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Természetvédelem lakossági összefogással
A fehér gólya eredetileg a mocsaras ligeterdők fészkelő madara volt. A településekre
történő behúzódása már évszázadokkal ezelőtt megkezdődött. Ebben szerepet játszott az is,
hogy az ember szerencsehozó madárnak tekintette. Nemcsak megtűrte maga közelében,
hanem fészekalapok kihelyezésével aktívan is elősegítette megtelepedését. Akarvaakaratlanul a gólya volt az első olyan madárfaj, melynek védelméhez a lakosság önként,
törvényes előírások nélkül, spontán módon járult hozzá.
Környezetünk átalakítása során azonban a gólyákra is sorozatos csapásokat mértünk. A
vizes élőhelyek lecsapolásával, a rétek, legelők feltörésével, az intenzív mezőgazdálkodással
(gépesítés, vegyszerezés, belterjes állattartás stb.) a táplálkozási lehetőségeket csökkentettük,
míg az öreg fák kivágása és a régi típusú épületek lebontása a fészkelőhelyek drasztikus
megfogyatkozását eredményezte.
A gólyák részben alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Új fészkelőhelyeket
foglaltak el, de a villanyoszlopokra történő áttelepülésük újabb problémák forrásává vált.
Ezek nagy részét sikerült megoldani, de a táplálékállatok megfogyatkozása és az időjárási
hatások okozta átlagon felüli vonulási veszteségek jelentős állománycsökkenést idéztek elő. A
fészkelő gólyapárok száma napjainkban alig egyharmada az ötven évvel ezelőttinek.
A magyar nép lelkivilágához oly közel álló madárfajjal kapcsolatban a közgondolkodás is
lényegesen módosult. Mindennapi kényelmünk érdekében egyre nehezebben viseljük el a
gólyák jelenlétét. Szeretjük, nagyon szeretjük ezt a hosszúlábú, piros csőrű, folyton kelepelő
madarat, de szívesebben látjuk a szomszédunk háza előtti oszlopon, mint a saját házunk előtt,
ahol piszkításával, szemetelésével sok gondot okoz nekünk. Pedig meg kell értenünk, hogy a
gólya is csak élni akar! Ha már bizalmába fogadott bennünket, méltónak kell lennünk erre a
bizalomra. Ha még sokáig akarunk gyönyörködni a tavasszal visszatérő szülőmadarak és a
fészkekben felnevelődő fiókák látványában, akkor megértéssel és türelemmel kell
viseltetnünk a gólyák iránt. Állományuk nemcsak a „természetvédők”, hanem a lakosság
egészének pozitív hozzáállásával őrizhető meg.

Falusi utcakép – az oldi gólyasor (Fotó: Bank László)
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Tudja ön, hogy a fehér gólya
– hímjei tavasszal általában néhány nappal korábban érkeznek vissza a tojóknál?
– párkapcsolata csak egyetlen idényre szól?
– Baranyában csak a kölkedi Nagyréten fészkel lakott területen kívül?
– régen szénaboglyákon, szalmakazlakon is megtelepedett?
– telepesen is fészkelhet?
– fészkének súlya az öt mázsát is elérheti?
– gyakran verekedik a fészekért, és ez a küzdelem a gólyák számára végzetes is lehet?
– költésének korai tönkremenetele esetén pótköltése is lehetséges?
– fészekalja 1-7, leggyakrabban 4-5 tojásból áll?
– tojója 2-3 naponta rakja le a tojásait, és a második tojás lerakása után kotlani kezd?
– kotlási ideje 29-30 nap, de a tojások kikelése 35 napig is elhúzódhat?
– tojásain éjszaka csak a tojó kotlik, míg napközben a szülőmadarak váltják egymást?
– táplálékhiányos időszakban a gyengébb, fejletlenebb fiókákat kidobálja a fészekből?
– fiókái 8-9 hét elteltével hagyják el a fészket?
– pótköltései során előfordulhat, hogy a fiókák csak szeptemberben repülnek ki?
– fiókái 3-5 év alatt érik el az ivarérettségüket?
– kirepülő fiókáinak 50-70%-a már az első évben elpusztul?
– főleg békákkal, kígyókkal, rágcsálókkal, sáskákkal, szöcskékkel és gilisztákkal táplálkozik?
– csapatai az őszi vonulás során augusztus 20-30. között kelnek útra?
– hazai állománya a telet Kelet-Afrikában tölti, de a gólyák egy része Dél-Afrikáig is eljut?
– átlagéletkora 8-10 év?
– legidősebb hazai példánya a gyűrűzési adatok alapján 18 évet élt?
– fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 100 000 forint?

