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A naptár szerint éppen magunk mögött hagyott tél 
és a be kö szön tő kora tavasz izgalmas átmeneti időszakot 
jelent a madárbarát kertekben. Márciusban ugyanis még 
tart, majd a hónap végén véget ér a téli madáretetési 
időszak. A tél vége felé az etetőkről kezdenek eltűnni 
a rovarevő cinegék, rigók és vörösbegyek, miközben 
a magevők állománya sokszor még bővül is. Ennek oka, 
hogy ekkorra szinte teljesen kiürülnek az előző ősszel 
képződött, hullott magvak, érett virágzatok, vadf öldek 
kínálta természetes magraktárak, miközben a növényi 
élet még nem indult be. Ezzel szemben a rovarok akár 
télen is repülnek, ha süt a nap, és a hőmérséklet
 +10 Celsius-fok körülire emelkedik, ami kora tavasszal 
ál  talá nosnak számít, így a rovarevők ilyenkor már bőven 
találnak maguknak friss táplálékot. Ezért ha a magevő 
ten gelicek, zöldikék, erdei pintyek és meggyvágók feb ruár 
végén és márciusban továbbra is vagy akár új vendég-
ként látogatják az etetőnket, az etetést március végéig is 
folytathatjuk úgy, hogy az eleségben a napraforgómag 
mellett egyre nagyobb arányban szerepeljenek az olyan 
apró magvak, mint az állatkereskedésben is beszerezhető 



inGreen | 2019. TAVASZ10  TÉLIDÉZŐ

köles vagy a pintyeknek és papagájoknak árult keveré-
kek. Emellett továbbra is ad ha tunk almát a madaraknak. 
Legkésőbb április első fe lében azonban abba kell hagyni 
az énekesmadarak ete tését, a költési időszakban más-
hogy (az itatás folytatásával, odúk és szőr fészekanyag 
kihelyezésével, porfürdővel stb.) segíthetjük a körülöttünk 
élő szárnyasokat. Ha nem így teszünk, a szükségtelen 
nyári etetés infantilizálná az egyedeket, elkényelmesítené 
a szülőket, a természetestől eltérő táplálékviszonyokhoz 
szoktatná a felnövekvő ge ne rációkat, a mesterséges 
táp lálékbőség pedig folyamatos emberi beavatkozás nél-
kül életképtelen szintre növelhetné a fész kelő állo mányt. 
Fontos tudni, hogy a vízimadarakat soha semmivel nem 
szabad etetni, mert náluk az ilyen jellegű emberi beavat-
kozás súlyos viselkedésváltozást okoz, ami télen 
a madarak pusztulását okozhatja!

A cikkben említett témákról részletesen olvashat a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján, 

a www.mme.hu-n a Madárbarát menüpontra kattintva.
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