KELET – SZLOVÁKIAI MÚZEUM, KASSA
A Kassai Kelet – szlovákiai múzeum (Východoslovenské múzeum) a százharmincöt éve
alapított Felsőmagyarországi múzeum - Egylet közvetlen örököse és folytatója. A múzeum gyűjteménye ma félmillió tételből áll és
ezekből ma Kassán sok a kilenc állandó kiállításon látható.
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Východoslovenské múzeum v Košiciach je
dedičom a pokračovateľom aktivít Hornouhorského muzeálneho spolku, ktorý bol založený pred 135 rokmi. Dnes spravuje múzeum
do pol milióna zbierok, z ktorých časť je vystavená v deviatich stálych expozíciách.
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Spoznajme bociana bieleho!

V

teplých aj miernejších pásmach žije 17
druhov bocianov. Sú 70 až150 cm vysoké a patria medzi mohutnejšie vtáčie
druhy. U nás žijú dva druhy. Skrytejšou formou
žije bocian čierny a na ľudské obydlia lepšie
prispôsobený bocian biely.

Obsadené hniezdo je neustále upravované.
Samec nosí konáre a samica ich na hniezde
upravuje. Hniezdo vystielajú jemným rastlinným materiálom, ale často sa tam dostanú aj
umelohmotné odpady (fólie, igelity, špagáty ai.). Hniezda využívajú hniezdiace páry aj
desaťročia a veľakrát dosahujú váhu 1000 až
1200 kg.

ROZŠÍRENIE BOCIANA BIELEHO
Bežne žije bocian biely v južnej aj strednej Európe. Vo väčšom počte sa vyskytuje tam, kde je
dostatok vlhkých lúk a podmáčaných plôch. Bocian biely hniezdil pred niekoľkými desaťročiami vo veľkých počtoch aj v západoeurópskych
štátoch, ale v dnešnej dobe však na mnohých
miestach chýba alebo jeho počty sú veľmi nízke.
V niektorých krajinách sa podarili aj nákladné
reintrodukcie tohto druhu a tak zachrániť jeho
populáciu.
Okrem Európy nájdeme bociany hniezdiť v
Severnej Afrike aj v Malej Ázii. Menšia, ale
stála populácia hniezdi v južnej, ale aj rovníkovej Afrike.

HNIEZDENIE
Bocian stavia svoje hniezda na rôzne miesta.
Ako základy na stavbu hniezda dnes využíva
časti budov a to hlavne komíny. Svoje hniezdo si však postaví aj na elektrické stĺpy. Veľmi
zriedkavé je hniezdenie v korunách stromov
alebo na skalách. Dospelí jedinci sa väčšinou
vracajú naspäť na minuloročné hniezda, mladé
jedince buď zostanú v Afrike alebo sa potulujú v
hniezdnom území. Páru, ktorý hniezdi prvýkrát
sa nie vždy podarí obsadiť už hotové hniezdo,
takže sa púšťajú do stavby nového hniezda, ktoré postavia za 8 až 10 dní.
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KÖLTÉS, FIÓKANEVELÉS
A fészkekhez először általában a hímek érkeznek meg, majd őket követik a tojók néhány
napos különbséggel. A párkapcsolatok egy költési idényre szólnak, bár az adott pár évekig is
együtt maradhat.
A tojások lerakása 1-3 napos időközökkel történik, számuk 1-7 között lehet, általában 3-5. A
kotlási idő 33-35 nap. A ﬁókák kikelését követően 1-3 hétig a tojó a fészeknél maradva őrzi
a ﬁókákat. Ebben az időszakban az öreg gólya
a ﬁókák eleségkérő hangjára sem távozik el, így
a család ellátásáról a másik szülő gondoskodik.
A kikelést követő első napokban ﬁnom pihetollazat borítja a testüket. Ebben az időszakban
különösen nagy veszélyt jelenthetnek számukra
az időjárás viszontagságai, ezért az első 10 napban a felnőttek folyamatosan védik testükkel az
apróságokat. Egy esős, hideg időszakban sajnos
ez sem segít, ilyenkor a ﬁókák meghűlhetnek,
ami a pusztulásukhoz vezet. A ﬁókák 25 napos
korukig főként fekszenek a fészken, majd ezt
követően fokozatosan lábra állnak. Az 50 napos
kor elérésekor már szökdécselve próbálgatják,
erősítik szárnyaikat. A fészket általában 2 hónapos korukban hagyják el, de éjszakára még
gyakran visszatérnek. A kirepülést követően kisebb csapatokban keresik táplálékukat.
A ﬁókanevelés során gyakran előfordul, hogy
az öreg madarak ﬁókákat dobnak ki a fészekből,
illetve nyelnek el. Ezt kronizmusnak nevezzük.
A jelenség gyakoribb a kedvezőtlen időjárású
években, de ilyenkor is főleg a beteg, vagy a fejlődésben elmaradt kicsikkel végeznek.