Fészekalj (Fotó: Orbán Zoltán)
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A program célkitűzései
A fehér gólya baranyai fészkelőállománya az 1996. évi 298 párról 2009-re 186 párra
csökkent. A fogyatkozás okai a megváltozott környezeti feltételekben keresendők. A
villanyoszlopokra épült fészkeket fészektartók kihelyezésével sikerült ugyan stabilizálni, de a
táplálkozóterületek csökkenése, az időjárási hatások okozta rossz költési eredmények és a
nagy vonulási veszteségek együttesen jelentős visszaesést okoztak az állományban.
Mindezeket figyelembe véve az alábbi feladatokat tűztük ki célul:
– évenként megismételt felmérések segítségével a Baranya megyében fészkelő állomány
változásainak nyomon követése,
– a fészkelőhelyek megóvása, új fészekalapok kihelyezése, szükség szerint a veszélyes
helyeken lévő fészkek áthelyezése,
– a táplálkozóterületek megvédése, extenzív művelési módok alkalmazásának szorgalmazása
a földtulajdonosok körében,
– a felmérési adatok térinformatikai megjelenítése, értékelése,
– az áramütés következtében történő gólyapusztulások mérséklése, a veszélyes oszlopok
leszigeteltetése,
– a sérült, beteg gólyák mentése, ápolása és visszavadítása,
– kapcsolat kiépítése a „gólyatulajdonosokkal” és az áramszolgáltató vállalatokkal, védelmi
egyeztetések,
– felvilágosító, ismeretterjesztő propaganda kifejtése.

Pelyhes fiókák (Fotó: Orbán Zoltán)
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Felmérések
Az egységes elvek alapján végzett évenkénti állományfelmérések a védelmi munkánk
alapját képezik. A számlálások során adatokat kapunk a fészkelőállomány változásairól és az
éves szaporulat nagyságáról, de a fészkelőhelyek védelmére vonatkozóan is fontos
információkat szerzünk.
Önkénteseink bevonásával kialakítottuk a körzeti gólyafelelősi rendszert. A felelősök a
célra rendszeresített felmérési útmutató alapján végzik munkájukat. A fiókák kirepülése előtti
időszakban részletesen bejárjuk Baranya összes települését, és rögzítjük a költési
eredményeket. Felvesszük az új fészkek adatait, és összegyűjtünk minden olyan információt,
ami a gólyák védelmét a későbbiek során elősegítheti. Az új fészkek pontos helyét térképen is
rögzítjük.
A megyei felmérés minden ötödik évben kapcsolódik az országos, minden huszadik évben
a nemzetközi számláláshoz. Munkánk tehát egy olyan átfogó védelmi program része, amely a
fehér gólya teljes fészkelőterületére kiterjed.
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A fészkelőpárok száma 1996-2009 között Baranya megyében

