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Madárvédelem 
 

Az „odúzásról” általánosságban 
 
2011-ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a széncinegét (Parus 

major) választotta az év madarának. A döntése azért érdekes, mert „a faj nem veszélyeztetett: nem 
csökken az állománya; alkalmazkodóképes, így a nagyvárosok belső kerületeiben is megél; 
mesterséges odúkkal jól telepíthető; az agrár-környezetgazdálkodási program is érinti a védelmét; 
a téli etető összes eleségtípusát fogyasztja.” (www.mme.hu) 

A szakemberek döntésének indoka a pozitív példák bemutatásának hiánya. A környezet- és 
természetvédelem ugyanis gyakran nyúl a negatív reklámhoz, de ritkán kerülnek reflektorfénybe a 
sikeres kezdeményezések. A széncinege választásával most végre egy olyan madár kapott 
főszerepet, amely bizonyítja, hogy minden ember tehet az élőhelyrombolás, a fajok eltűnése ellen. 
A széncinege stabil állománya kiváló bizonyíték arra, hogy ha mindenki felelősen gondolkodik, és 
tesz valamit a környezet és/vagy a természet védelméért, akkor meg lehet szüntetni azokat a 
környezetromboló folyamatokat, amelyek az elmúlt évtizedekben az emberiséget 
jellemezték.(www.mme.hu) A széncinege ráadásul tökéletes példa arra is, hogy nemcsak télen 
segíthetjük a környezetünkben élő madarakat, hanem az egész év folyamán tehetünk az 
állományuk védelméért.  

Habár most kezdődik a tél, és ekkor a legfontosabb madárvédelmi feladat a madarak etetése 
és ivóvízzel való ellátása, mégis egy másfajta madárvédelmi tevékenységre szeretném felhívni a 
figyelmet, amelyet már télen elkezdhetünk. Ez a tevékenység a költőodúk kihelyezése. 

A költőodú, mint a neve is mutatja, a madarak költését segíti. Több olyan madárfaj él 
hazánkban, amely fészkét előszeretettel készíti különféle odvakban. A madarak természetben 
elsősorban a fákon, sziklarepedésekben találnak költésre alkalmas odúkat, de a települések 
terjedésével a fészkelő helyek száma is csökken, még akkor is, ha a madarak a településeken új 
fészkelő helyeket fedeztek fel maguknak: postaláda, csatornaereszek alja, tetőcserép alatti rések, 
félredobott eternitcsövek stb. A váratlan vendégeknek azonban nem mindenki örül, főleg, ha 
olyan helyen fészkelnek, ahol zavarja a lakókat. 

A fészkelésre alkalmas helyek csökkenése hozzájárul a madarak számának csökkenéséhez is, 
miközben a madarak a rovarok elleni biológiai védekezésben központi szerepet töltenek be. De 
arról sem szabad megfeledkezni, hogy a madarak énekükkel, állandó mozgásukkal életet visznek a 
természetbe. A fészkelés, és ezzel együtt az állományvédelem problémáján segíthetünk a 
költőodúk kihelyezésével. Felmerülhet a kérdés, hogy ha csak tavasszal történik a fészkelés, akkor 
miért télen foglalkozzunk a költőodúkkal. A válasz a következő: A költőodúkban télen a madarak 
menedéket találnak a hideg ellen. Néha 8-10 madár is összegyűlik az odúkban, ahol egymással 
összebújva növelik túlélésük esélyeit. Ha pedig az odú méretét, elhelyezkedését már ekkor 
megfelelőnek tartja egy madárpár, akkor tavasszal nagyobb valószínűséggel fog beleköltözni. 

Összefoglalva a költőodúkkal is segíthetjük a téli túlélést. 

http://www.mme.hu/
http://www.mme.hu/


A folytatásban egy olyan foglalkozás vázlatát mutatom be, amelyen keresztül az „odúzás” 
ismeretei a diákok által könnyedén megtanulható, továbbá egy-egy példán keresztül a témához 
kapcsolódó tantárgyi koncentráció megvalósítására is szeretném felhívni a figyelmet. 

 
Madárvédelmi foglalkozás 

 
Tantárgy: Környezetismeret óra 
Téma: Háztáji madárvédelem 
Osztály: 3. vagy  4. osztály 
 

Az órán megoldani kívánt problémák: 

 A diákok hiányos ismeretekkel rendelkeznek a madárvédelemről. 

 A téli madáretetésen túl nem tudják, még hogyan lehet megvalósítani a madárvédelmet a 
lakóhelyükön. 

 Nem ismerik a madáretető és a költőodú közötti különbséget. 

 Nem ismerik az alapvető odútípusokat és az ezekbe költöző madárfajokat. 

