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Bújj be !

Tudnivalók a mesterséges odúkról 
és a madárbarát kertekről

Könnyű elkezdeni!
Elég egy itató vagy egy-két odú elhelyezése, és máris elkezdtük ma-
dárbaráttá alakítani a kertünket! Az MME Madárbarát kert programja 
olyan egyszerű, olcsó, bárki számára megvalósítható megoldásokat 
dolgoz ki és ismertet, amelyekkel egy kert otthonossá tehető a mada-
rak számára. Méghozzá úgy, hogy számunkra sem lesz kényelmetlen 
a kertünk.

Ha csatlakozik programunkhoz és kertjében néhány dolgot tesz a ma-
darakért, erőfeszítését egy Madárbarát Kert táblával ismerjük el.

Madárbarát a kertünk, ha van benne például:
itató, etető

odú, költőláda

örökzöldek, melyek télen is jó éjszakázóhelyek

porfürdő

bogyós termésű bokrok

sövény, amely fészkelésre is alkalmas.

A kert, amely becsalogatja 
a madarakat

barátcinege, kék cinege
Teljes belső mélység: 20–22 cm
Röpnyílás: 2,8 cm

búbosbanka, seregély, füleskuvik, szalakóta
Teljes belső mélység: 30–42 cm
Röpnyílás: 6 cm

ökörszem, házi rozsdafarkú, vörösbegy, 
barázdabillegető
Teljes belső mélység: 18 cm
Szögletes röpnyílás, magassága: 6–11 cm

széncinege, nyaktekercs, házi és mezei 
veréb, csuszka
Teljes belső mélység: 20–25 cm
Röpnyílás: 3,2-3,5 cm

Odútípusok és odúlakók

A

B

C

D

Információk a programról, madárbarát tippek, trükkök: www.mme.hu/madarbarat_kert_program
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
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Amit csak tudni akartál 
az odúkról

Barkácsolt odú, egyszerűenÜssük össze!Milyen legyen? Megbízható, tartós! Odúk számára a 2–2,5 centi 

vastag fenyődeszka a legjobb alapanyag.

Mikor tegyem ki? Szeptember – november

Hová? Többnyire 2–8 méter magasba; a C típusú odút nagyon sűrű 

és lehetőleg tövises bokorba már 0,5 méterre is lehet. De vigyáz-

zunk, hogy macska ne érje el!

Külön odú vagy „lakótelep”? Általában külön helyezzük ki az 

odúkat, min. 15–20 méter távolságra. Kivétel: B típusú odú verebek-

nek, ebből több is lehet egy helyen.

Lehet falra is? Persze. Fal, kerítés, rúd, oszlop, egyéb építmény 

a legtöbb madárnak megfelelő.

Odú az ablakunkban Igen, sőt! Ha az odú egyik fala maga az 

ablaküveg, akkor kiválóan megfi gyelhető a fészkek élete is.

És a takarítás? Nagyon fontos! Megkönnyítjük a dolgunkat, ha az 

odú teteje nyitható.  Őszi és tél végi nagytakarítás javasolt! A régi 

fészekanyagot a fi ókák kirepülése után, de a nyári költési időszak 

után mindenképpen el kell távolítani.

Mit tegyek, ha nem költöznek be a madarak? A legvalószínűbb, 

hogy nem találtak rá az odúra. Itató, etető kihelyezése segít útba 

igazítani a madarakat!

Szereld fel az alapot! Ha lyukakat is fúr 
bele, könnyebb tisztán tartani az odút.

Jöhet a tető! A 20 fokos dőlésszög 
jobb illeszkedést biztosít.

Szereld fel az elülső lapot!

Válaszd meg a nyílás méretét! A szén-
cinegék számára a megfelelő nyílás-
méret 3,2-3,5 cm.

belső 
alapterület

belső mélység röpnyílás

A 10×10 cm 20–22 cm 2,8 cm

B 12,5×12,5 cm 20–25 cm 3,2–3,5 cm

C 12,5×12,5 cm 18 cm 6–11 cm

D 15-20×15-20 cm 30–42 cm 6 cm

Vágd méretre a fát!

Szereld fel az oldalfalakat! Szög, csavar 
vagy ragasztó is megfelelő a rögzítéshez.

Fúrd ki a röpnyílást!


