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FÜRI ANDRÁS

Szolnok megye fekete gólya (Cieonia nigra L.)
állományának alakulása
(1984-87)

A fekete gólya (Cieonia nigra) hazánkban elsősorban a középhegységeinkben, a
Dél-Dunántúlon (Somogyi-dombság), a Duna, a Tisza és nagyobb mellékfolyóik
galériaerdeiben fészkel. Magyarországon költő állománya hozzávetőleg 150 pár
(HARASZTHY, 1984). 1982 óta fokozottan védett madárfaj, egy példány törvényes
eszmei értéke 250 ezer Ft. [XII/1993. (III. 31.) KTM rendelet.]

Bevezetés

Az Alföld keleti része a XIX. század előtti időkben a véget nem érő vizenyős-
mocsaras területek világa volt, melyet főként a nagyobb vízfolyások — a Tisza és a
Körösök — évenként többszöri áradásaikkal tápláltak. Ezen élőhelyeken vízimadarak

Fekete gólya (Cieonia nigra L., 1758)
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ezrei találtak fészkelő-, táplálkozó- vagy pihenőhelyeket. A hajdani madárgazdaságról
BÉL Mátyás (1730—1735) és FÉNYES Elek (1847) műveiből olvashatunk.

A vízivilág a múlt század óta szinte folyamatosan végzett beavatkozások
(folyószabályozás, vízrendezés, melioráció stb.) hatására mindinkább visszahúzódott, s
mára néhány megmaradt lefolyástalan mocsár, valamint a gátak közé szorított folyók
árterületei jelentik az értékes növény- és állatvilág utolsó mentsvárait.

A természetvédelem még időben felismerte a „vizes" élőhelyek óriási jelentőségét.
A Tisza hullámterének mozaikszerűen megmaradt természetes, vagy ahhoz közeli
állapotú területeit majdnem kivétel nélkül védetté nyilvánították, így a táj. a természeti
értékek megóvása a jövő nemzedékek számára biztosítottnak látszik.

Dolgozatom az ártéri madárvilág egyik veszélyeztetett az emberi zavarásra
legérzékenyebben reagáló fajának, a fekete gólyának (Ciconia nigra L.) Szolnok megyei
állományával foglalkozik.

Irodalmi áttekintés

Régen a Közép-Tiszavidéknek a fekete gólya is gyakori lakója lehetett. Erre utal
FÉNYES Elek Magyarország leírása című művében, melyben így írja le ezt a vidéket:
„...Vadszárnyasok közül ezer meg ezer vadkacsák, vadludak, szárcsák, búvárok, vizi
tyúkok, vöcskök, károlykatonák, bakcsók, sok nemű szalonkák, közönséges és fekete
gólyák, mindenféle gémek és nevezetesen magyar kalpagot ékesítő kócsagok...'" élnek.

A keményfás ligeterdők (Querco-Ulmetum) eltűnése, a fűz- és nyárligetek (Salicetum
albae-fragilis) kitermelése, a vízjárta területek erőteljes csökkenése következtében
valószínűleg a fekete gólyák egyedszáma is megfogyatkozott.

Az 1970-es évek közepéig a térség fészkelő állományáról keveset tudunk. Jobbára
csak az őszi vonulásra vonatkozóan ismert néhány adat. Erre az időre tehető a Magyar
Madártani Egyesület Szolnok megyei szervezetének kialakulása, majd a Közép-Tiszai
Tájvédelmi Körzet létrehozása, s ettől kezdődően rendszeressé válnak a költési és
vonulási megfigyelések. LŐRINCZ István (1978) 1976-ban a kiskörei tározóban még
lábon álló erdőben 2 pár fészkelését észlelte, melyek 3, illetve 4 fiókát röpítettek,
ugyanebben az évben a Pélyi Madárrezervátumban 1 pár (4 fióka). és Tiszaroff község
határában 1 pár (3 fióka) költött sikeresen.