A fészkelőhelyek megóvása
A fehér gólya a múlt század közepén leggyakrabban még fákra és épületekre (kémények,
tornyok, háztetők) rakta fészkét. A társadalmi, gazdasági változások következtében azonban a
hagyományos fészkelőhelyek nagy része alig 2-3 évtized alatt eltűnt. Napjainkra a fán történő
fészkelés gyakorlatilag megszűnt, és az épületeken található fészkek aránya a korábbi 5060%-ról 15-17%-ra csökkent.
A gólyák jó alkalmazkodóképességüknek köszönhetően viszonylag gyorsan új
fészkelőhelyeket foglaltak el, és az 1970-es évektől kezdve fokozatosan átköltöztek a
villanyoszlopokra. Ma Baranyában és országos szinten is a fészkek 75-80%-a található az
elektromos hálózatok oszlopain. Az egyéb helyekre (hidroglóbusz, antenna, légvédelmi
sziréna, kútágas stb.) épült fészkek száma nem jelentős (4-5%).
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Egykori fészek tölgyfán az okorági legelőn
(Fotó: Bank László)

Fészek oldalnyílású kéményen
(Fotó: Bank László)

Fészek kazánkéményen
(Fotó: Bank László)

Fészek telefonoszlopon
(Fotó: Bank László)

Fészek villanyoszlopon
(Fotó: Bank László)

Fészek villanyoszlopon fészektartóval
(Fotó: Bank László)

Gólyavédelmi törekvéseink során a fészkelőhelyek megóvása terén tudjuk a legtöbbet
tenni. A fészkeket lehetőség szerint ott kell megtartani, ahova azokat a gólyák építették. A
villanyoszlopokon fészektartók kihelyezésével biztosítható a fészkek hosszú távú
fennmaradása, és ez a megoldás a kéményekre épített fészkek esetében is járható út. Időnként
azonban szükségessé válhat a veszélyes helyekre (pl. a fiókák kirepülését akadályozó sűrű
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vezetékhálózat, közeli transzformátoroszlop) épült fészkek vagy a lakosságot jelentős
mértékben zavaró gólyapárok fészkeinek áthelyezése. Csupán kényelmi okokból történő
fészekáthelyezéseket viszont nem támogatunk. Itt elsősorban az épületek előtti oszlopokon
található fészkekről a járdára, kerítésre hulló ürülékszennyezés miatti áthelyezési kérelmekre
gondolunk. A gólyák évente mindössze 4-5 hónapig tartózkodnak nálunk, s ez idő alatt a
fészkelésükkel járó kellemetlenségeket el kell viselnünk.
Az oszlopokon kívül más helyekre, főleg épületekre, önálló tartóoszlopokra történő új
fészekalapok kihelyezését is fontosnak tartjuk. Ezek létrehozásával a potenciális
fészkelőhelyek számát növeljük. A tavasszal visszatérő gólyák először a régi fészkeket
foglalják el. A később jövők költésre alkalmas helyek hiányában gyakran verekednek a már
elfoglalt fészkek gazdáival. Ilyenkor a tojások vagy a kicsi fiókák kipotyoghatnak a fészekből,
ezért a költések tönkremehetnek.
A fészkelőhelyek számának növelésével némileg csökkenthetők a gólyaverekedésekből
fakadó költési eredménytelenségek. Baranyában 2009 végéig már 620 fészektartó, fészekalap
került kihelyezésre. Ezeknek csak egyharmadán van jelenleg fészek. A fészkelési lehetőségek
tehát adottak, csak gólya kell hozzá!

Fészekalap kihelyezése háztetőre
(Fotó: Schwarzkopf Ágnes)

Fészekalap kihelyezése háztetőre
(Fotó: Schwarzkopf Ágnes)

Kész fészekalap
(Fotó: Bank László)

Gólyák által elfoglalt fészekalap
(Fotó: Schwarzkopf Ágnes)
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A táplálkozóterületek megvédése
A gólyák legfontosabb táplálkozóterületei a nedves kaszálórétek, legelők, sekélyvizű
mocsarak, belvizes foltok. Az utóbbi évtizedekben a gyepek aránya jelentős mértékben
csökkent Baranyában, ugyanakkor az újonnan létesített halastavak következtében nőtt a vizes
élőhelyek száma. A viszonylag mélyvizű tavak azonban kevésbé alkalmasak a gólyák
táplálékszerzésére, ezért nem ellensúlyozták a gyepek feltörése, beerdősítése miatti
táplálékkiesést. A megye gólyaállományának megfogyatkozása részben a gyepek eltűnésére,
illetve a maradék területeken a gyepgazdálkodás hiányára vezethető vissza.

