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Kivonat 

Az erdész-pedagógus szakmai kommunikáció, összefogás és együttműködés jegyében, 2016. május 

10-én Madarak és Fák Napja Emlékerdő alapításra került sor a Soproni Parkerdő 91 A erdő-

részletében. Az erre a célra kijelölt területen, e napon 90 „saját”, – GPS koordináták segítségével a 

későbbiekben is beazonosítható – kocsánytalan tölgy csemetét ültettek el a soproni és környékbeli 

óvodás és kisiskolás gyermekek. A tanulmány bemutatja a XX. század elején hazánkban 

meghonosodott Madarak és Fák Napja népiskolai ünneplése 110. évfordulója alkalmából Sopronban 

létrehozott emlékerdő fejlődését, az alapítás óta eltelt időszak eseményeit, a természetszeretetre és 

védelmére, a környezettudatosságra nevelésében betöltött szerepét és eredményeit.  

Témakörök: 

 Erdő és ember 

 Madarak és Fák Napja  

 Emlékerdő a Soproni Parkerdőben 

 A természetszeretetre, természetvédelemre nevelés az emlékerdőben  

 Az eltelt időszak eredményei 

Kulcsszavak: erdész-pedagógus szakmai kommunikáció és együttműködés, környezeti nevelés,  

természetszeretetre és védelmére, környezettudatosságra nevelés. 

 

Abstract 

Within the framework of forester-educator professional communication and collaboration, a „Birds 

and Trees Day Memorial Forest” was established in the 91 A part of the Sopron Forest Park on 10th 

May 2016. That day 90 sessile oak trees of their own were planted on the area of the memorial forest 

by children of pre-school and early school age. The trees are later on also identifiable by GPS 

coordinates. The study tells us about the development of the memorial forest which was established 

for the commemoration of the 110th anniversary of the „Birds and Trees Day” at schools, which was 

introduced in our country at the beginning of the 20th century. The paper describes the events of the 

past period, presents its role and results in the protection and love of nature as well as emphasises its 

position in environmental education.  

Topics: 

 Forest and People 

 Birds and Trees Day 

                                                 
*
 hartl.eva@uni-sopron.hu 

mailto:hartl.eva@uni-sopron.hu


60 Hartl Éva 
 

 

Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére (2018) 

 Memorial Forest in the Sopron Forest Park 
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1. Erdő és ember 

Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. 

Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. 

Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép 

meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak. 

(Wass Albert: Erdők Könyve részlet
*
) 

Hazánk erdősültsége 21%, ez jelenleg 2 millió hektár erdőt jelent. Az erdőterület 89%-át a 

lombosfa-fajok – kemény lombos 73%, lágy lombos 16% –, 11%-át a fenyőfélék alkotják. 

(1. kép) 
 

 
forrás:  https://maps-hungary.com/img/0/hungary-forests-map.jpg  

1. kép: Magyarország erdőterületei  

 

Az erdő több, mint a fák összessége, a természet, az élőlények élettere, az emberek egyik 

életforrása. Az erdő megújuló erőforrás, amelyben a fa minden része hasznosul. De az erdő 

más egyéb erdei termékek pl. erdei gyümölcsök, gombák, gyógynövények forrása is.  

                                                 
*
 https://www.citatum.hu/idezet/29529 

http://www.citatum.hu/szerzo/Wass_Albert
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Az erdő jelentős szerepet játszik a klíma stabilizálásában, a legnagyobb szén-dioxid 

fogyasztó, szénmegkötő és oxigéntermelő. Egy hektár erdő 10 tonna oxigént termel minden 

évben, ami 57 ember szükséglete. Egy nagy fa naponta akár négy ember számára is biztosítja az 

oxigénellátást. Egyetlen fa évente hat zsák port szűr ki a levegőből, egy hektár erdő 60 tonnát. 

Az erdő munkát, megélhetést biztosít az embernek, megszépíti a környezetét. Az erdő, a 

színei, az illatok, a növény- és állatvilág, az erdő zenéje, vagy akár csendje, a madarak éneke, 

megnyugtat, elvarázsol. Az erdő megihleteti a művészeket, az írókat, költőket, a festőket, a 

zeneszerzőket. Az erdő minden évszakban szép. Egészségnevelő hatású, ideális rekreációs, 

szabadidős színtér. Az erdő érték. 

