A téli madáretetésről bővebb információt az mme.hu/teli_madaretetes oldalon talál.

Téli menü
madaraknak
főételek
Fekete napraforgómag
sózás és pörkölés nélkül . . . . . . . .

kb. 350 Ft/kg*
A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított,
magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó. A szotyiba érdemes
apró szemű magvakat: kölest, muhart stb. keverni, a legegyszerűbb, ha állatkereskedésekben, barkácsáruház-láncokban
kapható magkeveréket vásárolunk.

A csíz, és a háttérben látszó zöldike napraforgómagot lakmározik.
Fotó: Orbán Zoltán

Cinkegolyó, zsírokból
és magvakból összeállítva. . . . . .

Alma, nyersen feltálalva . . . . . .  kb. 30 Ft/darab*
Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölccsel,
elsősorban a legolcsóbb almával is etessünk. Ezeket lehetőleg
szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány darabot a
talajra is tehetünk, így a madarak a hóesésben és azt követően is
hozzáférhetnek, míg a földre szórt élelem mindaddig elérhetetlen
számukra, amíg el nem takarítjuk a havat. Az almát gyakorlatilag
minden lágyevő, tehát rovarokat (is) fogyasztó madár kedveli, így
nagy segítséget nyújthat azoknak a madaraknak, melyek szokásuktól eltérően áttelelnek, például a barátposzátának is.

A kék cinege a cinkegolyóból csipegetve jut zsiradékhoz.
Fotó: Orbán Zoltán

italok
Víz – tisztán, folyékony
halmazállapotban . . . . . . . . . . . . . .

0,22 Ft/liter*
Tartós, több napig vagy hétig tartó kemény fagyok idején nemcsak a táplálék, de a folyékony halmazállapotú víz megtalálása
is kritikus tényezővé válik a madarak túlélése szempontjából.
A fagyos, száraz levegő a szervezet hasonló fokú kiszáradását
okozza, mint egy forró kánikulai nap. Ezért fontos, hogy az élelem
mellett vizet is mindig helyezzünk ki. Ha a víz megfagy, akkor
napközben legalább egyszer cseréljük a jeget langyos vízre,
amiben a madarak akár fürdeni is tudnak.

A barátposzáta a fa ágára tűzött almát dézsmálja.
Fotó: Orbán Zoltán

Csupán két nagyobb etető- és itatótálcára és párszáz forintra van
szükség. Valamint arra, hogy ezeket szükség szerint utántöltse.
Köszönöm, hogy ezzel segíti a madarak téli túlélését!
*Az árak csupán megközelítő értékek, a különböző boltok kínálatának
összehasonlítása alapján tüntettük fel. Sokféle etető és eleség beszerezhető az MME
boltjában. Információt itt talál a választékunkról: http://www.mme.hu/bolt

A fekete rigó, miután a földről csipegetett, a kitett itatóból juthat
folyadékhoz. Fotó: Orbán Zoltán

A madaraknak télen is szükségük van védelemre.
Kérem, adományával támogassa munkánkat!

Az etetőn felbukkanó madarak beazonosításában nagy segítséget nyújthat a Madárhatározó
mobiltelefonos alkalmazásunk. Keresse a Play Áruházban vagy az AppStore-ban!

kb. 70 Ft/golyó*
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli etetőanyag az állati
zsiradék: a nem sós vagy kifőzött szalonna, a faggyú, illetve a
ma már szinte bármely élelmiszerbolt állateledel-kínálatában
szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk
valamilyen vízszintes felületre, akár az etető sík tetejére, mert ezt
is nagyon szeretik a madarak, különösen a vörösbegyek.

