
Tervezés május 12-14. 

A madarak és fák témakörének folytatása!  

Erdőmentők harmadik része- Bagoly Bori meséje 

Bagoly Bori Bagoly Bori egész nap rótta Vértes erdeit, hogy megfelelő menedéket találjon a szakadó eső elől. Miközben 

a fák lombjai között suhant, így elmélkedett: – Átnéztem már Vértes minden táját, mégsem látom odvas fáját. Szállok 

magasan, repkedek alacsonyan, nézek erre, nézek arra. Itt sincs, ott sincs – és már kezdte volna feladni és beletörődni 

abba, hogy bizony vizes tollakkal kell átvészelnie ezt a napot is, amikor hirtelen megpillantott valamit az egyik fán és 

örömében így kiáltott: – Szakad az eső, ázom-fázom, de nini, ott mit látok? Fura kocka alakú valami, a fa törzsére 

biggyesztette valaki – és rögtön oda is repült. Egy odút talált a bükkfára erősítve, amelynek nyílásán át be is 

húzódzkodott. – Hú, de szűk ez a bejárat! Idebenn mégis miden tágas. Milyen jó meleg van! Ázott tollacskáim 

megszárítom, megpihenek, aztán kicsit körülnézek. Vajon mi vár rám ezen a csodás helyen? Jaj, de itt mások is laknak, 

vajon engem is befogadnak? - lepődött meg Bori, amikor észrevette, hogy bizony nincs egyedül. – Mit akarsz? Ki vagy 

te? Nem látod, hogy ez az odú foglalt? – huhogott rá egy határozott, de kedves hang. Bori megfordult és látta, hogy 

egy délceg bagolyúr lakja ezt az odút. – Látom, látom, csak megpihenni vágyom. Ne haragudj, azt gondoltam, hogy 

végre megtalálom új otthonom. Ha ez a tied, akkor megyek, tovább keresek, úgyis hangos ez a környék, sok itt az 

ember-vendég – válaszolta megilletődve Bori. – Maradj csak, elférünk itt ketten is! Egyedül nagyon unatkozom, és a 

társaság bizony jó dolog – kérlelte a bagolyúr, miközben tollait felborzolta, hogy imponáljon a vendégnek. – Aztán, 

hogy megnyugtassa Borit, mondandóját tovább szőtte: sokszor járnak erre emberek, az ő hangjukat hallod, de ők 

segítenek. Nem kell félni tőlük, szeretnek bennünket, ők készítették az odúkat mindenféle méretben. – Na, jó, ha 

ennyire szeretnéd, akkor maradok. Én Bagoly Bori vagyok. Vajon téged hogy hívnak? Az erdő lakói hogy szólítanak? - 

kérdezte Bori. – Az én nevem Bagoly Béni, és nagyon szeretek itt élni. Gyere, vackolj be nálam, nézz körül, aztán 

megmutatok neked mindent, hogy örülj! – s körbevezette az odúban Borit. Béni boldog volt és úgy gondolta, jó, hogy 

Bori erre járt, és végre rátalált. Hideg, téli estéken összebújva várhatják a természet ébredését. Így teltek-múltak a 

hetek és a hónapok. A bagolypár az odúból igazi, otthonos családi fészket készített. Aztán egy friss tavaszi napon, 

amikor a lágy szellő a virágok illatát és a méhek zümmögését repítette szerteszét, a két bagoly kint ült a bükkfán és 

onnan szemlélték a világot. – Hallod, Béni? Cinke Cili a tavaszt köszönti, az énekére felfigyel mindenki. Olyan finom 

illata lett az erdőnek! Ugye te is érzed? Van egy meglepetésem számodra – lelkendezett Bori és párját az odúhoz 

vezetve megmutatta kincseit. Három tojás pihent a pihetollak között. Szinte teljesen egyformák voltak. Béni izgatottan 

huhogott, egyik lábáról a másikra állt. Kihúzta magát és így szólt: – Te csak melengesd a tojásokat, mostantól én 

gondoskodom rólatok, jól jönnek a finomabbnál finomabb falatok. Mondd, mit kívánsz? Mit ennél? Cickányt, pockot, 

egeret vagy pelét? – és a nagy izgatottságában meg sem várva a választ, azonnal útra kerekedett, hogy párjának 

