
Végre beköszöntött a megújulás évszaka, a vilá-
gos, napsütéses, életerővel teli tavasz. Erdeink 
kizöldülnek, a madárvilág is felélénkül – a nyi-
tott szemmel járót a természet ilyenkor meg-
annyi csodával örvendezteti meg, és a léleknek 
is igazi felüdülést nyújt. 

A rekreációs lehetőségeken túl erdeinknek és 
élőviláguknak számtalan egyéb, az emberiség 
számára jelentős szerepe van. A fák oxigént 
termelnek és szén-dioxidot kötnek meg. Port 
és szennyezőanyagokat szűrnek ki a levegő-
ből, csökkentik a városok zaját. Mikroklímájuk 
enyhülést nyújt a nyári forró napokon. Csök-
kentik az eróziót, megkötik a talajt és élőhelyet 
biztosítanak ezernyi élőlénynek. A madarak – 
fogyasztóként – jelentősen csökkentik a kártevő rovarok és rágcsálók számát, megakadályozzák a túl-
szaporodásukat, vagy éppen táplálékul szolgálnak más fajoknak. Magvakat terjesztenek, akár a vadon 
kertészeinek is hívhatnánk őket. Mind a fák, mind a madarak Földünk életközösségeinek nélkülözhetet-
len, és fennmaradásukhoz szükséges elemei.

 Azért, hogy ez a bonyolult és összetett rendszer fennmaradhasson, kétségtelenül szükség van arra, hogy 
az emberek szemlélete környezettudatossá váljon: megismerjék és megszeressék a természetet, felis-
merjék a sebezhetőségét, és tenni akarjanak a megóvásáért. A figyelem felkeltésére, ismeretterjesztésre 
és szemléletformálásra egyaránt kiváló alkalom a zöld jeles napok megünneplése. Május 10-én minden 
évben a madarak és a fák előtt tisztelgünk országszerte.

A Madarak és fák napjának története egészen az 1902. 
március 19-én, Párizsban aláírt A mezőgazdaság számá-
ra hasznos madarak védelméről című egyezményig nyúlik 
vissza. A nemzetközi szerződés jegyzékében szereplő 
madárfajok innentől fogva védelmet élveztek, bizonyos 
fajokra általános vadászati tilalmat vezettek be az év 
egy szakaszában, és nemcsak a madarak elpusztítása, 
hanem a velük folyó kereskedelem is tiltott volt ezek 
után. Chernel István, a neves ornitológus már ebben az 
évben megszervezte az Egyesült Államokban megtar-
tott Madarak napja (Birds Day) és Fák napja (Arbor Day) 
mintájára a Madarak és fák napját Kőszegen. 

Az 1902-es egyezményt hazánk az 1906. évi I. törvénnyel hirdette ki. A Madarak és fák napjának hivatalos 
bevezetésére azt követően került sor, miután gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 
körrendeletet adott ki, melyben megszabta, hogy minden iskolában ünnepeljék meg ezt a jeles napot, to-
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vábbá ültessenek gyümölcsfákat, gondozzák azokat és emlékezzenek meg a madarakról is. Az évről évre, 
eleinte változó május eleji időpontban megtartott zöld nap igen közkedvelt és népszerű volt az ifjúság 
körében. Figyelemreméltó, hogy ez a mozgalom a most ismert és megtartott zöld akciónapokat évtize-
dekkel megelőzte, hiszen azokat zömében a XX. század végétől ünnepeljük. 

Több mint egy évszázad elteltével a Madarak és fák napja országszerte kiemelkedő közösségi esemény. 
A megemlékezés célja ma ugyanaz, mint száz éve: a természet tiszteletére, védelmére nevelni, felhívni a 
figyelmet a madarak és a fák élővilágban betöltött meghatározó szerepére, a védelmük jelentőségére, és 
érzékenyíteni a társadalmat a természetvédelem iránt. 

Fontos, hogy tudjuk és érezzük azt, hogy minden nap egyénileg tudunk tenni a környezetünk védelmé-
ért. Egyre több településen elevenítik fel a „születésfa” ültetésének szép szokását, melyek lényege, hogy 
gyermek születésekor egy fát ültetnek az örömteli esemény tiszteletére. Saját kert hiányában azzal is 
sokat tehetünk, ha megelőzzük a fakivágásokat újrahasznosítással, szelektív hulladékgyűjtéssel, vagy 
újrapapír használatával.

A cikk a Városközpont Magazin 2018. májusi számában jelent meg.
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