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A több mint 100 éves jeles nap a Föld napja testvérünnepe, egy újabb alkalom a cselekvésre, 

természeti környezetünk megismerésére, védelmére. A madarak mellett a fák is egyre 

nagyobb szerephez jutnak a madarak és fák napján. 

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

napon. A fák lassítják az éghajlatváltozást, és számos „szolgáltatással" védik egészségünket, 

jóllétünket. A madaraknak, rovaroknak, mókusoknak és sokféle vadonélőnek otthont adó fák 

minket is védenek. 

Néhány óra a természetben csodát tesz velünk, a fák lombjának susogása, a madarak éneke 

jobb kedvre derít minket, testileg, lelkileg felfrissülünk. 

Jó idő esetén ti is tartózkodjatok minél többet a szabadban, járjatok nyitott szemmel, hisz 

amint kilépünk a házból ezernyi látnivaló tárulhat elénk, ha figyelmesen szemléljük a 

környezetünket. A gyerekek nagyon szeretnek felfedezni és ha felhívjátok a figyelmüket a 

körülöttük lévő világra hosszú percekig tudnak figyelni.  

Játszatok együtt, változzatok kis felfedezőkké, nincs másra szükség csak egy távcsőre, 

nagyítóra, esetleg fényképező gépre, amivel megörökíthetitek a óriásra nőtt fákat, a tavaszi 

virágokat, madarakat és a fűben futkározó bogarakat. Beszélgessetek sokat, nevezzétek 

nevén a virágokat, fákat, madarakat stb. Ha esténként átlapoztok még egy-egy szakkönyvet 

(madaras könyvet, kisnövény határozót) és felidézitek a napközben látottakat, esetleg 

megkeresitek a könyvekben máris sokat tettetek gyerekeitek tudásáért. 

Ha van rá lehetőségetek, látogassatok el az erdőbe - keressetek izgalmas nyomokat, 

figyeljétek a fák közötti különbséget, keressetek virágokat, gyűjtsetek kincseket, hallgassatok 

madárdalt. Sétáljatok egy nagyot a szépséges zöld környezetben, s élvezzétek ki azt a 

megnyugtató hatást, amit "nekik" köszönhetünk: a madaraknak és a fáknak. 

A kirándulás alkalmával feltétlenül keressétek meg azt a Nagy Öreg Tölgyet, amiről a mese 

szól. 

 

Galambos Bernadett: Kéregmanó 

 

Kéregmanó a Nagy Öreg Tölgyben szundikált. A hőscincért kérte meg, hogy 

ébressze már fel, ha itt lesz az újabb kéregújítás ideje, mert nagyon szeretett 

lustálkodni. 

Ugye nem is gondoltad, hogy ilyen manók is léteznek! 

Akkor én most megsúgom neked, hogy minden fában lakik egy manócska.  Nagyon 

https://operencia.com/galambos-bernadett-keregmano/


fontos dolga van ott mindegyiknek. Ha eljön a megfelelő idő, óvatosan, nagyon picit 

megrepeszti a fák kérgét, hogy azok tudjanak nyújtózkodni egy jót. Mert ahogy nő a 

fa, kicsi lesz neki a kéreg, mint egy szoros kabát. Képzelheted milyen keservesen 

nyöszörögne odabent, ha nem sóhajthatna, amikor megsimogatja őt a tavaszi szél, 

vidáman, boldogan, vagy szomorúan, amikor lombja fölött integetnek a vadludak. 

Akkora hangzavar lenne a fák nyöszörgéséből ezen a kerek világon, hogy még a 

madarak csivitelését sem hallanád meg.    Nagy feladatuk van ezért a 

kéregmanóknak. Minden hónapban fogják fanyűvő késüket, óvatosan apró sebet 

ejtenek a fák kérgén, varázsmondókát mormolnak, hogy ne fájjon a vágás. Előfordul, 

hogy bekenik gyantával is, mert így gyorsabban forrad.  Amikor végeztek színes 

hálósapkát öltenek és elbújnak valamelyik repedésben aludni. A fák pedig nyújtóznak 

egy kicsit. Felsóhajtanak és azt mondják: de jó, növesztek magamon egy pindurkát! 

