7. MADÁRVÉDELEM
A világon elofordulo mintegy 10 ezer mádárfáj kozul kozel 400 fáj fordul elo házánkbán. Tobbseguk á huvosebb ido bekoszontevel, á náppálok rovidulesevel delebbre koltozik, ezek áz un. koltozo mádárák. Nehány fáj ázonbán probál álkálmázkodni á szelsoseges idojárási korulme nyekhez es áz egesz evet
házánkbán tolti. Nekik komoly kihívást jelent á hideg, illetve á ho megjelenesevel á táplálekszerzes.

A madáretetők gyakori vendégei
A zöld küllő termetes,
másfel-ket árásznyi
meretu hárkályfele.
Jellegzetes zold színe
es piros fejteto foltjá
konnyen felismerheto. Erdei mádár, bár
elelmet nem ritkán
reteken gyujti. A teli,
A tengelic gyákori vendeg á kertekben á

ínseges idoszákbán ritkán ugyán, de vá-

teli idoszákbán, jellegzetes tárká mintá-

rosi párkokbán is megfigyelhetjuk.

A madáretető

Mivel etessünk?

Mádáráink számárá nágy nehezseget
jelent á teli idoszák, hiszen ilyenkor á

Elsorángu teli eleseg á nápráforgomág, ámit áz eteton megfordulo minden mádár szívesen fogyászt. Emellett mindenfele

hideg miátt átmenetileg megszunik szá-

olájos mágvát kitehetunk (pl. tokmág, osszetort mogyoro,

mukrá áz eddigi rovártáplálek es á leg-

dio), illetve fák, bokrok ágáirá ákászthátunk szálonnát is.

tobb fáj átvált á mág- es bogyofelek fo-

Mind á mágok, mind á szálonná eseteben nágyon fontos, hogy

gyásztásárá. Ezek nem mindig es min-

ázok so- es fuszermentes nátur változátok legyenek!

denhol állnák elegendo mennyisegben á

Mit ne adjunk?

rendelkezesukre, ezert ezen idoszák tul-

Kenyeret, morzsát, peksutemenyfeleket nem szábád ádni á

eleseben letfontosságu lehet egy folyámátosán mukodo mádáreteto.

mádáráknák. Ezek ugyánis hámár átnedvesednek, megsáványodnák, megromlánák, ámitol á mádárák belgyulládást es
hásmenest káphátnák, ámitol legyengulnek es ákár pusztulásukhoz is vezethet.

zátárol konnyen beázonosítháto. A ho-

Nágyon fontos, hogy áz eteteshez csák ugy kezdjunk hozzá, há

borítottá idoszákbán rendkívul nehezen

ázt egesz telen folyamatosan tudjuk folytátni, es ugy osszuk

tálál mágvákát, nem csodá, hogy egesz

A nagy fakopáncs szinten hárkályfele, á zold

be á rendelkezesre állo etetoányágot, hogy áz kitártson tel

nápját á ho felturásávál tolti táplálek

kullonel ázonbán kisebb termetu fáj. Táplále-

remenyeben.

kát á fákbán elo rovárok ádják, ezzel mágyá-

Ön áz 7. allomasnal áll,
á szomszedos állomások GPS koordinátái:

6. állomás: N: 47,10640 E: 17,91529
7. állomás: N: 47,10833 E: 17,91463
8. állomás: N: 47,11046 E: 17,91470
Madaraink egy része odúköltő, ázáz idősebb fák törzsében és ágái-

bán termeszetes modon kepzodo, vágy hárkályok vájtá odukbán kolt. A
vegeig. Inkább ádjunk áz egy márek helyett csák fel márekkál, telepuleseken jelentkezo termeszetvedelmi problemá, hogy áz idosebb,
de rendszeresen.
odukepzodesre, odukeszítesre álkálmás vástágságu fák állományá álá-

rázháto, hogy csorevel vegig kopogtátjá á

csony, csokken vágy már teljesen el is tunt. Szerencsere mesterseges

fátorzset. Az ureges reszekben bukkán rá

fészekodúk kihelyezésével ellensúlyozni lehet ezt á negátív hátást.

táplálekárá. Lákott telepuleseken sem ritká,

Attol fuggoen, hogy milyen mádárfájokát szeretnenk megtelepíteni, á

táplálekszerzesebol ádodoán á teli idoszák

mádárák igenyeihez es testmeretehez álkálmázkodvá kulonbozo odu-

csák kisse nehezíti eletet, legálábbis áz ele-

kát kell álkálmáznunk. Ügyeljunk árrá, hogy egymastol elegendo tavol-

lemszerzes tekinteteben.

ságra és ragadozók által nehezen hozzáférhető helyen legyenek!

A verebmeretu, egyebkent á házi verebbel
szoros rokonságbán állo cinegék gyákori
vendegei á lákott teruleteknek. Városi párkokbán, udvárokbán gyákrán tálálkozhátunk
veluk .

A mádáreteto szinte bármibol es bárhogyán
keszulhet, de ázert jobb, há rágászkodunk á
fához es egyeb termeszetes ányágokhoz. A
lenyeg, hogy á kihelyezett mádáreleseget ne
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