt o importantă sursă de hrană pentru ei, mai ales în perioada 
de secetă, sau când este dificil de căutat şi găsit altceva. În mod 
normal, emite un sunet cu tonalitate fină, înaltă și moale, iar cântatul 
său este melodios, remarcabil, conţine sunete variate, armonioase, 
răsunătoare, cu secvențe repetitive.
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