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Pedagógus neve: László Olga 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 6 

Téma: Fák és madarak 

Dátum: 2020. 05.11. 

 
A csoportfoglalkozás célja: a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel, 

értékrend, attitűd, érzelmi viszonyulások formálása, tudás bővítése. Segíteni a diákokat a 

fenntartható élet etikájának megismerésében, fejlesztésében, hogy megértsék a helyüket a 

természetben. Rádöbbenjenek arra, hogy ők is a természet részét képezik. 

 

 

Herman Ottó javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként tartjuk számon május 10.-ét. 
 

 

 

Meg kell tehát védeni a hasznos madarakat – kötöttek egyezséget az európai országok 1902-

ben Párizsban. Mindenekelőtt azzal, hogy egyáltalán megtanuljuk, melyek azok. Magyarország 

élen járt ebben, Chernel István ornitológus  az amerikai Day Birds mintájára – kontinensünkön 

elsőként – Kőszegen még ebben az esztendőben megszervezte a madarak és fák napját. 

Herman Ottó már két évvel korábban, 1900-ban szorgalmazta e nap megtartását az iskolákban, 

ám javaslata csupán hat évvel később jutott el Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter 

asztalára, aki körlevelet küldött ki az iskoláknak. Előírta a tanítók számára, hogy minden 

tanévben szenteljenek egy napot a hasznos madarak megismertetésére. A nap jelentése száz év 

alatt némileg átalakult. Ma már tudjuk, hogy nincs haszontalan madár, mindegyiknek megvan 

a helye a táplálékláncban, valamennyiük jelenléte szükséges az ökológiai egyensúly 

fenntartásához.  

Kérlek, nézd meg ezt a rövid kis összeállítást! 

https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY 

S hogy miért ünnepeljük a madarakkal együtt a fákat is? A válasz kézenfekvőnek tűnik: a fák 

a madarak többségének lakóhelyéül szolgálnak. Van azonban ennek prózaibb oka is: Apponyi 

Albert az 1906-os körlevelében nem csak a hasznos madarak megismertetését rendelte el, 

hanem eper- vagy gyümölcsfák ültetését is. Ez pedig alaposan ráfért az addigra lecsupaszított 

országra. 

Hazánkban minden év május 10-e a „Madarak és Fák Napja”. Ez a nap több mint száz éve a 

természet és az élővilág védelmének napja Magyarországon. A „Madarak és Fák Napja” az egész 

természet ünnepe, amikor mi, emberek azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek 

a Földön. 

A történet valamikorra az ipari forradalom idejére nyúlik vissza. Akkortól az ember hajlamos a 

természetre is aszerint tekinteni, hogy mi váltható belőle pénzre és mi nem. 

Kialakult hát a hasznos és a káros madarak fogalma. A célon azonban jóval túllőttünk: a 

mezőgazdaság iparosításával pusztultak azok a madarak is, amelyek értéket teremtenek az 

embernek – például olyan élőlények fogyasztásával, melyek haszonnövényekkel táplálkoznak.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY
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A szántóföldek, a szőlőtelepítések, a bányászat faigénye mind-mind erdőségeinket gyérítette. 

Érthető tehát, hogy a miniszter a gyümölcsfák ültetésére biztatott. De hogy kerülnek ide az  

 

eperfák? Nem elsősorban a baromfik által is kedvelt termése miatt, hanem a selyemhernyók 

táplálása érdekében. 

Az első világégés után tapasztalt mélypont óta erdősült területeink nagysága folyamatosan 

növekedik, a mai húsz százalék fölötti arányt 27-re szándékoznak emelni a döntéshozók. S bár 

a fajok hasznossága körüli viták időnként fellángolnak, egy bizonyos: a madarak és a fák nélkül 

szegényes volna az életünk. Becsüljük hát őket! 

Nem véletlen, hogy a madarak mellett a fák is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak ezen a jeles 

napon. A fák lassítják az éghajlatváltozást (május 15 - Nemzetközi klímaváltozási nap), és 

számos „szolgáltatással" védik egészségünket, jóllétünket. A fák oxigént termelnek és sok 

légkört melegítő szén-dioxidot kötnek meg. Egy 50 éves lombos fa 50 kg oxigénnel dúsítja a 

légkört és közel 70 kg szén-dioxidot dolgoz fel egy vegetációs időszakban, valamint 400 kg 

egyéb szennyeződést szűr ki a levegőből (por, nitrogén-dioxidok, kén-dioxid...), és évente kb. 

4000 liter vízpárát juttat a levegőbe – enyhítve a forró nyarakat, a városokban az ún. hősziget-

hatást.  

  

Néhány óra a természetben csodát tesz – testünk újjáéled, elpárolog fizikai, idegi, lelki 

fáradságunk, szellemileg is felfrissülünk. A nagyvárosokban élők ezért ösztönösen igyekeznek 

kiszabadulni a házak közötti zajból, legalább a közeli parkba. Az emberek már ősidők óta 

különös vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt. A "Madarak és Fák Napja" mégis az egész 

természet ünnepe, amikor mi, emberek azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden 

élőlénynek a Földön. 

1996 óta egy Németországból indult mozgalom hatására hazánkban is minden évben 

megrendezésre kerül az év fája és madara választás. A választás célja, hogy a természeti 

kincsnek számító hazai erdőkben élő gyönyörű fákra, illetve madarakra széles körben felhívja 

a figyelmet. Ebben az évben az év fája a  Tatár juhar, az év madara pedig az Erdei fülesbagoly 

lett. 

Fa nélkül egy fillért sem ér a táj. 
S üres a fa, ha nincs rajta madár. 

Én azt hiszem, nem kelne fől a nap, 

Ha nem lennének fák és madarak.  

Horváth Imre költő sorai híven fejezik ki az erdők illetve a 

fák, cserjék és a madarak kapcsolatát, egymásra utaltságát. 

A fák ágaira fölreppenő, az erdő sűrűjében, lombkorona 

védelmében fiókákat nevelő, a fűben, avarban táplálék 

után kutató, párját kereső madár hangja, dala nélkül árva, 

halott, sivár lenne az erdő a park, a fasor 

http://www.fna.hu/hir/pusztuloerdok
http://www.fna.hu/vilagfigyelo/eghajlatvaltozas
https://fna.hu/hir/rosszlevegokornyezet
https://fna.hu/hir/karbonnegativBhutan
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Most pedik kérlek benneteket, szánjatok rá 4-5 percet, és teszteljétek tudásotokat, 

környezettudatossági ismereteiteket az alábbi 2 játékkal: 

https://wordwall.net/hu/resource/2110790/madarak-f%C3%A1k-napja 

https://vadaszerdo.blog.hu/2019/05/09/madarak_es_fak_napja_521 

Az eredményeket kérem, küldjétek el nekem. 

Köszönöm! 

Egy szép gondolattal zárnám a mai csoportfoglalkozást: 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/2110790/madarak-f%C3%A1k-napja
https://vadaszerdo.blog.hu/2019/05/09/madarak_es_fak_napja_521
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Felhasználtam: 

http://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja 

https://wordwall.net/hu/resource/2110790/madarak-f%C3%A1k-napja 

https://vadaszerdo.blog.hu/2019/05/09/madarak_es_fak_napja_521 

https://fna.hu/hir/madarakfak17 

 

 

 

http://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja
https://wordwall.net/hu/resource/2110790/madarak-f%C3%A1k-napja
https://vadaszerdo.blog.hu/2019/05/09/madarak_es_fak_napja_521
https://fna.hu/hir/madarakfak17