 Nem tudják, hogyan kell kihelyezni az odúkat, és milyen feladatokat kell végezni az 
„odúzás” során. 

 Nem elkötelezettek a madarak védelméért. 
 
Az óra céljai: 

 Ismerjék meg az „odúzáshoz” nélkülözhetetlen alapismereteket! 

 Tudjanak különbséget tenni a madáretető és a madárodú között, ismerjék fel a különböző 
odútípusokat! 

 Alakuljon ki bennük igény a madarak védelmére! 
 
Szükséges eszközök: A, B, C, D  típusú odú, esetleg speciális odúk; madáretető, vonalzó; laminált 
nyomtatott képek: odútípus táblázat és kép; költőodúban is költő madárfajok; A, B, C, D betűk; 
fénymásolt szövegek; füzet; határozók;  könyvek; íróeszköz. 
 
Felhasznált irodalom: 

 Madárbarát kert (szerk. Drexler Sz.-Vándor B.) MME, Bp. 2009. 20 o. 

 Schmidt Egon: Madárlexikon, Anno Bt, 2002. 

 Herman Ottó: Madarak hasznáról és káráról (1901): http://mek.oszk.hu/00500/00550/ 

 Állathatározó 

 www.mme.hu 
 
 

1. Feladatcsoport: A téma bevezetése, ráhangolódás a témára kártyaválasz technikával 
1. feladat: Alkossatok csoportokat, és gyűjtsétek össze a véleményeteket a táblán található 

szempontok szerint! A gondolataitokat írjátok fel a papírokra és ragasszátok fel a megfelelő 
helyre! 

http://mek.oszk.hu/00500/00550/


A feladat célja: A diákok előzetes ismereteinek feltárása, valamint a madárvédelemmel 
kapcsolatos hiányos ismeretekre való figyelem felhívása. 

A feladat leírása: A táblára 3 csomagolópapír került felragasztásra, amelyeken a következő 
altémák címei szerepelnek:: 1. Azért szeretem a madarakat; 2. A madarak azért fontosak; 3. Így 
tudom védeni a madarakat. A diákok 3-5 fős csoportokba szerveződnek, és minden csoport A/5-
ös méretű papírlapokat (a legjobb ha régi vagy hibás nyomtatásokból származó papírlapok, 
amelyek hátulja üres) gyurmaragasztót és filctollat  kap. 

A diákok megbeszélik, hogy miket gondolnak az egyes altémákról, felírják a lapjaikra és 
felragasztják a megfelelő helyre. 

 
2. feladat: Ha minden csoport végzett az első feladattal, akkor ezután nézzék meg alaposan a 

csomagoló papíron szereplő lapokat! Az egyes csoportot tagjai beszéljék meg, hogy mivel értenek 
egyet és mivel nem értenek egyet az egyes altémáknál látott véleményekkel! 

A feladat célja: Mások gondolatainak megismerése, esetleges tévedések felfedezése 
 
3. feladat: Beszéljük meg közösen a következőket: 
A feladat célja: a madarak természetben és az ember életében való jelentős szerepének 

beláttatása, a madarak hasznosságának megértetése. 
3.1. Miért szeretjük a madarakat? – A megjelenő válaszok gyakorisága alapján állítsunk fel 
egy rangsort a véleményekről! 
3.2. Miért fontosak a madarak? – A megjelenő válaszok alapján próbáljunk meg egy 
fontossági rangsort felállítani a madarak fontosságáról! Rögzítsük a füzetbe! 
3.3. Értelmezzük Herman Ottó több, mint 100 évvel ezelőttről származó idézetét: 

„Már mondottam is, de megismétlem, hogy magában a természetben nincsen sem káros, sem 
hasznos madár, mert csak szükséges van. Arra szükséges, hogy végezze az élő természetben azt a 
munkát, a melyet más teremtmény el sem végezhetne. 

Károssá és hasznossá az emberre nézve a madarat csak az ember maga teszi akkor, amikor 
feltöri a gyepet és beveti oly maggal, mely tömeges termést ad, olyant, a mely madártáplálék is; 
vagy kertet, szőlőt állít oda, a hol azelőtt nem volt.”  (Herman O.: Madarak hasznáról és káráról 1901) 

 
3.4. Gyűjtsük össze a 3. altéma lapjain szereplő vélemények alapján, hogyan tudjuk védeni 
a madarakat! Próbáljuk meg évszakokra bontani a madárvédelmi tevékenységeket! 

 
Az óra célkitűzése: A mai órán egy új madárvédelmi tevékenységgel ismerkedünk meg, 
költőodúk segítségével végezhető.  