így az öreg gólyák korán reggeltől késő estig átlagban napi 10 órát vadásznak. A ﬁókanevelés
kezdetén a táplálékot főként könnyen emészthető élőlények képezik (giliszták, piócák), amelyekből a fészkelés során a szülők kb. 185 kg-ot
gyűjtenek össze. A ﬁókák gyors fejlődéséhez
fontos, hogy a táplálék energiában dús és változatos legyen.
A vadászterület nagysága a terület adottságaitól függ. Az öregek általában 500-3000
méter távolságra járnak táplálékért, de vannak
olyan fészkek is, ahonnan ennél jóval nagyobb
távolságot tesznek meg.

A FEHÉR GÓLYA VONULÁSA
A kárpát-medencei madarak többsége a délés észak-afrikai telelőterületről március végén,
április elején tér vissza. A legkorábbi érkezők
Magyarországon március legelején jelennek
meg fészkeiknél. Színes gyűrűvel jelölt madarak megﬁgyelése alapján tudjuk, hogy minél
idősebb egy madár, annál hamarabb érkezik.
A nem ivarérett madarak egy ideig egyáltalán
nem, vagy csak különösen későn jöhetnek meg
a költőterületre. A nagyobb gólyacsapatok visszaérkezése május elejével véget ér.

A GÓLYA TÁPLÁLKOZÁSA
A fehér gólya táplálékával szemben egyáltalán
nem válogatós. Mindent, amit el tud kapni és le
tud nyelni, elfogyaszt, legyen az rovar, hal, kétéltű, madár vagy kisemlős.
Egy 4 ﬁókát nevelő gólyapárnak naponta
legalább 3 kg táplálékot kell biztosítania a ﬁatalok számára. Ez egyáltalán nem könnyű feladat,
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LIAHNUTIE, VÝCHOVA MLÁĎAT
Na hniezdo prilieta vždy prvý samec a o niekoľko dní ho nasleduje samica. Spojenie páru je na
jednu hniezdnu sezónu, ale následne môže pár
zostať spolu aj niekoľko rokov.
Samica znáša vajcia vždy v intervale 1-3
dni, ich počet môže byť 1-7 kusov, ale vo všeobecnosti je 1-3 kusov. Doba hniezdenia je 3335 dní. Po vyliahnutí mláďat stráži samica na
hniezde mláďatá ďalšie 1-3 týždne. V tomto
období samica hniezdo vôbec neopúšťa a o potravu sa stará samec.
Mláďatá sú prvé dni po vyliahnutí pokryté
jemným páperím. V tomto období sú pre ne mimoriadne nebezpečné zmeny počasia, preto ich
v prvých dňoch dospelí rodičia neustále chránia svojim telom. Vo veľmi chladnom počasí to
nie vždy pomôže a mláďatá môžu nachladnúť a
uhynúť. Mláďatá do veku asi 25 dní v hniezde
polihujú a postupne sa pokúšajú postaviť sa na
nohy. Vo veku 50 dní už poskakujú na hniezde a
takto skúšajú silu svojich nôh a krídel. Hniezdo
opúšťajú asi dvojmesačné, ale na noc sa často na
hniezdo vracajú. Následne po vyletení z hniezda hľadajú svoju potravu v malých skupinkách.
Pri výchove mláďat sa často stane aj taký
prípad, že rodičia vyhodia z hniezda mláďatko
poprípade ho zhltnú. Tento jav nazývame kronizmus. S týmto sa však stretávame výnimočne
a len pri veľmi nepriaznivom počasí, ale aj vtedy
sa to stane s nevládnymi, chorými, alebo slabo
vyvinutými mláďatami.