A nevelésnek óriási szerepe van a természet, az erdő szépségének, értékeinek felismerését, 

értékként való kezelését segítő, a környezettel, a természettel kapcsolatos megfelelő szemlélet 

kialakulásában, az attitűdformálásban. A gyermekek szocializációs, nevelési folyamatában, a 

családi minták mellett három éves kortól az óvoda, majd később az iskola is szerepet kap. 

A környezeti kihívások következtében, az élhető, fenntartható jövőre való törekvés érdekében 

napjainkban egyre hangsúlyosabbá válik a környezeti nevelés az óvodában és az iskolában. 

A pedagógusok szerepe ezen a területen is felértékelődik.  

 

2. Madarak és Fák Napja 
 

Az 1868-as népoktatási törvény és a tankötelezettség bevezetése után hazánkban a tanítók 

egyre többet foglalkoztak a természetszeretetre és védelmére nevelés, az iskolai utak és 

módszerek kérdéseivel is. Az útkeresésben az 1906-tól a népiskolákban meghonosított, 

évenként ünnepelt Madarak és Fák Napja „intézménye” bizonyult eredményesnek és 

hatékonynak. Az amerikai mintára Herman Ottó és az Országos Állatvédő Egyesület által 

szorgalmazott ünneplést a népiskolákban Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatási 

miniszter 26.120 számú körrendeletével tette rendszeressé hazánkban. A változásokkal teli 

XX. század első felében minden iskolatípusra kiterjesztették. 

A Madarak és Fák Napja történetét, iskolai gyakorlatát feltáró kutatásom eredményei, az 

„intézmény”működéséről, a kiteljesedéséről szóló korabeli tanítói, tanári beszámolók, az Oral 

History módszerével összegyűjtött visszaemlékezések, a faültetésekhez és az e naphoz 

kapcsolódó Madárvédő Liga adatai is ösztönöztek arra, hogy a Madarak és Fák Napja 

rendszeres iskolai ünneplésének 110. évfordulója tiszteletére, a szakmai együttműködés és a 

környezettudatosság jegyében, Sopronban emlékerdőt alapítsunk. A megemlékezés és 

ünneplés formáit, a régi hagyományok mentén az emlékerdőben a lakosság, az óvodák és 

iskolák számára megszervezzük, a faültetésekkel gyermekek és felnőttek környezettudatos 

magatartását, a környezeti felelősségvállalást erősítsük, a szemléletüket formáljuk.  

 

 

3. Emlékerdő avatásától napjainkig 
 

2016. május 10-én 10 órakor több mint 300 résztvevő – az óvodák és iskolák, a gyermekek, 

kísérőik, a pedagógusok, a szülők és az érdeklődők – jelenlétében került sor a Madarak és Fák 

Napja Emlékerdő avatásra a Benedek Elek Pedagógiai Kar, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., 

az Országos Erdészeti Egyesület Soproni Helyi és Hallgatói Csoportja közös szervezésében. 

A gyermekek 90 darab, a TAEG Zrt. által ingyen biztosított, GPS koordinátás helykijelöléssel 

ellátott „saját” facsemetét ültettek el ezen a napon, és vállaltak felelősséget értük.  A Madarak 

és Fák Napja Emlékerdő alapítás unikális kezdeményezés, amelynek létrehozásával a 

környezettudatosság, a természet iránti elkötelezettség erősítését céloztuk meg Sopronban.  

Az avatást követően, híradások és a személyes élményeken alapuló elbeszélések hatására 

már az adott évben megélénkült a lakosság, a családok, baráti társaságok emlékerdő iránti 
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érdeklődése, faültetési kedve Sopronban. Az óvodások, iskolások által ültetett csemetéket 

számos további tölgy ültetése követte. Rendszeressé váltak az erre irányuló megkeresések az 

OEE Soproni Helyi Csoportnál és a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-nél. Az erdész 

kollégák a telefonos időpont-egyeztetés után, az ingyen csemete és az ültetést igazoló GPS 

koordinátákat tartalmazó adatokkal ellátott oklevél biztosítása mellett lehetőséget teremtettek, 

teremtenek az ültetésre a családoknak, baráti társaságoknak, a lelkes érdeklődőknek az 

emlékerdőben. A lakosság faültetési szándékát, a gyakorlati megvalósulást segítette, segíti a 

helyszínen található erdei tájékoztató és ismeretterjesztő tábla (2. kép), ahol a bejelent-

kezéshez szükséges telefonszám is mindenki számára elérhető.   
 