 
2. Feladatcsoport: Madáretető és költő odú megkülönböztetése 

1. feladat: Nézzétek meg a madáretetőt és a költőodút! Gyűjtsük gyorsan össze a kettő 
közötti különbségeket! Rajzoljatok a füzetetekbe egy madáretető és egy költőodút, és írjátok 
melléjük a megbeszélt jellemzőiket! 

A feladat célja: a két madárvédelmi eszköz megkülönböztetése, a megfelelő szakkifejezéseik 
biztos használatának elsajátítása 



A feladat leírása: az osztály számára jól látható helyen elhelyezünk egy madáretetőt és egy 
költőodút. Tapasztalat, hogy a diákok a költőodúra is azt mondják, hogy madáretető, ezért ebben 
a feladatban pontosan megtanulják, hogy mi a kettő közötti különbség. (pl. az etető nyitott, több 
madár is könnyen meg tudja egyszerre közelíteni, az odú zárt, csak helyen lehet bejutni a 
belsejébe) 

 
2. feladat: Idézzük fel közösen, mire kell ügyelni a téli madáretetésnél! Mikor kell elkezdeni, 

mikor kell befejezni? Mivel lehet etetni? Mivel nem szabad etetni? 
A feladat célja: a korábban a téli madáretetésről tanultak felidézése, mert a foglalkozás a téli 

madáretetés időszakában valósul meg. 
A feladat leírása: a diákok jelentkezés alapján mondják a korábban tanultakat, segítő kérdéssel 

irányítható a beszélgetés 
 

3. Feladatcsoport: A költőodúk típusainak és a bennük költő madárfajok megismerése, a 
költőodúk kihelyezésének szabályai 

1. feladat: A költőodúknak 4 alaptípusát különböztetjük meg, amelyek az A. B, C és D nevet 
kapták. A leírások alapján határozzátok meg, hogy az asztalon lévő odúk mely típusba tartoznak! 
Helyezzétek a tetejükre a megfelelő betűt! 

A feladat célja: a 4 odútípus megismerése 
A feladat leírása: az asztalon elhelyezzük a 4 alaptípust, laminált leírásokat, valamint vonalzókat. 

ezek alapján próbálják meg meghatározni a diákok a négy alaptípust. 
 
Segédanyagok az első feladathoz: Odútípusok 
 

  



2. Feladat: A laminált kártyákon egy-egy madárfaj fotója látható. Párosával válasszatok egyet-
egyet, és a határozók segítségével határozzátok meg a fajokat, valamint írjátok le 2-3 
jellegzetességüket, ami alapján könnyen fel lehet ismerni őket! 

Ha minden pár végzett a munkával, akkor mutassátok be egymásnak a fajokat! 
A feladat célja: madárfajok megismerése, külső jegyeik alapján történő felismerés elősegítése 
A feladat leírása: Laminált kártyákon 12 költőodúban is költő madárfaj szerepel, amelyekből 

páronként választanak egyet a diákok, határozóval a külsőjegyeik megfigyelésével meghatározzák 
őket, majd bemutatják egymásnak. A bemutatást hatékonyabbá tehetjük az adott madár nagyobb 
képen történő bemutatásával vagy, ha interaktív tábla is rendelkezésre áll, akkor az adott faj 
kivetítésével. Ilyenkor a táblafilc segítségével be is lehet karikázni a legfontosabb külső jegyeket. 

Javaslom még, hogy a feladat végeztével újra vetítsük ki az egyes fajokat, és a diákok próbálják 
meg újból felismerni a madarakat 

 
3. feladat: A segédtáblázat alapján helyezzük az előbb meghatározott madarak fotóit azokhoz 

a költőodúkhoz, amelyekbe költenek! Ha végeztetek, nézzük meg közösen, mely madárfaj mely 
típusú odúhoz kötődik! Írjátok le a füzetetekbe az egyes odútípusokhoz tartozó madárfajokat! 

A feladat célja: az egyes odútípusokhoz kötődő madárfajok összegyűjtése, annak megértetése, 
hogy a kihelyezett odúk típusa befolyásolja, hogy milyen madárfajok költését segítjük elő. 

A feladat leírása: laminált kártyákon szereplő 12 madárfajt a diákok a megfelelő odúhoz 
helyezik. 

 
Segédanyagok a második, harmadik feladathoz: Segédtáblázat és madárfajok 
 

 



 
A képeken szereplő madárfajok oszloponként fentről lefelé: barátcinege, barázdabillegető, 

búbosbanka; csuszka, házi veréb, kékcinege, ökörszem, seregély, macskabagoly, házi rozsdafarkú, 
vörösbegy, széncinege 



4. feladat: A Madártani Egyesület által készített leírásból gyűjtsétek össze, mire kell ügyelni a 
költőodúk kihelyezésénél, és gondozásánál! Az összegyűjtött szempontokat írjátok le a 
füzetetekbe! 