ličké tvoria ich potravu hlavne ľahko stráviteľné
živočíchy (dážďovky, pijavice). Rodičia v období
kŕmenia ulovia pre svoje mláďatá približne 185
kg potravy. Pre rast mláďat je veľmi dôležité, aby
bola potrava energetická a veľmi rôznorodá.
Veľkosť lovného areálu bociana závisí od
možností územia. Rodičia lovia približne 500
až 3000 m od hniezda, ale známe sú aj hniezda,
z ktorých rodičia odlietajú za potravou oveľa
ďalej.

ŤAH
Väčšina vtáčích druhov Karpatskej kotliny sa
vracia koncom marca až začiatkom apríla na
svoje hniezdiská z južnej aj severnej Afriky.
Máme údaje keď sa niektoré vrátili už začiatkom marca. Na základe krúžkovania jedincov
pomocou farebných krúžkov a následných kontrol vieme, že čím je starší jedinec, tým skôr sa
vracia späť. Stáva sa, že nedospelé jedince často
nepriletia alebo priletia až veľmi neskoro. Začiatkom mája sa končí ťah bocianov príletom
veľkých skupín.

POTRAVA
Bocian biely nie je vôbec vyberavý, čo sa potravy
týka. Všetko, čo vie chytiť a zhltnúť, zje. Pochutí
si na chrobákoch, rybách, obojživelníkoch, vtákoch či drobných cicavcoch.
Hniezdiaci pár musí pre štyri mláďatá denne
zabezpečiť približne 3 kg potravy. Toto vôbec
nie je ľahká úloha a tak rodičia denne od rána
do večera v priemere asi 10 hodín lovia. Na začiatku kŕmenia, keď sú mláďatá ešte veľmi ma-
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hálózat jelentősen átalakította a természetes
élőhelyeket. Ennek egyenes következménye,
hogy a gólyák létszáma is jelentősen csökkent.
Magyarországon mintegy 5000 gólyapár
költ. Az itteni állomány közel sem a legnagyobb Európában, jelentősége azonban óriási,
mivel a fő vonulási útvonal középpontjában
fekszik. Természetes módon ebből a térségből
származik a csökkenő számú nyugat-európai
populáció utánpótlása.
Az 1941-ben végzett felmérés alapján még
közel 16.000 fészkelő párra lehetett a hazai állományt becsülni, amely a II. világháború következményeként közel felére csökkent. Ezt
követően, a mezőgazdaság szerkezetének átalakítása, a vegyszerek elterjedése és a vizes élőhelyek csökkenése miatt az állomány sajnos még
tovább fogyatkozott. Napjainkban – az adott év
időjárási viszonyaitól függően – 4800-5600 pár
között ingadozik az állomány nagysága.
Ötven évvel ezelőtt a párok legtöbbje háztetőn, kéményen, kazlakon vagy fán fészkelt. Az
első villanyoszlopon fészkelő gólyapárt Európában 1958-ban, míg hazánkban egy évtizeddel
később ﬁgyelték meg. Jelenleg a fészkek 90 %-a
már villanyoszlopon található.

Az őszi vonulás augusztus közepén indul
meg. Az első nagyobb vonuló csapatokat már
augusztus második felében megﬁgyelhetjük.
Először a ﬁatalok indulnak útnak, valószínűleg a még nem költő és néhány öreg gólya kíséretében. Főként sík vidékeken, ahol gazdag a
táplálékkínálat, akár 100 példányból álló csapatok is összegyűlhetnek. Az őszi vonulás nálunk
augusztus legvégén tetőzik, és szeptember első
felében véget is ér.
Gólyáink számára az út hossza a költőhelytől a telelőhelyig 4600 és 10 000 km között van.
Ezt a hatalmas távolságot a gólyák 20-40 napig
tartó aktív repüléssel, és kb. 7-14 nap pihenővel
teszik meg. Naponta kb. 200–300 kilométert
repülnek.

