
 

Téli madáretetés 

 

 

 

Madaraink számára télen sokkal nehezebb a megfelelő energiadús táplálék 
beszerzése, ezért a felállított etetőket szívesen látogatják. A megfelelő táplálás 
azonban mi a felelősségünk. 
 
 
 
A madáretetés alapvető szabályai: 
 
Ha elkezded, ne hagyd abba! 
Amennyiben elkezdjük az etetést, akkor nem szabad abbahagyni, mert a 
táplálékforrás megvonása, hidegebb éjszakákon a madarak pusztulásához vezet. 

 Az ideális etetési időszak október végétől április közepéig, végéig tart,de új 
helyen már szeptember első harmadában is elkezdhetjük. 

 Az etetés mellet fontos az itatás is!  

 Legjobb, ha műanyag alátétet használunk, 
mert könnyebben eltávolítható belőle a megfagyott víz. 

 Nagy fagyok esetén keverjünk kevés cukrot a vízbe, 
ezzel gátolva a víz megfagyását. 

  

 

Helyezd az etetőt biztonságos helyre! 

 Az etetőket nyugodt, de könnyen megközelíthetően helyre tegyük. 

 Az etető környékén legyen bokor, vagy cserje, 
hogy a madarak könnyen találjanak búvóhelyet. 

 Ha kutyánk vagy macskánk is van, tegyük megfelelő magasságba 
az etetőt, amit a macskák nem tudnak megközelíteni. 

 
 
 
Az etetőben tarts tisztaságot és rendet! 

 Nyirkos esős időben pár naponta takarítsuk ki az etetőtálcát.  

 Seperjük ki a megmaradt táplálékot és először neomagnolos vízzel, 
majd ezután tiszta vízzel mossuk át az etetőt.  

 Ha virágcserép alátéteket használunk etetésre, érdemes az alátétekre 
pici lukat fúrni, így ha esik az eső, akkor a lyukon a víz ki tud folyni, 
nem állnak a magok vízben.  

  

Válogasd meg, mivel eteted a madarakat!  



Mivel etessünk? 

 
 

Magvak Gyümölcsök 
Állati 

zsiradék 
Húsok, 

apróra vágva 
Egyéb 

táplálék 

napraforgómag alma cinkegolyó csirkemáj főtt tészta 

fenyőmag körte marhafaggyú csirkeszív főtt rizs 

cirokmag szőlő 
sótlan 
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lágy sótlan 
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macskaeledel 

sótlan, nem 
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lágy 
kutyakonzerv 

kesudió  cinkegolyó  lisztkukac 
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Mivel ne etessünk? 
 
 
Kenyeret, morzsát, lisztet, pattogatott kukoricát ne adjunk, mert ezek az ételek 
megsavanyodnak és bélbetegséget, pusztulást okoznak! 
 

kenyér paprikás szalonna -sós szalonna 

kalács sós mogyoró 

liszt sós sajt 

kifli csontkukac (nagyon fertőző) 

zsemle kolbász 

ropi gomolya 

nyers tészta chips 

gépsonka  
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