Az 1980-as évektől adataink vannak a Tiszafüredi Madárrezervátumból is. KOVÁCS
Gábor (1984, 1986) 1-2 pár megtelepedéséről tájékoztat. A Körös árteréből vonulási
megfigyelések ismertek, ANDRESI (1980) szerint ott nem fészkel. A Közép-Tiszai
Tájvédelmi Körzet faunisztikai adattár alapján a Kiskörétől Tiszaugig terjedő
folyószakasz 1985-ig 1-3 párnak adott otthont. FÜRI András (1986) a Közép-Tiszai
Tájvédelmi Körzet fontosabb madárfajainak fészkelési adatairól írott közleményében
már 5 párról számol be.

E rövid áttekintésből látható, hogy Szolnok megyében mint fészkelő-, vagy
átvonulóhely, elsősorban a Tisza hullámtere és közvetlen környéke jöhet számításba.
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Megfigyelések és értékelésük

1. Vizsgálati módszer

1984 nyarától három éven keresztül — a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet természet-
védelmi őreként — lehetőségem nyílt e fajjal behatóbban foglalkozni. Az őrszolgálattal
párhuzamosan folyamatos megfigyeléseket végeztem a Tájvédelmi Körzetben, illetve a
környező területeken. Feljegyeztem az észlelt példányokra vonatkozó adatokat,
körülményeket (időjárás, tartózkodási hely, mozgásirány, táplálkozási — társulási
viszonyok stb.), melyeket megfigyelési naplóban rögzítettem. Különös figyelemmel
kísértem a költésidőben megfigyelt aduit példányokat illetve párok sorsát. Fészek-
térképezést késő ősszel vagy télen, lomb nélküli időszakban folytattunk, de a fészkelési
időben tartott terepbejárás során is sikerült lakott fészkeket találni. A terepmunkát
LŐRINCZ István kollégával végeztük.

Az alábbiakban az 1984—1987 közötti időszak adatai alapján elemzem a fekete
gólyák vonulását, fészkelését.

2. Tavaszi vonulás

1. táblázat. A tavaszi vonulás

Dátum Községhatár Példány Megjegyzés

1985.

1986.

1987.

ápr. 15.
máj. 6.
máj. 16.
ápr. 30.
ápr. 12.
máj. 4.
máj. 4.
máj. 13.
máj. 14.
máj. 15.
máj. 18.
máj. 25.
jún. 4.
ápr. 1.

Pély-Tiszasüly
Törökszentmiklós
Pély-Tiszasüly
Besenyszög
Rákóczifalva
Óballa
Pély
Pély
Pély-Tiszasüly
Besenyszög
Pély
Pély
Szolnok-Besenyszög
Pély

2
2
1
1
2

aduit
aduit
immatur
immatur
? korú

1 aduit
1
4
4
3
6
3
1
1

ad.
ad.
ad., 2 imm
ad., 2 imm.
ad., 10 imm.
ad., 2 imm.
imm
ad.

árvíz

árvíz levonult

elöntésen
tocsogóban tápl

áradás

A szakirodalom szerint (HARASZTHY 1984) a fészkelőhelyekre április elején
érkeznek meg az ivarérett madarak. A Tájvédelmi Körzetben a tavaszi vonulás szinte
észrevétlenül zajlott le. Igaz, erre az időszakra tehetők a tavaszi árvizek, s emiatt a
terület gyakorlatilag járhatatlan, a megfigyelések végzése nehézkesebb. Április közepén-
végén a fészkelőhely fölött keringő példányok (párok) jelzik számunkra, hogy
megkezdődött a visszaérkezés, s az északabbra költő madarak átvonulása. Május végére
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a fészkelő párok és az esetle-
gesen átnyaralni maradó ivar-
éretlen vagy meddő egyedek
láthatók.

Ez utóbbiak inkább egyesével
időznek el egy-egy háborítatlan,
táplálékban bővelkedő holtág,
mocsár-rét közelében. Azonban
nagyobb csapatokról is van
feljegyzésünk. 1986. májusában
a Pélyi Madárrezen'átwnban 10
példányt figyeltünk meg. Egy
régebbi adat szerint (LŐRINCZ.
1975) 1972 hasonló időszakában
a Szórói-holtág öblözetében 40
példány tartózkodott. Ezeken a
helyeken egészen addig marad-
tak, amíg találtak eleséget.
illetve az időszakos vízállások
kiszáradásával áttelepültek olyan
holtágakhoz, kubikgödrökhöz.
amelyekben egész évben van
valamennyi víz.

