
EMBER ÉS TERMÉSZET

Szeretjük a gólyákat. A tavasz
hírnökei, elsõ példányának megér-
kezése február vége felé híradóté-
ma. Attól kezdve kémleljük a falusi
villanyoszlopok, kémények és
templomtornyok tetejét: ideért-e
vándorútjáról a „mi gólyánk?”

Nagy Gábornál lelkesebben,
meghatóbban és érdekesebben nem
hallottam senkit a gólyákról beszél-
ni. Mindent tud e kecses madarak-
ról, amit valaha leírtak, megfigyel-

tek velük kapcsolatban. Öt évig ve-
zette a kölkedi Fehér Gólya Múzeu-
mot – ez volt életének legboldogabb
idõszaka.

– A gólyák rendkívül emberi ma-
darak – kezdi beszélgetésünket a fi-
atal vadgazdálkodási mérnök. – Sok,
hozzánk hasonló tulajdonságot fe-
dezhetünk föl bennük, igaz, a házas-
ságtörés, a testvéri csetepaté és a

gyilkosság is köztük van. A beteg,
kevésbé életképes fiókákat például
elpusztítják. A kölkedi múzeum te-
tején volt egy bekamerázott fészek,
ott különös felvételek készültek.
Esõs idõszakban történt, hogy a kel-
leténél kevesebb táplálékot tudtak
szerezni a szülõk, és a négy fióka
között akadt egy jóval gyengébb. A
tojó nem bántotta, inkább istápolta
szegényt, de a hím könyörtelen volt:
odavágott néhányszor a csõrével, s
amikor látta, hogy a fiókában nincs
elegendõ életerõ, elõbb megpróbálta
lenyelni, de a szárnyacskái akkorák
voltak, hogy ez egyben nem sikerült
neki, így egyszerûen kidobta a fé-
szekbõl. Máskor a testvéreivel etet-
ték meg a pusztulásra ítélt kis jószá-
got.

– Ugyanabba a fészekbe térnek 
vissza a gólyák?

– Igyekeznek, de ez nem olyan
egyszerû. A hímek egy-két nappal
vagy héttel elõbb érkeznek, és ko-
moly csatározásokat folytatnak a
fészkekért, hisz azt egyszerûbb el-
foglalni, mint megépíteni – igaz, ezt
a pár együtt csinálja. Ha a hímnek
sikerül fészket szereznie, az ehhez
tartozó hölgy gólyára is jogot for-
málhat. A tojó ugyanis arra a fészek-
re igyekszik vissza, ahol már költött.
Ám ha ott más hímet talál, vagy elfo-
gadja társának, vagy segít élete pár-
jának, hogy kettejüknek szerezzék

Gólyamese mindenkinek
kad köztük csalfa és ka-
cér, erejét fitogtató és
hoppon maradó. A
gyengébbel könyörtele-
nül brutális, és a test-
vérháború sem ismeret-
len számára. Lakhelyé-
ért harcolni is hajlan-
dó, otthonát a párjával
együtt építi-alakítja.
Hacsak nem költözik be
máséba, a már készbe.
Hisz a fészekrakás ke-
mény munka, miért ne
spórolná meg magának
az ember? Akarom
mondani: a gólya. Mert-
hogy róluk van szó.
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vissza azt. Igazi harc ez, elõfordulhat, hogy egyi-
küknek az életébe is kerül.

– Ennél humánusabb tulajdonságuk mi volna?
– A fiatal gólyahölgyekre jellemzõ némi kacér-

ság, mert akik még nem költöttek, így nincs fész-
kük, amelyhez tartoznának, egyszerre akár több
hímet is bolondítanak. Ez azért nagyon kellemet-
len, mert ha a hím azt hiszi, hogy megvan még a
párja, nem foglalkozik a többi, esetleg szabad gó-
lyahölggyel, s a végén ezt a szaporulat bánja. A
második világháború óta nem volt ilyen kevés gó-
lyánk. Az elmúlt tizenöt évben egyharmadával
csökkent az állomány, ma 3500 párral számolha-
tunk.