 
forrás: saját fotó 

2. kép: Tájékoztató és ismeretterjesztő tábla 
 

A 2017-es év, a Madarak és Fák Napja ünneplése, az iskolai vonatkozások a középfokú 

iskolák kapcsán ismét jubileumi évnek volt tekinthető. Hazánkban az I. világháborút követő 

trianoni békediktátum eredményeképpen kialakult helyzet, az ország kétharmadának, erdeink 

jelentős részének elcsatolása, és a megmaradt területek fokozott védelmére irányuló törekvés, 

továbbá a Madarak és Fák Napja „intézményének” kimutatható iskolai eredményei 

indokolták, hogy az ifjúság természetszeretetre és védelmére nevelése érdekében az ünneplést 

a középfokú iskolákra is kiterjesszék, 1922-ben körrendelettel elrendeljék (1922. évi 193,863 

921. M.P. számú rendelet).   

Ezért, a körrendelet megjelenésének 95. évfordulójára is emlékezve, 2017 tavaszán a 

soproni középiskolásokat szólítottuk meg. Madarak és Fák Napja „Erdőről, madarakról, 

fákról” címmel fotópályázatot hirdettünk a diákok részére a környezettudatosság és az erdő és 

természetszeretetre nevelés és érzékenyítés célzatával. Pályázni egyénileg, csoportosan és 

osztályként lehetett. A pályázatban résztvevő iskoláknak, és az egyéni kategóriában induló 

diákoknak, csoportoknak, osztályoknak az elmúlt év gyakorlatát követve egy – egy GPS 

helyazonosítóval ellátott facsemetét és oklevelet adtunk ajándékba. A felhívásra a Berzsenyi 

Dániel Evangélikus Líceumból és a Széchenyi István Gimnáziumból érkeztek pályamunkák. 

A sikeres pályázatokért a középiskolák és a diákok 16 tölggyel gazdagították az emlékerdőt. 

Az ültetésre 2017. május 11-én délután 15 órakor, tanáraik, szüleik jelenlétében, egy kis 

történeti megemlékezést követően, ünnepélyes keretek között került sor. 

Még ebben az évben a szakmai együttműködő partnereink segítségével (OEE Soproni 

Helyi Csoport, TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.) Madarak és Fák Napja kirándulást 

szerveztünk az emlékerdőbe, a soproni óvodások számára. A kiránduláson a gyermekek 

erdész kollégák segítségével fedezték fel az erdő értékeit, szépségét. A gyermekek játékosan, 
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saját élményen alapuló megtapasztalással ismerkedtek az erdővel, a fákkal, a madarakkal.  

Majd a GPS koordináták alapján, műszeresen beazonosították az előző évben elültetett 

facsemetéjüket. Megszámolták hány levelet hajtott, megnézték mennyit nőtt tavaly óta, majd 

kis kapák, és gereblyék segítségével lelkesen körülápolták azokat. Néhány csoport vadhálóval 

és kövek körberakásával is megjelölte a fáját, ezzel védve, segítve annak biztonságos 

növekedését (3. kép). 
 

 
forrás: Saját fotó  

3. kép: Az óvodások tölgycsemetéje  

 

A 2017-es évben további családi és baráti körben szervezett ütetésekre is sor került. Az 

erdészek minden igényt, bejelentést örömmel fogadtak. Az optimális ültetési időszakokban 

(tavasz-ősz) a facsemeték, az ültetéshez szükséges eszközök, ásók, karók és az elegendő víz 

biztosításával támogatták a lakosság erdőért való tenni akarását, a környezeti felelősség-

vállalást.  

Május elején az óvodapedagógus, levelező tagozatos, végzős hallgatóinkkal a 

tanulmányaik befejezése alkalmából 1 db facsemete, majd a TAEG Madarak és Fák Napja 

erdőpedagógiai és kreatív kézműves programjának részeként további 5 csemete (kocsánytalan 

tölgy, berkenye és lucfenyő) ültetésére és a jeles napról való méltó megemlékezésre került sor 

itt. A program végén felhívtuk a résztvevők figyelmét arra, hogy a „saját” facsemeték 

fejlődését, növekedését kövessék nyomon. A jelenlévők erre ígéretet tettek. 

Az óvodapedagógus nappali tagozatos hallgatók 2017 őszén az erdőpedagógia kurzus 

emlékére ültettek közösen tölgycsemetét az emlékerdőben.  

A 2018-as évben az emlékerdő faállománya tovább növekedett. A családi, vagy baráti 

körben szervezett faültetésekre ebben az évben is nagy igény mutatkozott. Az erdész kollégák 

összegzése alapján az alapítástól számított két év alatt a lakosság részéről összesen körülbelül 

80 fő, családok, baráti társaságok ültettek, egyéni kezdeményezéssel kb. 30-35 csemetét. 