élelmet hozzon. Innentől fogva Bori a tojásokon ült és Béni fáradhatatlanul hordta a finomabbnál finomabb falatokat 

számára. Néha Bori aggódott, de Béni így nyugtatta: – Éles látásommal, jó hallásommal, észrevétlen röptömmel és 

nagy karmaimmal Erdőmentők Az Erdők meséi 24 mindent előteremtek, te csak vigyázz a leendő családunkra, és tartsd 

melegen a kicsiket! Közel harminc nap telt el így, amikor egy hajnalon izgatottan várta vadászatból visszaérkező párját 

Bori. – Béni, már úgy vártalak! Nézd, itt vannak, kibújtak! A fiókáink csodásak, de állandóan éhesek. Nincs egy perc 

nyugtom sem. Béni látta, hogy ennek fele sem tréfa. – Most jön csak a munka java: három éhenkórász kis fióka. Bizony, 

ezt már egyedül alig győzöm! Élelmet keresek, etetek, és újra megyek, sietek vissza, ahogy lehet! – felelte és már 

szárnyra is kapott. Két hét után Bori is vadászni indult, hogy elegendő élelemmel lássák el a kis éhenkórászokat. A 

fiókák gyorsan nőttek, gömbölyödtek és folyton-folyvást veszekedtek. Kíváncsian lestek ki az odúból, míg egy napon 

az anyjuk így szólt hozzájuk: – Ejnye, gyerekek, higgyétek már el, hogy tele lesz a begyetek! A szárnyaitokat ne az 

odúban próbálgassátok! Így ni! Kinn is vagytok. Az öreg bükkfa bólogat, karjaival oltalmaz. Csak óvatosan, vigyázva, 

szárnyaitokat kitárva! Azzal a három fióka bátorságát összeszedve sorban elhagyta az odút és ágról ágra ugrándozva 

fedezte fel a körülötte lévő fákat. Este, amikor már megéheztek, jellegzetes hívó hangjukkal jelezték szüleiknek 

hollétüket. Így Bori és Béni mindig tudták, merre kószálnak fiókáik. Egy nap az egyik fióka elvétette az ugrást és a földön 

kötött ki. Bori megrémült és azonnal hívta a párját. – Béni, gyere gyorsan, nagy a baj! Az egyik kicsi leesett, jaj, vajon 

most mit tegyek? Ott jön valaki, felveszi és elviszi! – huhogta kétségbeesetten Bori. Béni gyorsan odarepült és 

megnyugtatta párját, hiszen régebben ismerte már az embert, aki az odújukat építette. – Ne félj, Bori! Okos ember! El 

nem viszi, fa ágára visszateszi, jó barát, aki az erdőt védi. A fiókánkat nem bántja, hiszen madarak barátja! Úgy is lett, 

a fióka visszakerült a fa ágára, ahonnan felbukdácsolt a többiekhez, így a család ismét együtt lehetett. Teltek-múltak a 



napok, és a fiókák gyönyörű felnőtt madarakká cseperedtek. Ha a Vértes erdeiben jártok és csendben kiültök a fák alá, 

akkor ma is hallhatjátok Béni és Bori huhogását. 

 

Baglyok 
 

Érdekességek a baglyokról: 

 

A bagolyalakúak főleg éjszaka aktív ragadozó madarak, puha és dús tollazatuknak köszönhetően hangtalanul repülnek, így 

meglepetésszerűen ütnek rajta zsákmányállataikon. Hallásuk kiváló, mivel mély fülkagylóik aszimmetrikusan helyezkednek 

el, ami hatékonyabbá teszi a térhallást. Látásuk nappal és éjszaka is kitűnő. A baglyok összes fajtája rendelkezik 

szemöldökkel. Méretük változatos: akadnak köztük veréb és sas nagyságú fajok is. A bagolyalakúak étrendjében minden 

megtalálható a rovaroktól kezdve a madarakon keresztül a kisméretű emlősökig. Egyes fajok halásznak is. A zsákmányt 

egészben nyelik le, az emészthetetlen részeket később felöklendezik. Fészket nem építenek, elhagyott fészkeket vagy 

faüregeket használnak. A hazai baglyok legtöbbje nem vonul el télen sem, ez alól kivétel a füleskuvik, aki a telet Afrikában 

tölti. 