Kaszálórét
(Fotó: Bank László)

Az egykori sellyei legelő
(Fotó: Bank László)

Belvizes legelő
(Fotó: Wágner László)

Belvizes szántó
(Fotó: Bank László)

A védett területeken a gyepek természetvédelmi célú kezelése még többé-kevésbé
megvalósul, de más helyeken gyakorlatilag a gazdálkodók jóindulatán múlik minden. A
döntéshozók meggyőzésére irányuló lobbitevékenységünkkel ezért azt kívánjuk elérni, hogy
megfelelő törvényi szabályozások keretében olyan állami támogatási rendszer (pl. agrár
környezetvédelmi program) valósuljon meg, ami a gyepek tartós fenntartására és extenzív
gazdálkodásra (pl. legeltető állattartás) ösztönzi a földtulajdonosokat.
Baranya területén a vízrendezési munkák döntő részben már a múlt század végére
befejeződtek. A Duna és Dráva mentén végzett ármentesítési beavatkozások, a melioráció
során kiépített vízelvezető csatornarendszerek jelentősen csökkentették a vizes élőhelyek
területét. Fontos, hogy a jövőben csak olyan jellegű vízügyi beavatkozások történjenek, ami
nem a megye területének további víztelenítésre irányul, hanem ésszerű vízgazdálkodási
megoldásokat tartalmaz a természetvédelem és a mezőgazdaság számára egyaránt.
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Térinformatika
Az állományfelmérések során kapott adatok térinformatikai megjelenítése megkönnyíti a
gólyák megyei elterjedésével és fészkelésével kapcsolatos elemzések elvégzését. Ezzel
részben védelmi tevékenységünk eredményességét is ellenőrizzük. Az adatbázis ugyanakkor
segítséget nyújt az aktuális megyei gólyahelyzet bemutatásához, és felhasználható a faj
védelmére irányuló szemléletformáló tevékenységünk során is.
Hazánkban az első országos gólyafelmérésre 1941-ben került sor. Mai országhatárainkon
belül először 1958-ban, majd ezt követően ötévente történtek számlálások, de az ország teljes
területét lefedő felmérést sokáig nem sikerült megvalósítani. A lefedettség Baranyában egyegy alkalommal 57-78%-os szintet ért el. A gólyaállomány abszolút nagyságáról tehát nem
kaptunk adatokat, a változások negatív trendje azonban egyértelműen kimutatható volt.
A megye teljes területét lefedő gólyaszámlálást először 1984-ben végeztünk, majd
önkéntesi hálózatunk bővülésének köszönhetően 1996-tól kezdve áttértünk az évenkénti
felmérésekre. Az adatok így már a tudományos igényű elemzésekhez (populációdinamika) is
felhasználhatók. 1984-től kezdve minden fészekről és potenciális fészkelőhelyről
(fészekanyag nélküli fészektartók, fészekalapok) külön nyilvántartást vezetünk. A megyei
gólyakataszterben folyamatosan rögzítjük a fészkelőhelyek azonosításához szükséges
legfontosabb adatokat (település, utca, házszám, fészeképítés éve stb.), a költési eredményeket
és a védelmi beavatkozásokkal kapcsolatos információkat. Az egyes években végzett
felmérések alapján kiegészítjük nyilvántartásunkat, majd frissítjük a számítógépes adatbázist,
s az így aktualizált rendszer naprakészen és átfogóan mutatja be a megyei gólyahelyzetet.

A fehér gólya fészkeinek elhelyezkedése Baranya megyében
(2009. évi állapot)
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A gólyapusztulások mérséklése az elektromos hálózatokon
A fészkelőállományban és a szaporulatban az elektromos vezetékek okozzák a legtöbb
elhullást. Az áramütés és a vezetéknek repülés összességében kb. 50%-os arányt képvisel a
pusztulások okai között.