A GÓLYAÁLLOMÁNYOK
TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETE

Egy-két országtól eltekintve az európai állományok igen súlyos helyzetbe kerültek. Néhány
nyugat-európai államból eltűntek a gólyák,
vagy olyan kis számban maradtak csak meg,
hogy megmaradásukra már igen kicsi az esély.
A nagytáblás mezőgazdaság, a terjeszkedő út-
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Na základe poznatkov zo sčítania v roku
1941 bolo na území Maďarska 16 000 hniezdiacich párov, ale ich stav postupne klesol o polovicu na následky Druhej svetovej vojny. Ďalší
pokles stavu populácie bociana spôsobili pzmeny v poľnohospodárstve, používanie umelých
hnojív a chemikálií, odvodňovanie, meliorácie.
V dnešnej dobe, v závislosti samozrejme od
poveternostných podmienok, evidujeme 48005600 hniezdiacich párov bocianov .
Pred 50 rokmi väčšina párov hniezdila hlavne na strechách domov, na komínoch a na stromoch. V Európe sme zaevidovali prvý hniezdiaci pár na elektrickom stĺpe až v roku 1958 a
na našom území bol spozorovaný o desaťročia
neskôr. V dnešnej dobe sú však hniezda na 90%
na elektrických stĺpoch.

Jesenný ťah sa začína v strede augusta. Veľké skupiny pred odletom môžeme pozorovať
už začiatkom augusta. Najprv odlietajú mladé,
nedospelé jedince v sprievode niekoľkých dospelých starších bocianov. Na nížinách, kde je
dostatok potravy sa veľakrát zíde skupina, v
ktorej je aj 100 jedincov.
Jesenný ťah vrcholí na konci augusta a končí
začiatkom septembra.
Bociany prekonajú pri svojom lete z hniezdiska na svoje zimoviská 4 600 až 10 000 km.
Túto obrovskú vzdialenosť preletia za 20-40
dní aktívneho lietania, ale medzitým si doprajú
aj 7-14 dní oddychu.Denne preletia asi 200300 km.

OCHRANA
Stavy populácií európskych bocianov sú veľakrát vo veľmi vážnom ohrození. V niektorých
štátoch je stav veľmi nízky resp. v niektorých
štátoch už bocian ani nehniezdi. Veľkoplošné
hospodárenie a rozširujúce sa cestné siete silne
ovplyvňujú prirodzené lokality. Následkom takejto intenziﬁkácie klesá aj počet bocianov.
V Maďarsku hniezdi asi 5000 párov bocianov. Tento stav hniezdiacich párov zďaleka nie
je najväčší v Európe, ale ich význam je nezastupiteľný, nakoľko územie leží v trase hlavného
ťahu bocianov. Prirodzeným spôsobom sa z tejto populácie dopĺňajú stavy klesajúcej západoeurópskej populácie bociana.
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A GÓLYÁRA LESELKEDŐ VESZÉLYEK
A legutóbbi évtizedekben a gólyák életében a
legnagyobb változást a mezőgazdaság teljes
átalakulása okozta. A modern gépek elterjedésével egyre nagyobb területet vontak művelés
alá sok esetben a vizes, mocsaras vidékek lecsapolásával. A termés mennyiségének növelése
érdekében egyre több káros vegyi anyag került
a környezetbe. Ezek a mérgek egyre jobban felhalmozódnak az élőlényekben, mely az őket elfogyasztó gólyáknál meddőséget, legyengülést,
és nem egy esetben pusztulást okoznak.
A gólyák lassan kiszorultak a kéményekről,
csűrökről, és új fészkelőhelyekre, a villanyoszlopokra kényszerültek át. A villanypóznákra
épült fészkek üzemzavart okoznak, így azokat
fészektartó kosárra kell helyezni. A fészektartókat azonban rendszeresen karban kell tartani,
ami viszont komoly túlmunkát jelent a természetvédők és az áramszolgáltatók számára.
Az emberek gólyákhoz fűződő viszonya is
gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedekben. Napjainkban már közel sem néznek barátságos szemmel a madarakra, sokakat kifejezetten zavar „szemetelésük”.
A gólyákra nagyon sok veszély leselkedik
a megerőltető őszi és a tavaszi vonulás során.
Villanyvezetékek nagyon gyakran keresztezik a
gólyák vonulási útvonalát, melyeknek az alacsonyan repülő madarak nekiütköznek. A gólyák
gyakran ráülnek a villanypóznákra, ahol sok
esetben halálos áramütést szenvednek.
Az emberek többsége elképzelhetetlennek
tartja, hogy valakinek eszébe juthat erre a csodálatos madárra kezet emelni. Az egyes afrikai
országokban a gólyák vadászata azonban mindennapos, mivel ezek a madarak a helyi lakosok
táplálékaként szolgálnak. Sajnos a védettség
ellenére hazánkban is minden évben előfordul,
hogy valaki puskával fordul a gólyák ellen.
Sajnos egyre több gólya pusztul el az utak
mentén is. A madarak gyakran az útszéli árkokban keresik táplálékukat, és az úttestre kisétálva
vagy felrepülés közben éri őket baleset.