Erdei fülesbagoly: 

Leggyakoribb hazai bagolyfajunk. Közepes méretű, tollfülei hosszúak. A telet sokszor a településekre húzódva, általában 

örökzöldeken vészelik át. Egy-egy fenyőn nem ritkán több tucat egyed is nappalozik, majd sötétedéskor vadászatra 

indulnak. Előszeretettel foglalják el költőhelyül a varjak fészkeit. Szarkák, vetési és dolmányos varjak fészkeit költ, de 
ragadozó madarak gallyfészkében is előfordul, hogy megtelepszik. 

 

Macskabagoly: 

Közepes nagyságú. Tollfülei nincsenek. Rendszerint odúban költ, de tornyokban, padlásokon és gallyfészkekben is 

előfordulhat fészkelése. Elegyes erdőkben, parkokban, temetőkben, ártéri ligeterdőkben él, ahol megfelelő méretű odvas fát 

talál költőhelyül. Elfoglalja a mesterséges költőládákat is, mellyel segíthetjük a megtelepedését és állományának 
növelését. Éjjel aktív. Írisze sötét színű. Jellegzetes, kísérteties huhogó hangját sötétedés után hallatja.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Toll
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A9bf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rovarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C5%91s%C3%B6k


Gyöngybagoly: 

Szív alakú arcfátyláról könnyen felismerhető. Írisze sötét. Templomtornyok, padlások, állattartó telepek, magtárak rejtett 

életű madara. Leginkább a nyílt mezőgazdasági területeket kedveli, ezáltal kötődik az emberi jelenléthez. A zárt erdőket, 

valamint a 3000 méter tengerszint feletti magasságot elkerüli. Elfoglalja a mesterséges költőládákat is, de gyakran költ 
elhagyott épületek padlásterében, templomtornyokban.  

 

Kuvik: 

Gyakori bagolyfajunk, főleg az alföldi tanyasi és mezőgazdasági területeken. Részben nappal is aktív, ezért gyakrabban látni, 

mint a többi bagolyfajt. Főleg kisemlősöket és énekesmadarakat fogyaszt, de kisebb hüllőket, kétéltűeket és rovarokat is elkap. 

Leggyakrabban az alföldi tanyás térségekben kerülhet szem elé, ahol padlásokon, állattartó épületek tetőterében költ. A zárt 

erdőket elkerüli. 

 

https://madarles.hu/kuvik 

(Forrás: www.mme.hu) :                

Vers: 

Benedek Elek: A bagoly 

 

Uhu, uhu, uhu, huhog bagoly koma, 

Lesz-e vajon este finom, jó lakoma? 

Nem lát szegény nappal, nagy búsan üldögél, 

Tőle ugyan szaladgálhat bátran a kis egér. 

https://madarles.hu/kuvik
http://www.mme.hu/


 

Node este, hej, haj! Akkor virrad neki, 

Sem madár, sem egér most már nem neveti. 

Amikor más alszik, vígan lakomázik, 

Tornázós mondóka: 

A baglyocska hunyorog,  

a fatönkön kuporog, 

nagy fejét forgatja, 

hol erre, hol arra, 

izeg-mozog toporog, 

tipi-topi top-top-top” 

adárral is, egérrel is, bezzeg csak komázik! 

 

 



 



  



A zoom bejelentkezések mellett, ahol mesélek nekik és játszunk online tartalmak is megosztásra kerülnek  

Bagoly készítés gyurmából, termésből és papírból 

Mire van szükség: 

• só-liszt gyurma 

• fogpiszkáló 

• kerek tollkupak 

Lássunk hozzá: 

1. Kis kör darabokat hengereljünk ki a só-liszt gyurmából, majd a 

közepe tájékát pl. egy egyszerű kör alakú tollkupak végével bökdössük 

meg! 

2. A gyurmánk két oldalát kissé hajtsuk be és a fogpiszkálóval a képen 

látható módon karcoljunk bele vonalakat. 

3. A gyurmánk tetejét is kissé hajlítsuk be és rajzoljuk meg rá a bagoly 

fejét. 

4. Kész! ☺ 
 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12d941eb8595 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12d941eb8595
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