– Meddig élnek e madarak?
– Amelyik megéri az egyéves kort – mert a ki-

repült fiókák fele elpusztul –, a szabad természet-
ben 8-10 évig, fogságban akár 60-70 évig is elél-
het. Itt nem repül vezetéknek, s az ember sem lö-
vi le. Néhol, fõként a latin országokban sajnos va-
dásznak rá, igaz, ott nem eszik meg õket. Máltán
viszont a töltött gólyanyak helyi specialitás. Itt-
hon fokozottan védett faj, százezer forintos esz-
mei értékkel. Afrikában nyílvégre kapják, de ott
ez a létfenntartást szolgálja.

– Vándorlásuk során mekkora utat tesznek meg?
– A magyar gólyák jelentõs része Dél-Afrika

legdélebbi csücskéig, Fokföldig jut el, ez 9-10
ezer kilométer légvonalban, persze õk nem így
repülnek. Augusztus második felében hagyják el
az országot, s három hónapig is eltarthat az útjuk.
Jövõ tavasszal érdemes ismét várnunk õket. Aki
repülve látja meg az elsõt, szorgalmas lesz 2011-
ben; aki ülõ-pihenõ madarat pillant meg, annak
kényelmesebben telnek majd a napjai. Ám aki
gólyapárra lesz elõször figyelmes, semmi nem
menti meg attól, hogy maga is párra ne leljen!
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Hódító hód kenutúra 
Július 3., szombat. A túra során kenuinkkal bejárjuk a

Vén-Dunát, mely alig több mint száz évvel ezelõtt a Duna fõ-
ága volt. A maximális létszám 20 fõ, elõzetes bejelentkezés
szükséges. A jelentkezõket a kenutúra elõtt néhány nappal
értesítjük az indulási idõpontról!  

Helyszín: Baja – Vén-Duna. Túra hossza, idõtartama: 
8 km, 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fõ

Magyar pásztorkutyák terelõversenye 
Július 10., szombat. A régi magyar terelõkutya fajokra

hívja fel a figyelmet a változatos és érdekes programokat kí-
náló rendezvény. Az érdeklõdõk megismerhetik a terelõku-
tyákat, bemutatót és versenyt láthatnak a profi juhnyáj-tere-
lésbõl, valamint megtekinthetik a környék természeti érté-
keit is.  Helyszín, idõpont: Dráva Kapu Bemutatóközpont,
Barcs-Drávaszentes, 10 óra.

Kenutúra a Ferenc-csatornán 
Július 10., szombat. A kenutúra során a Mohácsi-szige-

tet keletrõl határoló Ferenc-csatorna változatos vízi világát
csodálhatjuk meg. Utunk erdõ, gyep, nádasok mellett vezet.
A kenuban ülve szemügyre vehetjük a térségben élõ vízima-
darakat, és ha szerencsénk van, láthatjuk az itt élõ európai
hód rágásnyomait a fákon. Maximális csoportlétszám 20 fõ,
elõzetes bejelentkezés szükséges! A jelentkezõket a kenutú-
ra elõtt néhány nappal értesítjük az indulási idõpontról és
helyszínrõl! Túra hossza, idõtartama: 5 km, 4 óra. Részvételi
díj: 1500 Ft/fõ

Gólyanap 
Július 11., vasárnap. A kirepülés elõtti gólyafiak kedves

látványa méltán tarthat számot az érdeklõdésre. A madarak
közelebbi megismerését segíti a kölkesi Fehér Gólya Múze-
um kiállítása is, ahol szakember válaszol az élmények hatásá-
ra megfogalmazódó kérdésekre. A nap folyamán gyermek ját-
szóházzal és a Bédát megismertetõ kirándulásokkal, kenutú-
rákkal várjuk az érdeklõdõket. Helyszín: Béda-Karapancsa,
Kölked, Fehér Gólya Múzeum, 10 óra.

Egyházmûvészeti értékek nyomában

JELVÉNYGYÛJTÕ TÚRA 

Július 24., szombat. A
program elsõ felében Magyar-
ország egyetlen mûködõ szerb
ortodox templomát és kolosto-
rát tekintjük meg. Ezt követõ-
en túrázni indulunk a grábóci
erdõbe. Helyszín, idõpont:
Grábócon a kolostor elõtt 10
órakor. A program idõtartama:
4 óra. Részvételi díj: 400 Ft/fõ
+ kolostori belépõ

Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459

E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu – www.ddnp.hu