A ﬁatal, tapasztalatlan gólyák vannak a legnagyobb veszélyben. Az adatok alapján első
életévükben a madarak 70-75 %-a elpusztul.
Az elpusztult ﬁatal madarak kilenctizede áramütés vagy vezetéknek repülés miatt veszti életét.
Fontos tudnunk, hogy azok a gólyák, melyek a
tél beálltával nem hagyják el hazánk területét,
egytől egyig legyengült, beteg egyedek. Elhullásuk a gólyaállomány egészségének természetes
megőrzését szolgálja. Az ilyen állatok erőltetett
megmentése a populáció gyengülését idézi elő.

A GÓLYA A NÉPI HIEDELMEKBEN
A gólya az első pillanattól kezdve felkeltette az
ember érdeklődését, ahogy megjelent a települések közelében. Évszázadok alatt a természet
és az ember közötti barátság szimbólumává
vált. Vonulása számos költőt megihletett, akik
a hűség, a hazaszeretet példaképeként emlegetik. Az odaadó ﬁókanevelésnek köszönhetően
sok ember szemében a családi összetartozást
szimbolizálja. Színezetének, kecses járásának
eleganciája kivívta az emberek csodálatát. Bizalmas, de egyúttal tartózkodó viselkedése tiszteletet parancsol.
A gólyához számos hiedelem kötödik. Gyerekkorában mindenki hallott arról, hogy a kisbabákat a gólya hozza. Néhány országban az
a hagyomány járja, hogy aki elsőként repülő
gólyát lát, az egész évben ügyes és szorgalmas
lesz. Aki viszont földön állva látja első gólyáját
az évben, az lusta lesz. Aki pedig csak fél lábon
álló madarat látott először, annak tunyasága határtalan lesz az adott évben.
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vedenia veľmi často križujú ich ťahové cesty a
tak nízko letiace vtáky mnohokrát do nich narazia. Niekedy sa stane, že bociany si sadnú na
elektrické vedenie, ktoré ich zabije.
Mnoho ľudí si myslí, že nie je možné, aby
niekoho vôbec napadlo ublížiť bocianovi. V
niektorých afrických krajinách je však poľovačka na bociany každodenná aktivita, nakoľko sú
pre domorodé obyvateľstvo dobrou potravou.
Žiaľ, aj u nás sa stane, že niekto s puškou zaútočí na bociana.
Aj na cestách každoročne príde o život po
stretnutí s vozidlami mnoho jedincov. Bociany
často hľadajú svoju potravu v priekopách pri
cestách a nešťastie sa stane ak vkročia na vozovku alebo sa chystajú vzlietnuť.
V najväčšom nebezpečenstve sú mladé jedince bez skúseností. Podľa dostupných údajov
uhynie v prvom roku svojho života 70-75 %
bocianov. Hlavnou príčinou je často zásah elektrickým prúdom. Musíme si uvedomiť, že tie
jedince, ktoré na zimu neodletia sú zoslabnuté
alebo choré. Ich úhyn je často prirodzená regulácia stavu. Niekedy záchrana chorého jedinca
vedie k oslabeniu populácie.