Áramütésben elpusztult gólya és az újabb áldozatjelölt
(Fotó: Máthé Zoltán)
A problémák megoldásában az áramszolgáltató társaságok segítségére támaszkodunk. A
villanyoszlopokra épült fészkek esetében a fészektartók kihelyezése a hálózati üzembiztonság
szempontjából is kielégítő eredményt biztosít. A nyári felméréseket követően összeállítjuk
azoknak a helyeknek a listáját, ahol fészektartók kihelyezése szükséges, majd a listát
továbbítjuk a területileg illetékes áramszolgáltatókhoz. A társaságok ezt követően a gólyák
tavaszi visszaérkezéséig saját költségükön elvégzik a fészektartók kihelyezését. Ha pályázati
forrásaink és egyéb anyagi eszközeink lehetővé teszik, fészektartók gyártásával magunk is
hozzájárulunk a költségekhez.

Fészektartó kihelyezése
(Fotó: Dudás György)

Fészektartó kihelyezése
(Fotó: Dudás György)
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Az áramütések mérséklése érdekében különösen fontos, hogy a fészkek közelében lévő
veszélyforrásokat (pl. transzformátoroszlopok, oszlopkapcsolók) kiiktassuk. Ezeken a
helyeken főleg a kirepülés idején sok fiatal gólya pusztul el. Azokat az oszlopokat, ahol a
gólyák áramütést szenvedtek, szintén jelezzük az áramszolgáltatóknak, akik a veszélyforrások
semlegesítése érdekében később elvégzik a szükséges beavatkozásokat (pl. vezetékszigetelés,
védőberendezések felszerelése).
A táplálkozóhelyek közül főleg a rétek, legelők és a mocsaras területek közelében húzódó
20 kV-os távvezetékek oszlopai veszélyesek, mert a gólyák szívesen pihennek meg rajtuk.
Ezeken a helyeken az áramütés megelőzhető az oszlopok keresztvasainak leszigetelésével. Az
utóbbi 15 évben kb. 6-7 ezer oszlopra került szigetelőpapucs Baranyában.

Leszigetelt távvezetékoszlop
(Fotó: Boldogh Sándor)
Esetenként szükségessé válhat a gólyák fészkelésének megakadályozása a nemkívánatos
helyeken (pl. sűrű vezetékhálózat esetén, veszélyes oszlopok közelében). Ilyenkor az
oszlopokra kis vasháromszög, függőleges vasdarab vagy más egyedi védőberendezés
szerelhető fel, ami megakadályozza a madarak fészkelését.
Az áramütések és a vezetékekkel való ütközések következtében történő elhullások teljesen
nem küszöbölhetők ki mindaddig, amíg az áram légvezetékeken keresztül jut el
háztartásainkba. Az áram, mint energia a kényelmünket szolgálja, ezért amikor a gólyák
áramütésben történő elpusztulásán sajnálkozunk, nem gondolunk arra, hogy mindez a saját
civilizáltnak mondott „jótéteményünk” következménye.

Gólyamentés
A gólyák közül leggyakrabban a fiatal madarakat éri baleset, különösen a kirepülés
időszakában. A tapasztalatlan, sokszor még gyenge fiókák az első szárnypróbálgatásaik
alkalmával időnként elvétik a célt, és az utcán vagy a lakótelkek udvaraiban landolnak.
Nekirepülnek a házfalaknak, oszlopoknak, és még a gépjárművek is elüthetik őket. Egy
részüknek különösebb baja nem esik, néhány napos gondozás után el tudnak repülni. A
súlyosabban sérült fiókákat viszont több héten vagy hónapon keresztül kell ápolásban
részesíteni, és még ilyenkor sem biztos a siker.
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Önkénteseink minden évben rendszeresen foglalkoznak sérült, beteg vagy különböző okok
miatt legyengült gólyák mentésével, de ebben együttműködünk más civil szervezetekkel is. A
súlyosabban sérült madarakat a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület pécs-somogyi
madármenhelyére szállítjuk, ahol biztosított számukra az állatorvosi felügyelet és a tartós
elhelyezés. Valójában azonban hiányzik a régióban egy olyan madárkórház, ami a sérült,
beteg vadmadarak gondozását, ápolását és visszavadítását szakszerűen el tudná látni. Hosszú
távú célkitűzéseink között ezért szerepel egy ilyen madárkórház létrehozása.

