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Itassuk kertünk madarait
BEKÖSZÖNTÖTT A NYÁR. A HŐMÉRSÉKLET FOKOZATOSAN MELEGSZIK, LASSAN MEGÉRKEZIK A KÁNIKU-
LA, AMIKOR MINDENNEK EGYRE TÖBB FOLYADÉKRA VAN SZÜKSÉGE. MI, KERTTULAJDONOSOK KÖNY-
NYEN ENYHÍTENI TUDJUK SZOMJUNKAT EGY POHÁR HIDEG VÍZZEL, DE NÖVÉNYEINK ÉS A KERTÜNKET 
LÁTOGATÓ ÁLLATOK RÁNK VANNAK UTALVA, NEKÜNK KELL GONDOSKODNUNK VÍZELLÁTÁSUKRÓL.

Ahogyan télen az olajos magvakkal teli etetők 
kihelyezése segíti énekesmadaraink túlélését, 

úgy nyáron az itatók rendszeres vízellátása a fel-
adatunk. A madarak nemcsak szomjukat enyhítik 
ezeknél az itatóknál, de szívesen felfrissülnek ben-
ne egy fürdőzés erejéig. 

Itatót vásárolhatunk is, de aki egy kicsit kreatí-
vabb, biztosan talál a háztartásban erre alkalmas 
tárgyakat. Egy nem túl mély tál például tökéletes 
megoldás lehet, magas farönkre helyezve. Pereme 
legyen vastagabb, mint maga a tál fala, hogy a ma-
darak kellő biztonsággal meg tudjanak állni rajta. 
Az itató ne mélyüljön hirtelen, a legmélyebb részére 
ajánlott egy nagyobb követ tenni, amelyről a mada-
rak kényelmesen elérhetik a vizet. 

Az esővíz tökéletesen megfelel kerti madaraink 
számára, de ne az esőgyűjtő hordót hagyjuk nyitva ita-
tónak, mert az így a szúnyoglárvák keltetőjévé válhat.  

Alaposan gondoljuk át az itató elhelyezését, 
ugyanis vannak olyan szempontok, amikre nem fel-
tétlenül gondolunk, mielőtt nekiállunk a telepítésé-
nek. Az ideális kerti madáritató akkora legyen, hogy 
fürdőzésre is alkalmat adjon tollas barátainknak.  

A vizet rendszeresen, naponta többször is ajánlott 
cserélni, egyfelől a szennyeződések miatt, ugyanak-
kor a nagy melegben hamar fölmelegedhet az itató. 

Kerüljük az alacsony elhelyezést, ugyanis az ivás, 
fürdés közben védtelen madarak könnyen a macskák 
áldozataivá válhatnak: másfél méteres magasság-
gal már biztosabb körülményeket teremthetünk. 
De azt is vegyük figyelembe, hogy ha túlságosan 
zajos, mozgalmas helyre helyezzük az itatót, akkor 
a madarak nem fogják látogatni. Ha pedig túl eldu-
gott helyre tesszük a leskelődő tekintetek elől, akkor 
viszont magunkat és a családot is kizárjuk a fürdőző 
madarak vidám perceket okozó látványából. Ajánlott 
olyan bokrok-fák közelében elhelyezni itatónkat, ahol 
a vizes szárnytollú, megzavart madarak el tudnak rej-
tőzni a kerti ragadozók elől.    

Amennyiben télen-nyáron kellő figyelmet fordí-
tunk a madarakra, akkor rövid időn belül rendszeres 
vendégeink lesznek, és amellett, hogy látványukkal 
is feldobják napunkat, a kertünkben megtalálható 
rovaroktól is megszabadítanak minket.

Varga TiborAz itatókat nyugodt környezetbe helyezzük ki

A madarak az itatókat fürdőzésre is használják


