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A fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány
felmérése és védelme 1994-2004 között
Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti felében
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A fehér gólya monitoringját az MME Zempléni Helyi Csoportja. Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti felében
végezte. A felmérést a terület legalább egyszeri (július 01.-15. közötti) bejárásával végeztük, amikor felvételre
kerültek a fészkek paraméterei, illetve a fészkelések eredményei, s az esetlegesen szükséges védelmi bea-
vatkozások meghatározása is ekkor történt. A kapott adatok számítógépes adatbázisba kerültek, majd az MME
Monitoring Központja, az országos koordinátor és az illetékes nemzeti park igazgatóságok (ANP, BNP) felé
küldtük el a jelentéseket, problémákat.
A felmért terület állománysűrűsége 11 pár/100 km2 fölötti, több mint kétszerese az országos átlagnak (5,21 -
1999-ben). A 11 év során 187-499 fészket regisztráltunk az egyes években, melyekben 181-380 pár telepedett
meg (1998 előtt csak részleges felmérések történtek, 2002-ben pedig újabb településekkel bővült a felmérendő
terület). Az összes költő párra számított fiókaátlag (JZa) 1,36-3,05 között, a sikeresen költő párokra számított
fióka átlag pedig (JZm) 2,24-3,51 között alakult. A védelmi munkák során műfészkekkel ellátott tartókkal
segítettük a fészkelést, leszakadt, rossz állapotú fészkeket renováltunk összesen 181 esetben. A beavatkozások
során 157 db saját készítésű műfészekkel láttuk el a fészektartókat, kéményeket, melyeket 70%-ban foglaltak
el a párok. Mintegy 70 pld kézre került fehér gólyát gyűjtöttünk össze és juttatunk a Miskolci Vadas Parkba,
illetve a górés-tanyai repatriációs telepre 1994-2004 között.  Magyarország egyik legjelentősebb fehér gólya
populációja él itt, az országos populáció 6,5-7%-a. Ez a terület az ország területének alig 3,5%-a. A fészkek és
az élőhelyek megőrzése, a veszélyes oszlopok szigetelése és a szemléletformálás folytatása továbbra is fontos
feladat, hogy a kiemelkedő populációnagyságot megőrizzük.
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