
Nagy fakopáncs tojó (Dendrocopos major)

Feketerigó (Turdus merula)Erdei pinty (Fringilla coelebs)

Házi veréb (Passer domesticus)

Fenyőpinty (Fringilla montifringilla)
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Fontos szabályok az etetésnél

Ha téli etetésre szánjuk el magunkat, be kell tarta-
nunk néhány fontos szabályt, mert az etetőhöz szok-
tatott madarakért a tél folyamán felelőséggel tarto-
zunk. A fagyok beállta után érdemes elkezdeni az 
etetést, de igazán sohasem késő, a folyton keresgélő 
madarak előbb utóbb a december végén kirakott ele-
séget is megtalálják. Amíg tart a hideg idő (február 
végéig), folyamatosan kell eleséget rakni a madárete-
tőbe. Enyhe időben kevesebbet adjunk.  Az etetéshez 
legjobb a napraforgómag, ezt a legtöbb madár szíve-
sen megeszi. Néhány madárfaj, pl. a sármányok és 
a pintyfélék inkább a földön keresik a táplálékukat, 
ezért hómentes helyre érdemes kiszórni számukra 
az üzletekben kapható pintyeleséget, rostaalját, bú-
zát stb. A feketerigó, a vörösbegy a konyhai hulladék 
között is szívesen válogat, nekik érdemes főtt répát, 
almát, esetleg egy kis főtt húst csíkokra vágva kihe-
lyezni a talajszintre. 

Madárkalács készítése

Olvasztott marhafaggyúba keverjünk napraforgót, 
diót, mogyoródarabokat. Ha nincs más, a naprafor-
gómag is elég hozzá. Tejfölös, joghurtos dobozokba 
szétöntjük, madzagot vagy drótot lógatunk bele, majd 
ha megszilárdult, kivesszük a dobozból és felakaszt-
hatjuk a fára, vagy az etető mellé.

Amit ne tegyünk:

Ne adjunk a madaraknak sózott szalonnát, mert ez 
fokozott vízfelvételre kényszeríti őket, a margarin és 
a vaj pedig akár bélgyulladást is okozhat. A kenyér- 
és süteménydarabkák gyorsan átnedvesednek, így 
ideális táptalajt jelentenek a mikroorganizmusoknak, 
amelyek megbetegíthetik a madarakat. S végül az ete-
tőt mindig tartsuk tisztán, hogy elejét vegyük a fertő-
zéseknek, járványoknak.
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Madarak az etetőnél
Határozó a téli etetőnél gyakrabban előforduló madarakhoz

Ha mindezt betartottuk, nincs más teendőnk, 
mint hogy a jó meleg szobából kedvünkre 

nézegessük az etetőre érkező vendégeinket.

Kékcinege (Parus caeruleus) Széncinege (Parus major) Vörösbegy (Erithacus rubecula)

Zöldike (Carduelis chloris)
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