
MADARAK 
ÉS FÁK 
NAPJA

VÁROSI MADÁRVÉDELEM
Madaraink élőhelyeinek pusztulásával, az erdők kiirtásával vagy szántóföldé alakításával a fák el-
tűnnek és az odúlakó madarak nem találnak maguknak fészkelésre alkalmas fát. Populációjuk egyre 
csökken, így ezen madarak túlélésük érdekében településeinken keresnek maguknak új otthont.
Városi madárpopulációnk megőrzéséért meg kell tanulnunk felelősséget vállalni, ugyanis madaraink 
szükségszerű hivatást töltenek be a természetben s hozzájárulnak az egyensúly fenntartásához!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Makó Város Önkormányzata remek példával szolgál a 
„Megújuló Csipkesor” TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002 
elnevezésű projekt megvalósításával. A beruházás 
a „zöld város” jegyeiben valósult meg, ahol 
kiemelt figyelmet kapott a város természeti 
környezetének és madárpopulációjának 
megőrzése és fejlesztése. A már 
meglévő zöld felületek felújításra 
kerültek, ezenfelül 200 db új 
cserje és 20 db madárodú 
kihelyezése történt meg.



ÍME NÉHÁNY FONTOS MADÁRVÉDELMI 
GYAKORLAT, MELYEKET A VÁROSBAN 

MI IS KÖNNYEDÉN MEGVALÓSÍTHATUNK:

1. MESTERSÉGES ODÚK KIHELYEZÉSE
Milyen helyre rakjunk madárodút?

–  Magas fára, vagy esetleg oszlopra 
(kb. 2-5 méter magasan) 

–  Ügyeljünk rá, hogy a ragadozók ne érjék el 
(macskák, kutyák, nyestek stb.) 

Hogyan végezzük a karbantartást?
A fészekodú kihelyezése után sok munkánk 
nincs. Fészkelési idő alatt semmiképpen ne pisz-
káljuk az odút. Majd, miután a fiókák kirepültek 
és az odú lakatlan, tisztítsuk meg, fertőtlenítsük 
az odút, hogy a következő évben is sikeres le-
gyen a költés.

2. MADÁRETETÉS
A tél közeledtével igyekezzünk átsegíteni mada-
rainkat a fagyos időszakon! Madáretetőt vásárol-
hatunk boltban, de házilag mi is elkészíthetjük.

Milyennek kell lennie egy etetőnek?
–  ne érjék el ragadozók
–  kényelmesen elférjenek a madarak
–  kilógó vagy éles részek ne sértsék fel a 

madarak testét
–  megfelelő magasságban legyenek (1-3 m)
–  után tudjuk tölteni

Mi alkalmas a madarak etetésére?
–  nem pirított és nem sózott magkeverék
–  madárkalács vagy cinkegolyó
–  gyümölcsök

Mi nem alkalmas a madarak etetésére?
–  kenyérbél és olyan dolgok, amitől a ma-

dár felpuffad, vagy mérgező anyagokat 
tartalmaznak

Ha elfogy az eleség, rendszeresen töltsük fel az 
etetőket!

3. MADÁRITATÓ ÉS PORFÜRDŐ
A forró nyári napokon életmentő is lehet mada-
raink számára, ha itatót és porfürdőt készítünk 
számukra.
Madáritató

–  egy kidőlt fára vagy oszlopra rögzíthetünk 
egy tálat, melyet rendszeresen vízzel tölt-
sünk fel és naponta akár többször is cserél-
jük azt.

–  a tál ne legyen túl mély (akár egy faágat is 
fektethetünk bele)

Porfürdő
Nincs más teendőnk, mint egy cserépalátétet, 
vagy edényt kihelyezni és feltölteni homokkal. 
Nemsokára jönnek a verebek, a rigók, és a töb-
biek, hogy megtisztítsák tollukat a kártevőktől.

Ne sajnáljuk erőnket és ezekkel az apró 

gyakorlatokkal járuljunk hozzá madaraink 

védelméhez!

Biztosak lehetünk benne, hogy meghálál-

ják gondoskodásunkat!