3. Fészkelés

A vizsgált három költési idő-
szakban a Tájvédelmi Körzetben

FióMk és azon kívüli területen öt újabb
költőhelyet sikerült bizonyítani.

A fészkek kivétel nélkül a puhafás ligeterdők nagyobb kiterjedésű, idős állományaiban
épültek olyan helyeken, ahol viszonylag kis távolságon belül mocsárrétek, kevésbé
zavart holtágak, kubikgödrök, mélyfekvésű hullámtéri rétek voltak. (Itt szinte észrevétlen
táplálkozási lehetőség is adódott az öreg madarak és a kirepült fiatalok számára.) A
fészkek mérete, anyaga a fehér gólya fészkekhez hasonlítható. Az évről évre használt
építmények újabb ágmennyiség bedolgozásával egyre nagyobbak. Például a nagyrévi
vagy a pélyi (2) fészek már tetemes méretű. A fehér és fekete nyárfákra (Populus álba.
Populus nigra) készített fészkek elhelyezkedésében három típus különíthető el. A közel
vízszintes vagy kis szögben (max. 20°) emelkedő oldalágon a törzstől távol (A), illetve
a törzs mellett (B), valamint a törzselágazásba (C) rakott fészek.

A fészekmagasság 6—12 méter között alakult. A kb. 20-25 méteres faállomány ma-
gasságához viszonyítva meg- állapítható, hogy a fekete gólyák a lomb- korona alsó
vagy közép- ső harmadába helyezik el fészküket. (A magassági értékeket a fényképező-
gép és teleobjektív távolságmérője segítségével becsültem.) Elsődleges volt számunkra,
hogy a költés sikeres legyen, ezért az ismert fészkeket csak a fiókák kikelésének való-
színű ideje után (június vége—július eleje) ellenőriztük. így a költés eredményességére
vo- natkozóan (tojások száma, kikelt fiókák száma, kirepült fiókák száma stb.) csak
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részleges információkat gyűjthettünk. Tapasztalatunk szerint a gyakoribb zaklatás hatá-
sára a madarak otthagyják a fészket, pl. 1985-ben a Pityokai-holtág melletti fészkelés
a gátőr és a horgászok mindennapos jelenléte következtében meghiúsult.

A kirepülés előtt álló fiókák gyűrűzését az egyik könnyebben megközelíthető
fészeknél, 1985 óta végeztük. A nyolc meggyűrűzött madárról eddig nem érkezett
visszajelzés.

A 2. táblázat a költő állomány legfontosabb adatait tartalmazza. További fészkelőhely
a táplálékot hordó szülők rendszeres megfigyelése alapján Tiszaroff és Tiszakécske
térségében is feltételezhető, azonban 1986 óta a fészkek még nem kerültek elő.

2. táblázat. Az ismert fészkelések adatai (1984—1987)

Fészek helye Fafaj Fészek
magassága

Fészek
helyzete

Fiókák száma
'84 "85 '86 "87

Pély (1)
Pély (2)
Török-
szentmiklós
Óballa
Nagyrév
Csépa

Frny
Frny

Frny
Frny
Ftny
Ftny

12
6

10
10
9
8

A
B

B
A
A
C

nem volt költés
3 3
meg- nincs
hiúsult költés
— 2
2 3

2
3
3

Jelmagyarázat: Fmy — fehér nyár (Populus álba); Ftny — fekete nyár (P. nigra); A — a fészek oldalágra,
törzstől távol épült; B — a fészek oldalára, törzs mellett épült; ? — nem volt ismert a fiókák száma; —, —
nem volt ismert a fészek; C — törzselágazásban

4. Az őszi vonulás

A 3. táblázat vonulási, tartózkodási adatokat tartalmaz 1984, 1985. 1986 őszén
végzett területbejárások alapján.

Augusztus elején a környéken költő állomány gyülekezése figyelhető meg, mind
gyakrabban tartózkodnak nyíltabb területeken is. Az augusztus második felé-ben nagy
valószínűségű hidegfrontbetörés meghozza a tőlünk É-ÉK-re költő példányokat, melyek
kb. 1 hónapig tartózkodnak itt. Az időtartamot az időjárás, a táplálékforrás és a terület
nyugalma befolyásolja elsősorban. Mennyiségük változik, de augusztus végén —
szeptember elején figyelhető meg a kulmináció. A három évben az egy helyen észlelt
csapatok maximális létszáma hozzávetőleg 50—70—40 példány volt. Érdekességként
megemlíthető, hogy a 70-es évek végén több mint 400 egyedből álló csapat szállt be
éjszakázni a hullámtérbe (LŐRINCZ I. in verb.).