A feladat célja: a diákok ismerjék meg az odúk kihelyezésének szabályai, hogy otthon a 
kertjükben is tudjanak költőodúkat kihelyezni. 

A feladat leírása: a fénymásolt szöveg alapján a lényeg kiemelése (szövegértési feladat) 
 

Segédanyag a negyedik feladathoz: Az odúk kihelyezésének szabályai 
 

Az odúk kihelyezése előtt át kell gondolni mennyi odút kívánunk elhelyezni a kertben. 
Célszerű kertenként legalább egyet elhelyezni, de több esetén ügyeljünk arra, hogy 25 m2-ként 
legyen egy. Kihelyezni őket legjobb ősszel vagy télen, mert télen sok madár előszeretettel 
éjszakázik ezekben. Olykor akár 8-10 madár összegyűlik bennük. Egymást melegítve könnyebben 
átvészelik a hideg időszakokat. Ráadásul tavasszal szívesebben is költöznek be a már ismert 
odúkba. 

A kihelyezésnél ügyeljünk arra, hogy sose szögeljük az odút a fákhoz, hanem valamilyen 
akasztó kampóval  akasszuk fel őket erősebb, nem elszáradt ágra. A szögelés károsíthatja a fát, 
valamint az odúk tisztítását akadályozza. A száraz ágak kihagyásával elkerülhetjük, hogy az odú 
esetleg egy szelesebb időben leszakadjon. 

Ha megtaláltuk a megfelelő helyet az odúknak, akkor figyeljünk a kihelyezésnél arra, hogy a 
röpnyílás lehetőleg kelet vagy délkelet felé nézzen és ágak ne takarják. Sose nézzen északra, 
északnyugatra, mert az odúba könnyen beázhat. Az egymás közelébe lévő odúk röpnyílásai ne 
egymás felé nézzenek, hogy a kirepülő madarak útja ne keresztezze egymást. 

Az odú vagy függőlegesen vagy kicsit előre dőlve lógjon a dróton, de hátrafelé sose dőljön, 
mert ilyenkor szintén könnyebben be tud ázni, és a fiókák elpusztulhatnak. 

Az odúk teteje legyen leemelhető vagy felnyitható, de ugyanakkor zárható legyen, nehogy 
nyest vagy más fészekrabló fel tudja nyitni, mert akkor a tojásokat vagy fiókákat elpusztítja. 

Az odúba sose rakjunk fészekanyagot vagy táplálékot, ezt a madark majd megoldják, de a 
közeli ágakra állati szőrt (pl. gyapjú) vagy mohát kötözhetünk ki, ezzel segítve a fészeképítést. 

Az odúkból minden költés végén (nyaranta általában kétszer) ki kell szedni az elhasználódott 
fészekanyagot, illetve tavasszal ki kell önteni az éjszakázó madarak ürülékét, nehogy valamilyen 
élősködő vagy kórokozó elszaporodjon bennük. (mme.hu) 

 
4. Feladatcsoport: Az órán tanult ismeretek ellenőrzése, az óra értékelése 

1. feladat: Legyen Ön is milliomos játék internetes letöltött változatába az órán tanultakkal 
kapcsolatos kérdések alapján az interaktív tábla alkalmazásával. 

2. feladat: Az órán megismert madarak képének kivetítése és a fajok felismerése 
 
3. feladat: Az óra értékelése (tanár, diák), reflexiók 
 
 
 
 



Tantárgyi koncentráció lehetőségei a témával kapcsolatban 
 
Magyar nyelv és irodalom: Szövegfeldolgozások madárvédelemmel és az odúkban költő 
madárfajokkal kapcsolatban; fogalmazások készítése: cikkek, leírások 
Matematika: madárodúk kihelyezésének tervezése: a madárodúk készítésének költségei, kihelyezési 
szabályok betartásával a madárodúk helyének meghatározása, a madarak életmódjával kapcsolatos 
számítási feladatok 
 
Rajz: színezés, festés: madárfajok (odúban költő) kontúrjait tartalmazó színezők kifestése, 
kiszínezése a madarak fotói, határozók képei alapján 
 
Technika és életvitel: Madárodúk készítése: méretezés, fűrészelés, szegelés, festés 
 
Informatika: mme.hu honlapon a madarak védelmével kapcsolatos információk gyűjtése; a 
madárodúzással kapcsolatos tevékenységek fotózása, digitális fotóalbum készítése 
 
Idegen nyelvi órák: a tanult madárfajok angol/német stb.  neveinek összegyűjtése 
 