Hát igen! A Nagy Öreg Tölgy csak várt és várt. Nagyon szorította már a kabátja. 

Türelmetlenségét még egy szú is fokozta, aki folyton kellemetlenül csiklandozta. De 

neki nem volt kedve azt mondani, hogy: hi, hi, hi, sem azt, hogy: ha, ha 

,ha.  Legszívesebben sóhajtott volna egy nagyot, mert itt volt a tavasz, de nem 

mert.  Nagyon szorította már a kabát. 

Kéregmanó persze csak aludt és durmogott és horkolt tovább. Öreg Tölgy először 

arra gondolt, hogy megcsiklandozza a talpát, de nem érte el.  Próbált mocorogni, 

dülöngélni egy kicsit, de a manó ettől még hangosabban horkolt.  Persze a hőscincér 

sem volt sehol. „Semmirekellő” - gondolta a tölgy. 

 
„Ha nem segít rajtam valaki én mindjárt megpukkadok!” –kiabálta mérgesen. 
A Tavaszi Szél hallotta meg elsőnek a zsörtölődését. 
–    Hogy segíthetnék rajtad? – kérdezte tőle. 
–    Ébreszd fel kérlek ezt a haszontalan Kéregmanót! – könyörgött a fa. 
–    Hol keressem őt, merre? – súgta a szél.  Azt hiszem alul bújt el valahol ez a 
cudar, keresd meg őt, kérlek! 
A Tavaszi Szél óvatosan bekukucskált minden résbe, redőbe. Tudjátok mennyi rés, 
zegzug van egy öreg tölgyfán? Belefáradt egy kicsit a keresésbe. Már majdnem 
föladta a dolgot, amikor a legkisebb lyukban megpillantott egy tarka, színes sapkát, 
meg egy pindurka talpat csíkos zoknival a lábán és egy piros kabátkát. Óvatosan 
megcirógatta, de semmi sem történt.  „Ajjaj! – gondolta, na megállj hétalvó!” 
 
Elrepült a somfavirághoz, jó nagyot szippantott belőle, aztán megállt a pici rés 
bejáratánál és azt mondta:” Ha-ha-hapci!” 
Kéregmanó akkorát ugrott, hogy nőtt egy nagy búb a fején. Aztán kidörzsölte 
szeméből az álmot és körülnézett, majd hangosan felkiáltott: „Azt a bodzavirágos 
tekeredett csigaházát, hát én elaludtam!” 
Gyorsan fogta fanyűvő kését és apró sebet ejtett a tölgy kérgén, elmormicolta 
álmosan a varázsigét. A tölgy nyomban sóhajtott egy nagyot: „Ej de szép a világ!” – 
gondolta. Aztán lassan elkezdett növekedni, és már nem is haragudott a manóra, 
hiszen mindenki hibázhat … legalábbis egyszer. 
Bár tudnotok kell, hogy azóta a hőscincér nem szívesen látott vendég a tölgyfán, mégis újra 
és újra felkeresi őt, hogy édes nedveit kortyolgassa.  De a tölgy és a manók nem 
haragtartók. Ugye, te sem? 



 
Képzeljétek gyerekek ezek a kis manócskák a ti kertetekben is vigyáznak a fákra, ha 
megsimogatjátok vagy megnézitek a fák törzsét láthatjátok rajta a sok kisebb-nagyobb 
repedést ez nem fáj a fának, sőt büszkék rá, mert így tudnak egyre nagyobbra és nagyobbra 
nőni. 
 
Minden kertben más-más manócska lakik, ha megtaláljátok rajzoljátok le nekem. 
 
 
Festhettek virágzó fákat: 

A fa festésénél segítsetek a gyerekeknek (aki igényli), de 

készülhet a fa tenyérlenyomattal is (fessétek be a gyerkőc kezét 

és egy picit az alkarját is, így egyszerre elkészülhet a fa törzse 

és a lombja is). A virágokat és a madarakat ujj festéssel 

készíthetitek el (pöttyözés). 

 

 



A PET-palackos nyomdázás is nagyon 

mutatós, próbáljátok ki. 

 

 

Készítsetek ti is manócskákat, készülhet filcből, textilből vagy papírból is. 

