
Az etető vendégei
Magvakkal etethetjük:

Gyümölcsökkel és főtt zöldségekkel 
etethetjük:

Kék cinege (Parus caeruleus)Széncinege (Parus major)

Barátcinege (Parus palustris)

Fenyőpinty  (Fringilla montifringilla)

Erdei pinty (Fringilla coelebs)

Csuszka (Sitta europea)

Zöldike (Carduelis chloris)

Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)

Csíz  (Carduelis spinus)

A kiadványt támogatta a Fondul de Mediu a „Környezeti nevelés a fenntartható jövőért” 
című pályázat keretén belül.

Feketerigó (Turdus merula)

Citromsármány (Emberiza citrinella)

Tengelic  (Carduelis carduelis)

Fenyőrigó (Turdus pilaris)
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Vörösbegy (Erithacus rubecula)



A legjobb, ha a madáretetőt este töltjük fel, hogy a hosszú 
éjszakai koplalás után a hidegben minél hamarabb jussanak 
eleséghez madaraink!

Ha elkezdtük az etetést, akkor folytassuk az egész tél 
folyamán! A rendszeres etetés megszakítása a táplálékra 
váró madarak pusztulását okozhatja.

Madáretetőt sokféle formában és anyagból készíthetünk. 
Figyeljünk arra, hogy az etető több oldalról  legyen nyitott, 
ne csupán egy kis, szűk nyíláson lehessen az eleséghez 
jutni.

Mivel etessük 
a madarakat?

Olajos magvakat (napraforgó, dió, dinnye, tök, repce) 
tegyünk elsősorban az etetőbe. A legjobb a napraforgómag, 
ezt a legtöbb madár szívesen fogyasztja.

Lisztes magvakat (kender, köles, búza, kukoricadara) 
is adhatunk, de csak kisebb arányban, mivel csak kevés 
madár kedveli.

Kiegészítésként adhatunk szalonnát, faggyút, földimo-
gyorót, főtt tojást vagy túrót. Figyeljünk rá, hogy ezek soha 
ne legyenek túl sósak, penészesek vagy avasak.

Készíthetünk magvak és olvasztott faggyú vagy zsír 
keverékéből madárkalácsot is. Megdermedve tápláló cse-
mege madárvendégeink számára.

Ha a rigóféléket is szeretnénk megvendégelni, akkor 
tegyünk ki gyümölcsöt is. Az almát különösen kedvelik, 
szívesen fogyasztják az erősen megbarnultat vagy a csutkát 
is.  A főtt murkot vagy más főtt zöldségeket is elcsipegetik. 

Kenyérbéllel ne etessünk! A legtöbb madár nem is 
szereti, ráadásul elfogyasztása különféle emésztőszervi 
megbetegedéseket okozhat a madarak számára a benne 
lévő élesztő miatt.

Hogyan etessünk?
Télen a madarakat az első huzamosabb fagyok vagy 

havazás kezdetétől a tél végéig (hó és fagyok megszűné-
séig) etessük.

Márciustól a jó idő beálltával már ne etessünk, mert 
amennyiben a fiókákat etetik a szülők magvakkal (rovarok 
és lárvák helyett), az a fiókák pusztulását eredményezheti.

Minden nap ugyanabban a napszakban adjunk enni a 
madaraknak, lehetőleg azonos mennyiséget.  Így a madarak 
megszokják mikor és hányan lehetnek a vendégeink.