Sérült gólyák a menhelyen (Fotó: Bank László)

Kapcsolatok
Gólyavédelmi munkánk során folyamatos kapcsolatot tartunk a természetvédelmi
hatóságokkal. A fehér gólya fokozottan védett, a fészkeivel kapcsolatos bármilyen
beavatkozás (áthelyezés, eltávolítás) engedélyköteles tevékenységnek minősül. Ha
jogszabályokba ütköző cselekedeteket észlelünk, vagy ilyen esetek jutnak tudomásunkra,
hatósági eljárást kezdeményezünk. Napi kapcsolatban állunk az áramszolgáltató
társaságokkal, hisz a gólyák költési időszakában a vészhelyzetek megoldása érdekében
gyakran azonnali intézkedések szükségesek (pl. vihar által lesodort fiókák visszahelyezése a
fészekbe), ugyanakkor az elektromos hálózatokon történő munkálatokat (pl. fészektartók
kihelyezése) saját magunk nem végezhetjük el. A felmérések során önkénteseink rendszeresen
felkeresik a gólyák sorsát szívükön viselő helyi madárbarátokat, akik információikkal jelentős
mértékben hozzájárulnak a számlálások sikeréhez, a minél teljesebb adatgyűjtéshez.
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Szemléletformálás
Baranya megye gólyasűrűsége (100 km2-re eső fészkelőpárok száma) az országos átlagnál
kissé magasabb (4,2 pár a 2009. évi felmérés alapján). Ez az állomány csak olyan társadalmi
közegben tartható fenn és növelhető, amely a gazdasági fejlődést, az életszínvonal
növekedését nem a természet kárára képzeli el. A gólyák hatékony védelme a helyi lakosság
segítsége, együttműködése és toleranciája nélkül nem valósítható meg.
A fajjal kapcsolatos felvilágosító, ismeretterjesztő propagandánk a lakosság egészének
tudatformálására irányul. Örvendetes, hogy a gólyák védelmére és a gólyák által okozott
problémák feloldására irányuló törekvéseinket a legtöbb helyen megértéssel fogadják, és
segítik munkánkat. Akcióink és rendezvényeink során minden lehető eszközzel azon
fáradozunk, hogy a gólyák életének bemutatásán keresztül a természet egészének védelmére
ösztönözzük az embereket
Különösen fontosnak tartjuk a fiatalok helyes természetszemléletének kialakítását.
Rendszeresen tartunk előadásokat az oktatási intézményekben, melyeken felhívjuk a gyerekek
figyelmét többek között a gólyák védelmének fontosságára is. A velünk kapcsolatban álló
intézmények diákjai rendszeresen részt vesznek lakóhelyük környékén a felmérésekben, és
adatokat szolgáltatnak a gólyák tavaszi visszaérkezésének időpontjáról.
Szemléletformáló tevékenységünk remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a gólyához való
viszonyunk továbbra is olyan maradjon, amilyen évszázadokon keresztül volt. Kötődésünk e
madárfajhoz egyben meghatározza a természethez való további kapcsolatunkat is. A vele
vagy nélküle nem lehet kérdés, a hangsúly az együttélésen van!

Szemléltetőeszköz (Fotó: Boldogh Sándor)

14

SEGÍTSE ÖN IS A TERMÉSZET
VÉDELMÉT!

Csatlakozzon hozzánk!
Önkéntes munkájával, adományával, 1%-os
adófelajánlásával támogasson bennünket!

EGYÜTT A TERMÉSZETTEL!
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