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7. MADÁRVÉDELEM  

A vilá gon elo fordulo  mintegy 10 ezer mádá rfáj ko zu l ko zel 400 fáj fordul elo  házá nkbán. To bbse gu k á hu vo sebb ido  beko szo nte vel, á náppálok ro vidu le -

se vel de lebbre ko lto zik, ezek áz u n. ko lto zo  mádárák. Ne há ny fáj ázonbán pro bá l álkálmázkodni á sze lso se ges ido já rá si ko ru lme nyekhez e s áz ege sz e vet 

házá nkbán to lti. Nekik komoly kihí vá st jelent á hideg, illetve á ho  megjelene se vel á tá plá le kszerze s. 

A madáretetők gyakori vendégei  

 

A tengelic gyákori vende g á kertekben á 

te li ido szákbán, jellegzetes tárká mintá -

zátá ro l ko nnyen beázonosí tháto . A ho -

borí tottá ido szákbán rendkí vu l nehezen 

tálá l mágvákát, nem csodá, hogy ege sz 

nápjá t á ho  feltu rá sá vál to lti tá plá le k 

reme nye ben. 

A vere bme retu , egye bke nt á há zi vere bbel 

szoros rokonsá gbán á llo  cinegék gyákori 

vende gei á lákott teru leteknek. Vá rosi pár-

kokbán, udvárokbán gyákrán tálá lkozhátunk 

velu k .  

A zöld küllő termetes, 

má sfe l-ke t árásznyi 

me retu  hárká lyfe le. 

Jellegzetes zo ld szí ne 

e s piros fejteto  foltjá 

ko nnyen felismerhe-

to . Erdei mádá r, bá r 

e lelme t nem ritká n 

re teken gyu jti. A te li, 

í nse ges ido szákbán ritká n ugyán, de vá -

rosi párkokbán is megfigyelhetju k. 

 

 

A nagy fakopáncs szinte n hárká lyfe le, á zo ld 

ku llo ne l ázonbán kisebb termetu  fáj. Tá plá le -

ká t á fá kbán e lo  rovárok ádjá k, ezzel mágyá-

rá zháto , hogy cso re vel ve gig kopogtátjá á 

fáto rzset. Az u reges re szekben bukkán rá  

tá plá le ká rá. Lákott telepu le seken sem ritká, 

tá plá le kszerze se bo l ádo do án á te li ido szák 

csák kisse  nehezí ti e lete t, legálá bbis áz e le-

lemszerze s tekintete ben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A mádá reteto  szinte bá rmibo l e s bá rhogyán 

ke szu lhet, de áze rt jobb, há rágászkodunk á 

fá hoz e s egye b terme szetes ányágokhoz. A 

le nyeg, hogy á kihelyezett mádá relese get ne 

lepje be á ho  e s ne á zzon meg. 

A madáretető  

Mádáráink szá má rá nágy nehe zse get 

jelent á te li ido szák, hiszen ilyenkor á 

hideg miátt á tmenetileg megszu nik szá -

mukrá áz eddigi rovártá plá le k e s á leg-

to bb fáj á tvá lt á mág- e s bogyo fe le k fo-

gyásztá sá rá. Ezek nem mindig e s min-

denhol á llnák elegendo  mennyise gben á 

rendelkeze su kre, eze rt ezen ido szák tu l-

e le se ben le tfontossá gu  lehet egy folyá-

mátosán mu ko do  mádá reteto .  

 

Mivel etessünk?  

Elso rángu  te li elese g á nápráforgo mág, ámit áz eteto n meg-

fordulo  minden mádá r szí vesen fogyászt. Emellett mindenfe le 

olájos mágvát kitehetu nk (pl. to kmág, o sszeto rt mogyoro , 

dio ), illetve fá k, bokrok á gáirá ákászthátunk szálonná t is. 

Mind á mágok, mind á szálonná esete ben nágyon fontos, hogy 

ázok so - e s fu szermentes nátu r vá ltozátok legyenek! 

Mit ne adjunk?  

Kenyeret, morzsá t, pe ksu teme nyfe le ket nem szábád ádni á 

mádáráknák. Ezek ugyánis hámár á tnedvesednek, megsává-

nyodnák, megromlánák, ámito l á mádárák be lgyulládá st e s 

hásmene st káphátnák, ámito l legyengu lnek e s áká r pusztulá -

sukhoz is vezethet. 

Nágyon fontos, hogy áz etete shez csák u gy kezdju nk hozzá , há 

ázt ege sz te len folyamatosan tudjuk folytátni, e s u gy osszuk 

be á rendelkeze sre á llo  eteto ányágot, hogy áz kitártson te l 

ve ge ig. Inká bb ádjunk áz egy máre k helyett csák fe l máre kkál, 

de rendszeresen. 

 

Madaraink egy része odúköltő, ázáz idősebb fák törzsében és ágái-

bán terme szetes mo do n ke pzo do , vágy hárká lyok vá jtá odu kbán ko lt. A 

telepu le seken jelentkezo  terme szetve delmi proble má, hogy áz ido sebb, 

odu ke pzo de sre, odu ke szí te sre álkálmás vástágsá gu  fá k á llomá nyá álá-

csony, cso kken vágy má r teljesen el is tu nt. Szerencse re mesterse ges 

fészekodúk kihelyezésével ellensúlyozni lehet ezt á negátív hátást. 

Atto l fu ggo en, hogy milyen mádá rfájokát szeretne nk megtelepí teni, á 

mádárák ige nyeihez e s testme rete hez álkálmázkodvá ku lo nbo zo  odu -

kát kell álkálmáznunk.  Ü gyelju nk árrá, hogy egyma sto l elegendo  ta vol-

ságra és ragadozók által nehezen hozzáférhető helyen legyenek! 

Forrá s: MME 

Ö n áz 7. a lloma sna l á ll,  
á szomsze dos á llomá sok GPS koordiná tá i: 
 

6. á llomá s:  N: 47,10640  E: 17,91529 

7. á llomá s:  N: 47,10833  E: 17,91463  

8. á llomá s:  N: 47,11046 E: 17,91470 