 

 
 

 

Gyerekek ti is segítsetek a manócskáknak védeni a fákat. Vigyázzatok zsenge ágaikra, 

leveleikre, virágaikra, tudjátok a virágokból lesznek a finom gyümölcsök, amitől 

egészségesek lesztek. Nagy lombjuk alatt hűsölhettek majd a meleg napokon, ágkarjaikon 

pedig sok-sok fészek ringatózik. Ha télen etettétek a madarakat nagy az esély, hogy tavasszal 

számtalan madárpár keres nálatok fészkelő helyet. Ha megtalálták a megfelelő otthont 

azonnal nekilátnak a fészekrakásnak. Napokig hordanak a csőrükben különféle ágakat, puha 

fű- és szalmaszálakat. Az elkészült fészek nemsokára kis lakóktól lesz hangos. 

 



Tavaly a mi teraszunkra is fészket rakott egy rozsdafarkú madárpár. Hetekig nagy volt a 

madárforgalom a fészekben ugyanis, éhes fiókák várták a táplálékot. A madárszülők 

igyekeztek mindig a legéhesebb fióka száját megtölteni. A fiókák kiváncsian tekingettek ki a 

fészekből és nem kellett sokáig várni az első repülésre sem. 

 

 

 

 
 

Benedek Elek. Madárfiókák 

 

 

 

Egy fészekben öt fióka 

Összebújnak édesen. 

 

Messze, messze szól a nóta: 

„Mindjárt, mindjárt érkezem!” 

 

Anyanóta, be szép nóta, 

Szebb ennél már nem lehet. 

 

Örvendez az öt fióka: 

„Jer, jer!” – ez a felelet. 

 

Jön már, jön már az anyóka, 

Bogár, hernyó van elég. 

 

Csicsereg az öt fióka: 

„Ó de pompás egy ebéd.” 

 

Április első felére (enyhe tavaszokon akár néhány héttel korábban) a megújuló rovarélet 

mellett már a növényzet: a fák és bokrok friss rügyei, levelei és hajtásai, a friss fűtakaró és a 

gyepszint virágzó lágyszárúi is kellő természetes táplálékbázis kínálnak a madaraknak. 

Ilyenkor kell − hacsak nincs rendkívüli időjárási helyzet − abbahagynunk az etetést. 

A lényeg az, hogy a költési időszak beindulása, a legkorábbi énekesmadár-fiókák április 

közepi kikelése után már ne legyen az etetőkben mag, mert előfordulhat, hogy a madarak a 



fiókáikat megpróbálják ezekkel etetni, s mivel még képtelenek megemészteni, 

megfulladhatnak. 

 

Madaraink többségének naponta akár többször innia és akár fürdenie is kell, ami az egyre 

szárazabb nyarakon és hómentes teleken mind nagyobb kihívást jelent számukra 

Ezért a madárbarátok számára a madáritató egész éves működtetése egyik legfontosabb, 

alapfeladat. 

 Amennyiben egész évben itatunk, a madarak állandó vendégeink lesznek, így nagyobb az 

esélye annak is, hogy a többi madárvédelmi eszközt is igénybe veszik. 

Az itató az egyik legkönnyebben alkalmazható madárbarát kertészeti módszer. Kis túlzással 

kijelenthető, hogy szinte bármely vízmegtartó képességgel rendelkező tárgy alkalmas 

madáritatónak. A legjobb a kerek vagy szögletes, 40-50 cm átmérőjű (lehet ennél nagyobb is), 

5-7 cm mély műanyag virágalátét. 5-10 cm-nél ne legyen mélyebb, mert a kisebb madarak 

számára fulladásveszéllyel járhatnak a mélyebb tálak. Ezért soha ne használjunk vödröt vagy 

hordót madárfürdőnek! 

 

 

Íme egy-két ötlet: - a kerámia cserepekből készült itató, ami egyben a kert dísze is lehet 

- és a szerényebb, de praktikus műanyag virág alátét. 

 

 
 

 

Zenehallgatás: 



https://www.youtube.com/watch?v=heptctyvaA8 
https://www.youtube.com/watch?v=2WA57DLUVYM 
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 
https://www.youtube.com/watch?v=GUNF_SGlKRI 
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