Vonulás idején a gólyák leginkább háborítatlan hullámtéri réteken, mocsárréteken,
holtágak öblözeteiben voltak láthatók, de mentett oldalon is észleltünk táplálkozó,
pihenő egyedeket (tarlókon, gyepeken, szántásokon). Csapataikhoz esetenként más fajok
is társultak. Leggyakrabban a szürke gémekkel (Ardea cinerea) voltak egy
asztalközösségben (IV. sz. táblázat). Mindkét faj egyedei éberek, óvatosak nyílt és fedett
terepen egyaránt. A többi faj egyedeit megelőzően felrepültek, ha veszélyt sejtettek. A
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Jtszasüíy

Szolnok,

> Tisrakürt

1. Pélyi Madárrezervátum
2. Kőtelki csatló
3. Nagykörű-Anyita
4. Kovácsi-holtág
5. Vezsenyi öblözet
6. Cibaki-holtág
7. Tiszakécske térsége

gyakori vonuíást
megfigyelések

Vonulási megfigyelések a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területén

szakirodalom szerint (FINTHA, 1976) a fehér gólyáktól jól elkülönülnek, azonban
többször figyeltük meg őket egy madáregyüttesben. Éjszakázni alkonyatkor húztak be
a Tisza ártér idős állományú, puhafás ligeterdeibe, vágásterületekre. Az első komolyabb
éjszakai lehűlések után, szeptember végéig kel útra az állomány zöme. Ezután már csak
néhány példányt észleltünk október első dekádjáig. A legkésőbbi előfordulás, melyről
ez idáig adatunk származik, 1984 november 7-én volt. Tiszavárkony térségében 2 fiatal
madár repült D felé, a folyó vonalát követve. A fekete gólyák őszi vonulása.
tartózkodása jobbára a Tisza közvetlen környékén érzékelhető. A folyót kísérő halas-
tavakról, egyéb területekről csak szórvány előfordulásokról tudunk (pl. tiszasülyi-,
milléri-, kengyeli halastavak, Zagyva-ártér).
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3. táblázat. Őszi

Dátum

1984. aug. 10
aug. 14
aug. 15
aug. 16
aug. 17
aug. 28
szept. 15
aug. 18
aug. 21
aug. 23
okt. 19
nov. 7

1985. aug. 14.
aug. 22.
aug. 23.
aug. 23.
aug. 28.
szept. 5.
szept. 7.
szept. 7.
szept. 10.
szept. 11.
szept. 12.
szept. 15.
szept. 22.
szept. 23.
szept. 23.
szept. 25.
okt. 1.
okt. 6.

1986. aug. 19.
aug. 20.
aug. 21.
aug. 21.
aug. 26.

aug. 28.
aug. 29.

vonulási adatok

Községhatár
(Tisza ártér)

PMR
Nagyrév
Tiszabő
Tiszakécske
Szolnok
Vezseny
PMR
Szolnok
PMR
PMR
Csataszög
Tiszavárkony
PMR
Vezseny
PMR
Kőtelek
Besenyszög
Rákócziújfalu
PMR
Rákóczifalva
Szolnok-Óballa
Nagykörű
Tiszasüly
PMR
Szajol
PMR
Kőtelek
Cibakháza
Nagykörű
PMR
PMR
PMR
PMR
Besenyszög
Nagykörű

Kengyeli-htó
Besenyszög

Példány

10
6
3

51
7
3

27
9
9
8
1
2
6
7
9
7
2
1

74
8

10
5
4

23
2

27
1
9
3
6
2

13
40
16
11

19
25

Megjegyzés

T
Á
Á
T gáton kívüli

legelőn
Á
T mocsárréten
Zagyva-ártér
T
T
Á
Á
T
Á
T
T mg. területen
Á
Á
T
Á
Á
T
Á
T
Á
T
Á
Á
Á
T
T
T (hidegfront)
T
T
T gáton kívüli
lucernásban
(Fülemen E)
T
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3. táblázat folytatása

Dátum Községhatár
(Tisza ártér) Példány Megjegyzés

szept.
szept.
szept.
szept.
szept.

szept.
okt. 5

5.
6.
9.
13.
19.

