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Egyáltalán ne etessük a vizek 
partján élő madarakat, és 
csak a téli hónapokban táp-
láljuk a kertekben, parkok-
ban lakó énekesmadarakat, 
mivel többet ártunk, mint 
segítünk, ha nyáron élelmet 
biztosítunk számukra – hívta 
fel a figyelmet Marton Attila, 
a Milvus-csoport madárvédel-
mi egyesület munkatársa. A 
szakember a Krónika megke-
resésére azt is elmondta, mit 
tehetünk, ha kirándulások, 
séták során fészekből kiesett 
fiókát találunk.

 » DEÁK SZIDÓNIA 

N em szükséges etetni a folyók, 
tavak partján vagy városi 
környezetben élő vízimada-

rakat. Etetésük tömegesen sodorja 
veszélybe és betegíti meg az állato-
kat, szennyezi a környezetet, rontja 
a víz minőségét – hívta fel a fi gyel-
met Marton Attila, a marosvásárhe-
lyi székhelyű Milvus-csoport ma-
dárvédelmi egyesület munkatársa. 
A szakember megkeresésünkre azt 
is elmondta, a nyári hónapokban 
azzal segíthetünk a legtöbbet a 
madaraknak, ha tiszta ivóvizet biz-
tosítunk számukra, különösen vá-
rosi környezetben. Arról is beszélt, 
hogy mi a teendő, ha fészekből ki-
esett fi ókát találunk a nyári kirán-
dulások, séták során.

A táplálékbőség 
befolyásolja a vonulást 
Az Erdélyben költő vízimadarak 
nyáron nemigen kerülnek kapcso-
latba az emberrel, mivel eldugott 
helyeken, nádasban, épületek te-
tején, kavicszátonyokon költenek, 
ennek ellenére víz melletti sétáink 
során találkozhatunk néhány szár-
csával, tőkés récével, vízi tyúkkal, 
sőt sirállyal, hattyúval is. A vízi-
madarak életmódja és téli túlélési 
szabályai alapvetően eltérnek a 

klasszikus, téli etetőket látogató 
énekesmadarakétól. Ezért etetésük 
az énekesmadarakéval szemben 
nem hasznos sem télen, sem nyári 
időszakban, mert megbetegedé-
sekhez vezet, olyan szárnyrendel-
lenességet eredményez, ami kihat 
a madár egész életére, ezenkívül 
a mesterségesen fenntartott táplá-
lékbőség „kikapcsolja” a téli túl-
éléshez nélkülözhetetlen vonulási 
viselkedést – fejtette ki Marton At-
tila. Hozzátette, más veszélyt is rejt 
a vízpartra kitett táplálék, mivel a 
vízimadarak nem kényszerülnek 
arra, hogy az élelemkereséshez el-
hagyják élőhelyüket, így értelem-
szerűen a vízbe ürítenek, ami az 
algák elszaporodásához vezet. Az 
algavirágzásnak nevezett folyamat 
során pedig toxinok keletkeznek, 
melyek mérgezőek a vízi élőlények-
re, gyakran tömeges hal- és madár-
pusztulást okozhatnak.

„Ugyancsak inkább ártunk, mint 
segítünk, ha nyári időszakban éne-
kesmadarakat etetünk. A táplálékkal 
való ellátást kötelező módon abba 
kell hagyni, miután a tél lejár, és az 

első rügyek, rovarok megjelennek” – 
hívta fel a fi gyelmet a szakember.

Madárbaráttá tehetjük a kertet
A magevő madárfajok is többnyire 
gerinctelenekkel táplálják a fi ókákat, 
így állati eredetű fehérjére van szük-
ségük, hogy felnőjenek. „Ha a szülők-
nek nagyon könnyű táplálékszerzési 
lehetőséget adunk, például naprafor-
gómagot az etetőbe, akkor gyakorla-
tilag azzal fogják etetni a fi ókákat, és 
az nem elég táplálékdús ahhoz, hogy 
az utód fejlődése megfelelő módon, 
tempóban történjen” – fejtette ki a 
madártani egyesület munkatársa. 
Kérdésünkre, hogy mit tehet a ma-
dárszerető ember nyári időszakban, 
elmondta, fontos, hogy friss ivóvizet 
és fürdési lehetőséget biztosítsunk 
kánikula idején az énekesmadarak 
számára, gyakran tisztítsuk az itatóe-
dényt, ezáltal megakadályozhatjuk 
a különböző betegségek terjedését. 
Ezenkívül madárbaráttá tehetjük a 
kertet, ha odúkat helyezünk ki, ha 
nem nyírjuk le túl korán a füvet-bok-
rokat, így fészkelési helyet alakítunk 
ki számukra.