SKRYTÉ NEBEZPEČENSTVÁ
V živote bociana bieleho spôsobili najväčšie
problémy hlavne zmeny v poľnohospodárstve..
Dnes sú stále väčšie plochy obrábané modernými strojmi a stále viac plôch je odvodnených.
V snahe zvýšiť produktivitu používajú poľnohospodári rôzne chemické prípravky, ktoré sa
dostanú aj do prostredia a koncentrujú sa aj v
živočíšnej potrave bociana. Následne ich konzumácia môže spôsobiť sterilitu samíc, zoslabnutie prípadne až smrť jedincov.
Bociany sú dnes vytláčané z domov, komínov
a hľadajú si náhradné miesta na hniezdenie a
sú donútené napr. hniezdiť na elektrických stĺpoch. Takto postavené hniezda veľakrát môžu
spôsobiť elektrický skrat. Tieto hniezda následne premiestňujú na náhradné hniezdne podložky s košmi, ktoré sú umiestnené na stĺpoch.
Hniezdne koše vydržia záťaž iba ľahších hniezd
a tak sa o nich treba pravidelne starať a odľahčovať ich. To si však vyžaduje veľa práce naviac
od ochranárov a elektrikárov.
Aj vzťah obyvateľov k bocianovi sa v posledných desaťročiach značne zmenil. V dnešnej dobe sa veľakrát stretneme aj s negatívnym
pohľadom na tohto vtáka, vadí napríklad to, že
„znečisťuje“ svoje okolie.
Počas jarného a jesenného ťahu ohrozujú
bociany aj mnohé nebezpečenstvá. Elektrické

BOCIAN V ĽUDOVEJ PRANOSTIKE
Bocian od prvého momentu vzbudil záujem
človeka hneď ako sa objavil pri jeho obydlí.
Desaťročia sa stal symbolom priateľstva medzi
človekom a prírodou. Stal sa veľakrát múzou
pre básnikov. Spomína sa ako symbol vernosti
a lásky. Oddanou výchovou mláďat symbolizuje
v očiach človeka súdržnosť rodiny. Ľudia obdivujú dôstojnú chôdzu bociana, jeho farebnosť a
jeho správanie.
K bocianom sa viaže aj množstvo povier. V
detstve mnohí verili tomu, že bábätka nosia bociany. V niektorých krajinách žije povera, že keď
vidíme prvýkrát letiaceho bociana, tak v celom
nastavajúcom roku budeme šikovní. Ten však,
ktorý vidí prvýkrát bociana stáť, ten bude celý
rok lenivý. Kto vidí bociana stáť na jednej nohe
bude pohodlný celý rok.
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KELET – SZLOVÁKIAI MÚZEUM, KASSA
A Kassai Kelet – szlovákiai múzeum (Východoslovenské múzeum) a százharmincöt éve
alapított Felsőmagyarországi múzeum - Egylet közvetlen örököse és folytatója. A múzeum gyűjteménye ma félmillió tételből áll és
ezekből ma Kassán sok a kilenc állandó kiállításon látható.

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM
V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum v Košiciach je
dedičom a pokračovateľom aktivít Hornouhorského muzeálneho spolku, ktorý bol založený pred 135 rokmi. Dnes spravuje múzeum
do pol milióna zbierok, z ktorých časť je vystavená v deviatich stálych expozíciách.
Megjelent az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 4. sz. Helyi Csoport közös kiadásában.
Felelős kiadó: Salamon Gábor igazgató
Szöveg: Boldogh Sándor – dr. Miroslav Fulin
Fordítás: Eva Sitášová
Grafika: Pal’o Petráš, általános iskolás tanulók
Szakmailag ellenőrizte: Lovászi Péter
Nyelvi lektor: dr. G. Bartók Béla
Nyomdai munkák: WinterFair kft. (www.winterfair.hu)
2007

N
OVE SKÉ
SL

U
ÚZE M

V

M

VÝHODO

A programfüzet megjelenését és a CICONIA Hungaria Gólyavédelmi Program lebonyolítását
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Madár- és természetvédelmi oktatási program
Vzdelávací program na ochranu vtákov a prírody
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