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„Az 1901-ben törvényerővel bíró, március 18-án kelt 24.655/VII. 1 számú 

Körrendelettel széles alapon indított madárvédelem egyik igen fontos folyománya az, hogy a 

m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter intézményileg behozta az összes népiskolákban a 

Madarak és Fák Napját, oly értelemben, hogy évente egy nap szenteltessék a madarak és fák 

védelmének, illetőleg gyarapításának, megoktatás és gyakorlati alkalmazás képében, írja 

Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról c. időtálló könyvében.” 
 

Herman Ottó, illetve Chernel István ornitológus javaslatára és támogatásával rendezik 

meg hazánkban 1902 óta a Madarak és fák napját, minden évben május 10-én. Elődeink 

munkájának is tisztelegve tartottuk rendhagyó sétánkat a fennsíkon.  

A tanösvény Szoborpark mögötti táblájától indult el népes csapatunk: 41 fő. A 

szakvezetést Palla Balázs kerületünk fiatal madarásza tartotta. 13 fajt figyeltünk meg utunk 

során.  

Gyülekezéskor szokatlan madarat üdvözölhettünk: a fennsík felett egy szürke gém 

repült el, amely a vizes élőhelyek madara, Messziről megismerni nagy szárnycsapásairól és 

„S” alakban begörbített nyakáról, lábait röptében hosszan kinyújtva tartja. A lakott területen 

elhaladva (Rókales utca) a várost leginkább tűrő madarakat figyeltünk meg: A seregély nagy 

csapatban jellegzetesen egy síkban repül. A zöldike és a feketerigó szívesen énekelnek fák 

csúcsán, most is így kaptunk rajtuk. Az örvös galamb egy szép példánya ült büszkén az 

elektromos vezetéken. A víztorony mellett elhaladva a fennsík egyik ragadozó madarát 

pillanthattuk meg, a vörös vércsét, vadászat közben érdekesen szitál egy helyben magasan a 

levegőben. 

A nyílt területről letértünk a Kamaraerdőbe, hogy az ott előforduló énekes madarakat 

is megismerjük. Itt madarászunknak már nehezebb dolga volt, mert ekkora csapatban csekély 

esélyünk volt a madarakat meglátni, csak a fülünkre hagyatkozhattunk. A madarakról tudni 

kell, hogy általában a hímek énekelnek, a hangnak szerepe van a territórium kijelölésében és a 

párválasztásban. 

 Először egy csuszkát hallottunk, majd a csodálatosan éneklő barátka (barátposzáta) 

énekében gyönyörködtünk. Továbbhaladva az egyik faodúból fakopáncs fiókák hangját 

észleltük, majd egy kifejlett nagy fakopáncs hangját. A fakopáncsnak fontos szerep jut az 

erdőben, hiszen ők készítik az odúkat, amelyekbe a további években más odúban költő fajok 

is fészkelnek (csuszka, seregély, széncinke…) 

Visszakanyarodtunk a fennsík felé, út közben végig hallani lehetett a csilp-csalp 

fűzikét, a széncinegét, mely 2011-ben az év madara. Az erdőtől a vörösbegy kedves 

hangjával búcsúztunk. 

A fennsíkra érve már messziről hallottuk a cserjésből az est főszereplőjét a fülemülét, 

más néven a csalogányt. A fülemüle kizárólag sűrű bokrosban fészkel. Színe jelentéktelen, de 

hangja annál csodálatosabb. Áprilistól szeptemberig tartózkodik nálunk, egyszer költ. Az 

egyik legkevesebb időt itt töltő és az egyik legtávolabb repülő vonuló madarunk. 

Az érdeklődők között nagyon sok új kerületi lakost köszönthettünk a Zöld Jövő 

Környezetvédelmi Egyesület nevében. Ezért ezt kihasználva a tanösvényen elhaladva 

Mészáros Péter, az egyesület elnöke röviden bemutatta a fennsíkon folyó munkánkat: a 

gyeprekonstrukciót, a tanösvény folyamatos felújítását és az itt élő védett növényfajokból 

néhányat: borzas vértő, lappangó sás, árvalányhaj. 



 Reméljük sokan kedvet kaptak további programjainkhoz és a madarakhoz. A 

madarakról további információk, képek és hanganyagok elérhetőek a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület honlapján. www.mme.hu 

 Mindenkinek szívből ajánlom, hogy eredetiben is olvasson bele Herman Ottó 

gyönyörű nyelvezettel és ízzel megírt munkájába. A madarak hasznáról és káráról írt könyve 

interneten is elérhető, melyből egy részletet itt olvashatnak. A rajzot Csörgey Titusz 

készítette. 

51. A FÜLEMÜLE. 

Egyéb neve: ligeti fülemüle, nagy fülemüle, magyar fülemüle. 

(Luscinia philomela Bechst.) 

HASZNOS. 

51. A FÜLEMÜLE. 

Leirás. A mily fönségesen szép a fülemüle éneke, oly egyszerű a ruházata. Dolmánya 

rozsdabarna, farka rozsdaszinű; a test alsó része fehéres. A madár alig veréb nagyságú, 

finomabb alakzatú; csőre finom, hegyes, lába karcsú. Sötétbarna szeme szinte lángol és 

megmondja annak, a kinek fogékony a szíve-lelke, hogy ez a szem nemes tekintetű. Fészke 

sűrűségekben, bokros helyeken, majdnem mindig a földön áll; külső burka száraz levél, 

azután füvek kalásza, száraz szála és finom gyökér következik, néha szőrök is be vannak 

fonva. A fészek beléolvad a körülte levő földbe és ember legyen, a ki megtalálja. Fészekalja 

öt-hat olajzöldes sötétebben felhőzött és szeplőzött tojás. 

Élete módja. Majdnem titkos életet folytat a bokrok sűrűjében, sokat surran a földön, hol 

csupán bogárságból él és így nagyon hasznos. Párzás idején és a míg a tojó költ, a hím kiül a 

fészek táján, néha szabad ágra is, és hallatja majd zokogó, majd csattogó, majd zizegő dalát, a 

legszebbet, a mely madártól telik. Némely hím éjjel is énekel s elandalítja a hallgató embert. 

A párjavesztett, vagy magára maradt hím folytatja dalát, messze be a nyár szakába is… 

Madárkereskedők vad pusztítást vittek már végbe a remek madárban! 
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