Március közepén a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőpedagógiai szakvezető és 

szakmérnök képzés hallgatói (20 fő), a környezeti nevelés kurzus végén ültettek el 

1 kocsánytalan tölgy csemetét az emlékerdőben. A hallgatók ültetési kedvét még a zord, esős 

időjárás sem szegte meg. Az ültetés hatalmas lelkesedéssel zajlott, az erdei piknikkel 

összekötött program élménye mindenkiben feledtette még a rossz időt is. 
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Április 14-én a Soproni Túravezetői képzésben részt vett Bronzjelvényes Túravezetők 

csapata (20 fő) a sikeres képzés elvégzése emlékére, a családtagjaik jelenlétében és 

közreműködésével ültetett 1 tölgycsemetét. Az ültetést ez esetben is megelőzte a Madarak és 

Fák Napja történetét bemutató megemlékezés (4. és 5. kép.  

 

  

4. kép: Madarak és Fák Napja megemlékezés 5. kép: Faültetés a bronz jelvényes túravezetőkkel 

 

A közös emlékfa ültetés alkalmából készített okleveleket a résztvevők a program végén, a 

helyszínen vehették át. Az oklevél mindig a beazonosításhoz szükséges GPS koordinátákat is 

tartalmazza. (6. kép) 

 

 

6. kép: Oklevél a faültetés emlékére  

 

Az emlékerdei facsemete felkeresése, azonosítása, fejlődésének megfigyelése a túravezető 

csapat esetében – a visszajelzések alapján – a túrákhoz és kirándulásokhoz csatoltan, az 

ültetés óta már többször megtörtént. 
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A Soproni Rotary Club 2018. május 12-én 9 órai kezdettel 20 darab, míg a Soproni 

Nyugdíjasegyetem hallgatósága – nagymamák, nagypapák és az unokáik – ugyanezen a 

napon 11 órakor, a 15. szemeszter alkalmából 15 tölgycsemetét, a kapuvári hallgatóság 

további egyet, összesen 16 tölgycsemetét ültetett el az emlékerdőben. A rendezvényre közel 

százan fogadták el a meghívást. A program a Prinz-pihenőtől egy ismereterjesztő természet-

ismereti sétával kezdődött. A résztvevőket a helyszínre érkezés után köszöntőkkel, Madarak 

és Fák Napja megemlékezéssel és egy vidám, zenés, fuvolával, népdalokkal, versekkel 

tarkított ünnepi műsorral vártuk. Az óvodapedagógus nappali tagozatos hallgatók műsorát 

követően az ültetés kis csoportokban, jó hangulatban zajlott. A programhoz csatlakozott a 

Soproni Városszépítő Egyesület és a Soproni Természetjárók köre is. 

Az emlékerdőben ebben az évben is ültettek az iskolák, osztályok, így végzős 

középiskolai osztály is. Ezt igazolták a 4 „saját” csemete mellett elhelyezett jelzett karók is  

(6. kép). 
 

 
forrás: Saját fotó 

6. kép: A 14. b osztály tölgycsemetéje 
 
 

4. Összegzés 
 

A Madarak és Fák Napja ma már egyre ismertebb és népszerűbb Sopronban az ifjúság, a 

családok és a baráti társaságok körében is, köszönhetően a szakmai együttműködés jegyében 

szervezett rendezvényeknek, az óvodák és iskolák számára hirdetett pályázatoknak, továbbá a 

faültetések szervezésének az emlékerdőben, a hagyományok mentén zajló ünneplésnek. Az 

emlékerdővel, a faültetés lehetőségének biztosításával, a környezeti felelősségvállalás, a 

környezettudatosság a gyermekek és felnőttek körében növekszik. Az alapítás óta eltelt 

időszak eseményei, az elültetett emlékfácskák számának rohamos emelkedése igazolja, hogy 

a soproniak és a környékbeli lakosság természet iránti érdeklődése erősödik, a természetjárás 

iránti kedve, elkötelezettsége a Soproni Parkerdőben fokozódik. Az erdész-pedagógus 

összefogással megszületett Madarak és Fák Napja Emlékerdő egyedi, helyi kezdeményezés. 

Az eredmények közzététele után bízunk abban, hogy az emlékerdő alapítás ötlete másutt is 

követőkre talál.   
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