A VIZEK MENTÉN ÉLŐ SZÁRNYASOK MEGBETEGEDÉSÉT OKOZHATJA, A TÚLÉLÉST VESZÉLYEZTETI A TÁPLÁLÉKBŐSÉG A SZAKEMBER SZERINT 

Nem ajánlott etetni a vízimadarakat

A nyáron etetett madarak ősszel nem vonulnak el, a mesterségesen fenntartott táplálékbőség 
„kikapcsolja” a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést
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Nyár közepén repülni tanulnak 
a fi ókák, ilyenkor gyakran talál-
kozhatunk fészekből kiesett vagy 
szárnyaikat bontogató madarak-
kal. „Ilyen esetben nem szabad el-
mozdítani a helyükről a fi atal egye-
deket, ugyanis a szülők még etetik 
őket, hívogatják, élelemmel csalo-
gatják, hogy minél nagyobb távo-
kat repüljenek. Ha nincs közvetlen 
veszély, például nem egy forgalmas 
útszakasz mellett van a fi óka, vagy 
nem járnak kóbor macskák és ku-
tyák a helyen, nyugodtan otthagy-
hatjuk” – tanácsolta a szakember. 
Marton Attila azt a közhiedelmet is 
cáfolta, hogy nem szerencsés kéz-
be venni a fi ókát, mivel a szülők, 
ha idegen szagot éreznek, felhagy-
nak a utód etetésével. Elmondta, a 
madarak csak nagyon szélsőséges 
esetekben mondanak le a fi ókák 
gondozásáról, ezért, ha látjuk, 
hogy veszélyes helyen van egy kis-
madár, bátran feltehetjük egy bo-
korra vagy fára.

A „szegény éhes” madár 
elkényelmesedik 
A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) nemrég 
szintén felhívta a fi gyelmet a vízi-
madarak etetésének veszélyére. 
Kiemelték, a feleslegesen kiszórt 
rengeteg táplálék vonzza a pat-
kányokat, segíti szaporodásukat, 
ami idén különösen nagy problé-
mát jelent a városokban. A nyá-
ron etetett madarak ősszel nem 
vonulnak el, így az emberek, látva 
a „sok szegény, éhes”, valójában 
elkényelmesedett vagy már beteg, 
röpképtelen madarat, tovább ete-
tik őket. A fagyok beköszöntével 
a madárlétszám a vonulásukat az 
etetőhelyeknél nyüzsgő madarak 
látványa miatt megszakítókkal fo-
lyamatosan nő, ami tovább erősíti 
az emberek etetési hajlamát, akti-
vitását. Az etetőhelyek mestersé-
gesen fenntartott táplálékbázisa 
közelében évről évre több madár 
költhet, így nő a nyári kéregetők 
száma és immáron több madárral 
kezdődik újra a folyamat – hívták 
fel a fi gyelmet a magyarországi 
szakemberek. 

 » „Ha nincs 
közvetlen ve-
szély, például 
nem egy forgal-
mas útszakasz 
mellett van a 
fi óka, vagy nem 
járnak arra kóbor 
macskák és 
kutyák, nyugod-
tan otthagyhat-
juk” – mondta 
el Marton Attila, 
Milvus-csoport 
munkatársa. 

 » KRÓNIKA

Megjelent az El a kezekkel a 
Papámtól! című új magyar 

családi fi lm előzetese, amelyben a 
nagykárolyi származású, különböző 
tehetségkutató műsorokból ismert 
Csobot Adél, valamint Bokor Barna, 
a marosvásárhelyi nemzeti színház 
Tompa Miklós Társulatának tagja is 
játszik. A Dobó Kata és Gulyás Buda 
rendezte élő szereplős mesefi lm 
forgatása tavaly ősszel kezdődött, 
és idén decemberben kerül a ma-
gyarországi mozikba, a bemutatót 
karácsonyra tervezik. A Nemzeti 
Filmintézet támogatásával készülő 
családi fi lm történetének kiinduló-
pontja Lakner Artúr 1942-ben meg-

jelent, Édes Mostoha című regénye. 
A fi lmben a kis Dorka (Marczinka 
Bori) élete váratlan fordulatot vesz, 
amikor özvegy édesapja bejelenti, 
hogy újraházasodik. Az élénk fantá-
ziájú kislány minden eszközt bevet, 
hogy megóvja édesapját a szerelem 
veszélyeitől, kalandjai során pedig 
megismeri a barátság és a bűvészet 
titkait is – olvasható a fi lm ismerte-
tőjében. Mint a produkció előzetesé-
ben is látható, a színes kosztümök, 
mesébe illő díszletek, valamint 
számítógépes technikával készült 
képzeletbeli látványvilág fokozza 
a fi lmes élményt. A fi lmben feltű-
nik még Elek Ferenc, Gubás Gabi, 
Járai Máté, Nagypál Gábor, Pálmai 
Anna, Pindroch Csaba is.

Erdélyi színészek is feltűnnek az új magyar, élő szereplős mesefi lmben

 Csobot Adél (középen) és Bokor Barna főbb szerepekben tűnik fel az El a kezekkel a Papámtól! moziban