19.

Szolnok-T. roff.k.
Kengyeli-htó
Szolnok
PMR
PMR

Nagykörű
PMR

19
6
4
34
4

4
1

A
(Fülemen E)
Á
éjszakázni húz be
T (erős hajnali

lehűlések)
Á
Á

Jelmagyarázat: T — tartózkodás; Á — átvonulás; PMR — Pélyi Madárrezervátum

4. táblázat. A táplálkozó, pihenő madáregyüttesek összetétele

Fekete gólya (Ciconia nigra) példányok száma

51 15 23 26 6 13 5 5 5 23 40

Szürke gém
(Ardea cinerea) 7
Nagy kócsag
(Egretta álba) -
Kiskócsag
(Egretta
garzetta) -
Fehér gólya
(Ciconia
ciconia)
Kanalas gém
(Platalea
leucorodia) —
Vörösgém
(Ardea
purpurea) 1

6 12 2 6 — 2 3 2

2 31 14 — — 1 — —

— — 3 2 4 —

4 — — 17 2

1 — —

6 10

összefoglalás

A Tisza középső szakaszának kevésbé háborított élőhelyei ma még biztosítani tudják
azokat a feltételeket, amelyek a fekete gólyák megtelepedéséhez szükségesek. A
korábban végzett kutatások és a vizsgálati időszak adatsora alapján lassú növekedési
tendenciát tapasztalhatunk a fészkelő párok számát illetően, s hogy ez a mennyiség

40



Füri András: Szolnok megye feketególya-állománya...

stabilizálódik illetve növekedhet, bizonyítja LŐRINCZ I. újabb adata is. 1987 őszén
Tiszajenő közelében talált fekete gólya fészket (in verb).

A folyamatosan végzett felmérések eredményeként a megye és a kapcsolódó területek
fészkelő állományáról viszonylag pontos képet rajzolhatunk. Tiszafüred és Csongrád
között a Tisza hullámtéri ligeterdeiben 6-8 pár jelenléte rendszeresnek mondható (1.
FÜRI: 1986.; KOVÁCS—BODNÁR: 1986 alapján). Bár ezen belül meghatározható a
„közigazgatásilag" Szolnok megyében élő párok száma, ökológiai értelemben célszerű
és helytállóbb pl. a Közép-Tiszavidék állományáról beszélni, illetve egységesen kezelni.
Összehasonlításul megemlíthető JÁNOSSY Dénesnek (1986) az ártéri erdők
madárvilágáról írott rövid tanulmánya, melyben a Tiszavölgy természetvédelmi oltalom
alatt álló területeinek fekete gólya állományát minimálisan 10 párra becsüli.

Az őszi vonulást tekintve (átvonuló csapatok létszáma, az itt tartózkodás ideje) a
Tisza ezen térsége szintén fontos állomáshelyként tartható nyilván.

A fészkelőállomány fennmaradása, esetleges növelése érdekében legfontosabb feladat
az egyes költőhelyek és környezetének megóvása. Azokat a faállományokat (erdő-
részleteket), amelyekben fekete gólya fészkel a biológiai kor legfelső határáig kellene
fenntartani. Megfelelő korösszetételű, őshonos fafajokból álló ligeterdők megtartása
illetve telepítése kedvezően hathat, mivel ültetett nemesnyárasokban nem költenek.
Azonban mindenképpen el kellene érni azt hogy a jelenlegi hazai nyár — nemesnyár
arány ne romoljon tovább. Indokolt a táplálkozó- és pihenőhelyek állapotának,
nyugalmának szigorúbb megőrzése is.

Elkészült a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet bővítésének javaslata, amely Csongrádig
terjedően olyan élőhelyek törvényes védelmét tenné lehetővé, ahol többek között a
fekete gólya is költ (1. II. sz. táblázat: Csépa). A fekete gólya állomány hosszú tá\ii
megőrzése tehát komplex élőhelyvédelmi programmal biztosítható, amely szorosan
összekapcsolódik a természetvédelem gyakorlati teendőivel.
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