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5. A NEMZETI ÉRTÉK BEMUTATÁSA:

 A fehér gólya (Ciconia ciconia) a magyar nép kedvelt madara. A gólya alakúak rendjébe, a 
gólya félék családjába tartozó nagytestű, vadászó életmódot folytató, ragadozó madár. 
Európában, Ázsiában, Afrikában elterjedt madárfaj. Jellemzően a síkvidékek madara, a 250 
méter tengerszint feletti magasságig érzi jól magát. Hazánkban fokozottan védett, vonuló faj. 

Kéthely és környékének természeti adottságai (nyílt füves mezők, tarlók, nedves rétek, sekély
vizek, stb.) biztosítják a gólyák életfeltételeit és táplálékát (rovarok, ebi halak, békák, apró
rágcsálók  halak,  kígyók,  puhatestűek,  sáskák,  stb.).  A gólya  szereti  az  ember  közelségét.
Fészekrakási  szokásai  az  utóbbi  évtizedekben  megváltoztak.  Míg  korábban  jellemzően  a
mezőben fákra,  majd a településeken, kéményekre fészkelt,  ma előszeretettel  rakja fészkét
villanyoszlopokra.

   Az 1999-ben Somogy megyében végzett állományfelmérés Kéthelyen négy gólyafészket és
négy  költő  gólyapárt  regisztrált. A  Magyar  Madártani  és  Természetvédelmi  Egyesület
magyarországi  gólyafészkeket feldolgozó adatbázisában jelenleg Kéthelyen öt nyilvántartott
fészek, illetve fészekalap van.

1. A falu északi részén, a Balaton és Rákóczi utca kereszteződésében található magánház
kéményére a ház tulajdonosa szerelt fel  fém fészekalapot.  2014 óta tartják nyilván ezt az
egyelőre még lakatlan fészket, azonosítója:1117406.

2. A Haladás és a Balaton utca sarkán a korszerűsítéskor az áramszolgáltató a gólyák miatt
hagyta meg a régi villanyoszlopot, s rá hálós fémalapot helyezett ki a fészekrakáshoz. 2010-
ben  azonban  valószínűleg  elpusztult  az  a  magányos  gólya,  amelyik  korábban  itt  rakott
fészket.  Utoljára  2007-ben  láttak  itt  gólyapárt  kirepülő  fiókákkal.  A  1117401  számú
azonosítóval ellátott fészek jelenleg nem kész, csak fészekkezdemény.

3.  A  Magyari  u.  29.  számú  ház  kéménye,  hosszabb  ideig  volt  lakóhelye  egy-egy
gólyapárnak.  A mászókémény megszüntetése után,  az 1970-es évek közepén, a ház előtti
telefonoszlopra helyezték át a fészket (fészekazonosító:1117404). 2003-ban láttak itt utoljára
gólyapárt, fiókák nélkül. Amikor a gólyák tavasszal megérkeznek, látni lehet, hogy egy-egy
gólya megpihen itt, majd tovább repül.  
  4.  A  Hunyadi  J.  és  a  Honvéd  utca  sarkán  található,  villanyoszlopra  szerelt  fészek
azonosítója:1117402. E fészek története fordulatokban gazdag. 2003-2004 évben gólyapárt és
kirepülő fiókákat lehetett itt látni, majd a fészek 2005-2006 évben lakatlan volt, 2007-ben újra
láthattunk rajta gólyapárt, fiókákat sajnos nem. 2008-ban a fészektől nem messze egy gólya
tetemet találtak, valószínűleg áramütés érte ezt a madarat. 2009-ben újra  fészket raktak  itt a



gólyák, négy fiókája volt a párnak, amelyek ki is repültek. 2010-ben már csak a gólyapár volt
látható, fióka nem. 2012-től nem láttak gólyát a fészekben. 
  5. A falu központjában, a Magyari utca 7. sz. alatt lévő egykori kisvendéglő kéményén ma
már fémszerkezettel megerősített fészek (azonosítója:1117405) található. A fészek magassága
kb.  40  cm.  Először  az  1980-as  évek  elején  rakott  itt  fészket  egy  gólyapár.  Az  épületet
rendszeresen  fűtötték,  ezért  is  kedvelték  meg  a  korán  érkező  madarak.  A fészek  azóta
folyamatosan lakott,  évente  2-3  kirepülő  fiókával.  2016-ban két  fiókát  nevelt  az  itt  költő
gólyapár.  A falu  nagy örömére  2017 tavaszán  is  megérkeztek  a  fészek lakói.  A madarak
érkezését  és  életmódját  nagy  figyelemmel  kísérik  a  szomszédban  lakók.  2017-ben három
fiókát nevelt az itt lakó gólyapár, s meglehetősen korán, már augusztus elején útra kelt. Azt is
megfigyelték a helyiek, hogy a madarak vonulása idején pihenőhelyként, éjszakai szállásként
szolgál a fészek más gólyák számára.

 A fent leírt fészekadatok mutatják, hogy a 2000-es években már igen ingadozott a fészkelő
gólyáink állománya,  s  napjainkra számuk már a  Magyari  utca 7.sz.alatt  fészkelő egyetlen
gólyapárra csökkent,  jóllehet  az  1920-as  években,  Kéthely és  a  szomszédos Balatonújlak,
valamint  Somogyszentpál  is  nevezetes  volt  a  sok  gólyáról.  Még  az  1950-es  években  is
nagyszámú gólyamadarat figyeltek meg a környéken. A Somogyi Néplap újságírója 1956-ban
feljegyezte,  hogy  mikor  gyülekeztek  vándorútra.  Kéthely,  Marcali  községek  határában
augusztus  10-én  több  száz  gólya  gyűlt  össze,  majd  rövid  „röpgyűlés  „után  felszálltak  a
magasba és elindultak dél felé...” 
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 FOTÓK:   

1.sz. Kéményre helyezett fészekalap mesterséges fészekkel.
        Balaton u. és Rákóczi utca sarkán. Fotó: Rákóczi Mária.

                                           
2.sz. Az áramszolgáltató által kihelyezett hálós 
                                                     fészekmaradvánnyal a Balaton és
                                                     Haladás utca sarkán. Fotó: Rákóczi Mária.
                                                  

                                 

 3.sz. Az áramszolgáltató által kihelyezett fészekalap fészekmaradvánnyal 
          a Hunyadi J. u. és Honvéd utca sarkán. Fotó: Rákóczi Mária.

4.sz .A Magyari utca 29. sz. házon lévő egykori                      5.sz. Gólyák a Magyari utca 29. sz. házról oszlopra áttelepített 
fészekben. Fotó: Lantos Gyuláné.                                             gólyafészek. Fotó: Lantos Gyuláné.    

                                                                                                                
                                                                              



 

  6. sz. Gólyák a Magyari u.7.sz.alatti kisvendéglő        
    kéményén. Fotó:Lantos Gyuláné.

 

7.sz. Gólyák a Magyari u.7.sz. kéményén, fészektartóval ellátott 
         fészekben. 1996-ban. Fotó: Lantos Gyuláné.       
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8.sz. Megérkezett a hím gólya 2017 tavaszán                               9.sz. Gólyapár 2017 tavaszán a Magyari u.7.sz. alatt. Fotó: 
Rákóczi Mária.                                                                              Fotó: Rákóczi Mária.

              


