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Veszélyeztetô tényezôk
Idôsebb fákhoz kötôdô életmódja és szaporodása
miatt a fakivágás, a mezôvédô erdôsávok felszámolása
veszélyezteti. Közös élôhelyükön a jelenléte kiemelten fontos a fokozottan védett, odúköltô,
de saját odút készíteni nem tudó szalakóta,
továbbá az olyan hasonló életmódú fajok megmaradása
szempontjából,
mint a füleskuvik
és a búbosbanka.

Védelem

zöld küllô
Védett madár,
természetvédelmi
értéke 50 000 Ft.
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Megjelenés
Szajkó termetû, 30-36 cm-es madár,
szárnyfesztávja a fél métert is elérheti.
Az öreg madarak homloka, a fejtetô és
a tarkó piros (hímeknél a piros szín a fekete
bajúszsávban is megjelenik), a szem környéke
az orrnyílások felé kinyúlóan fekete. Felsôteste
zöld, repülés közben különösen feltûnô farkcsíkja
sárgászöld. A test alsó része világos szürkészöld. A farok
tollai szürkésbarnák, világos keresztsávozással. A fiatalok
fakóbb színezetûek. Hangja a jellegzetes, egész évben,
különösen repülés közben hallatott „klü-klü-klü”.

Elterjedés
A faj fô elterjedési területe Európa lomboserdô-övezete.
Norvégia és Svédország középsô régióiban hatol fel
legészakabbra. Hiányzik a Földközi-tenger szigeteirôl
és Írországból, miközben legnyugatibb állománya az
Egyesült Királyság erdôs területeit teljesen belakta.
Az Ibériai-félszigeten nem fordul elô, ott egy rokon faja,
az ibériai küllô él. Legkeletibb állományai Észak-Iránban,
a legdélebbiek pedig szintén Irán közép-keleti vidékein élnek.

Táplálkozás
Táplálékának jelentôs részét, a rovarlárvákat a kéreg alól
és a pusztuló faanyag megbontásával szerzi meg. Jelentôs
a hangyafogyasztása is, amiket a talajon, illetve kiölthetô
nyelvével mélyen a járatokba hatolva szedeget össze.
Ôsszel csonthéjas terméseket, például mogyorót is
fogyaszt, de bogyókat, gyümölcsöket is csipegethet.

Élôhely
Élôhelyét az öregebb, odúkészítéshez alkalmas fákkal,
erdôsávokkal tarkított legelôk, a nyíltabb ligeterdôk jelentik
a sík vidékektôl egészen a hegyvidékekig. Megtelepszik az
idôs faállományú parkokkal tarkított nagyvárosokban is.

Költés
Erôteljes testalkatának és csôrének köszönhetôen, a
maga ácsolta odúban költ. Elôfordul, hogy ezt a
következô évben is használja, ami nem is csoda,
figyelembe véve, hogy egy-egy ilyen megfelelô
méretû üreg elkészítése akár négy hetet is
igénybe vehet. Évente egy fészekaljat nevel.
Puha fészekanyagot nem hord a tojások
alá, ezeknek az odúkészítéskor vagy
-felújításkor képzôdô faforgács biztosít alapot. Fészekalja általában
5-7 tojásból áll. A tojó naponta
egy tojást rak, a 14-15 napig tartó
kotlást az utolsó lerakása után
kezdik meg. Mindkét szülô etet,
a fiatalok közel egy hónapig
fejlôdnek az odúban, a család
a kirepülést követôen még
akár két hónapig is
együtt maradhat.

Vonulás
Állandó madarunk, a párok alapvetôen egész évben, a nyugalmi
idôszakban is a revírben vagy
ennek közelében maradnak, a
fiatalok többnyire kisebb
távolságokra kóborolnak.

Állománynagyság
Országos állománya 8000-12 000
párra tehetô és stabil-enyhén
emelkedônek tekinthetô.

