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Érkeznek vissza Erdélybe a 
gólyák, azonban a négy fal 
közé zártság miatt csak kevesen 
fi gyelhetik élőben őket. Alter-
natívát jelenthet, és az online 
oktatásban is segíthet a webka-
merával felszerelt gólyafészkek 
követése. A madarak megfi gye-
léséről Szabó D. Zoltán kolozs-
vári biológus, a Milvus Csoport 
Madártani Egyesület munkatár-
sa és Gazda Árpád magyarfenesi 
lakos, a Clujbird.ro madárfi gyelő 
honlap működtetője beszélt a 
Krónikának.

 » KISS JUDIT

E rdély-szerte kezdenek meg-
érkezni a gólyák, és bár a jár-
ványhelyzet miatti bezártság 

megakadályozza, hogy élőben is 
fi gyelemmel követhessük röptüket, 
életüket, szerencsére vannak olyan 
fészkek, amelyeknek történései élő-
ben fi gyelhetőek meg a világhálón. 
Ilyen a Kolozs megyei Magyarfe-
nesen található fészek, amelyet a 
Clujbird.ro honlapon lehet követni, 
vagy a Maros megyei Sáromberkén 
található két gólyalak, amelynek tör-
ténései a Milvus Csoport Madártani 
Egyesület honlapján láthatóak.

Vörös vércséket is 
meg lehet fi gyelni
A Milvus honlapján hamarosan egy 
marosvásárhelyi lakótelep kony-
haablakának párkányán fészkelő 
vörösvércse-párt is meg lehet lesni, 
ezek a madarak fészkelnek a vá-
rosokban is – mondta el Szabó D. 
Zoltán kolozsvári biológus, a Milvus 
munkatársa a Krónika megkeresé-
sére. Kifejtette, az online oktatás-
ban is segíthet a biológiatanárok-
nak a webkamerás gólyafészkek 
követése, az egyesület felhívja a 
pedagógusok fi gyelmét, hogy ösztö-
nözzék a gyerekeket: nézzék ezeket 
a kamerákat. A Milvus szakemberei 
a megfi gyelésekkel kapcsolatos kér-
déssorozatot, támpontokat fognak 
szétküldeni, a honlapon is megje-
lentetik, illetve van egy tavaly ké-
szített négyrészes sorozatuk, amely 
a gólyák életét mutatja be, ezekből 
is ihletődhetnek a pedagógusok. 
Szabó D. Zoltán kifejtette, mivel a 
gyerekek bekényszerültek a négy fal 
közé, ha élővilágot szeretnének lát-
ni, akkor erre nagyon jó lehetőség, 
hogy a webkamerán keresztül kö-

vessék a madarakat. „Érdekes na-
pok következnek a gólyák életében, 
a magyarfenesi tojónak remélhető-
leg megérkezik a párja. Ez nagyon 
dinamikus időszak, amikor vonulás 
zajlik. Az is előfordulhat, hogy jön 
egy másik gólya, amelyik elkerge-
ti a fészekben levőt, és nem lehet 
tudni, hogy a tulajdonos-e az, vagy 
egy másik gólya, amelyik bitorol-
ja a fészket” – mondta el Szabó D. 
Zoltán. Kifejtette, előfordult, hogy a 
magyarfenesi fészekbe megérkezett 
egy gólya, lerakott egy tojást, majd 
érkezett egy másik, és elkergette a 
madarat, kidobta a tojását, és lerak-
ta a sajátját.

Leske és Miska
Március 26-án 15.49-kor leszállt 
az idei első gólya a webkamerával 
megfi gyelhető magyarfenesi fészek-
re. Amint a Clujbird.ro honlapon 
olvasható, a vándormadár rövid 
kelepelés és tollászkodás után el is 
repült nyugat felé, majd bő fél óra 
múlva tért vissza, közben pár órá-
val az érkezése előtt olvadt el az 

utolsó hófolt. „A fényképek alapján 
nagy valószínűséggel állíthatjuk, 
hogy Leske érkezett haza, a tava-
lyi tojó” – szerepel a madárfi gyelő 
honlapon. Gazda Árpád magyar-
fenesi lakos, a Milvus Csoport és a 
Clujbird.ro önkéntese, utóbbi egyik 
létrehozója, működtetője megkere-
sésünkre elmondta, 2007 óta fi gye-
lik rendszeresen a gólyacsaládot, 
2017 óta kamera segítségével is. 
„Most már elég nagy biztonsággal 
meg tudom állapítani, hogy me-
lyik a hím, melyik a tojó. A szemük 
körüli fekete folt alakjáról ismer-
hetőek fel. Míg a legtöbb gólyának 
ovális alakú a foltja, aminek a két 
vége elkanyarodik, addig Leskének 
hosszú, egyenes fekete sáv látható a 
szeme körül. Leske fi atal gólya, ta-
lán emiatt érkezik haza hamarabb, 
míg Miska, a fészek idősebb, hím 
madara még nem érkezett meg” – 
fejtette ki Gazda Árpád. Hozzátette, 
onnan is meg lehet különböztetni a 
két madarat, hogy az öregebbik cső-
re kopott, míg a Leskéé élénk színű. 
Ugyanakkor más külső jelekből is 

TÖBB ERDÉLYI GÓLYAFÉSZEK ÉLETE KÖVETHETŐ A VILÁGHÁLÓN, A GYEREKEKNEK IS AJÁNLOTT A NETES MADÁRFIGYELÉS 

Alternatíva természetnézésre: gólyák kamerán át

Már megérkezett Leske, a magyarfenesi gólyafészek fi atal tojója
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megkülönböztethetőek az egye-
dek: az idősebb madár lábhajlatai 
fehérek, mintha fehér térdvédője 
lenne Miskának, Leskének vi-
szont nincs ilyen. „Hogy melyik 
madár érkezik meg hamarabb, az 
nemcsak attól függ, hogy melyik 
a fi atalabb, és repül gyorsabban, 
hanem attól is, hogy melyik mikor 
indul el. Egyébként ősszel nem 
is egyszerre mentek el: Leske ko-
rábban útra kelt, és hamarabb is 
jött haza, Miska később indult, 
talán később érkezik. A szakiro-
dalom szerint általában a hímek 
jönnek haza előbb, de itt, Ma-
gyarfenesen ennél a fészeknél azt 
fi gyelhettük meg, hogy a tojó ér-
kezik hamarabb: tavaly is, tavaly-
előtt is így történt” – mondta el 
Gazda Árpád.

Amint a Clujbird.ro honlapon 
szerepel, a mostoha múlt heti idő-
járás minden bizonnyal lelassítot-
ta a gólyák vonulását, de volt már 
példa későbbi érkezésre is. 2007, 
2008 és 2009-ben március 28-án, 
2011-ben pedig március 31-én ér-
kezett az első gólya a magyarfe-
nesi fészekre. A párjára általában 
további 3-20 napot kellett várni. 
A legkorábbi érkezést (március 
14.) 2015-ben jegyezték fel. 2018-
ban március 15-én, 2014-ben már-
cius 20-án, 2010-ben és 2019-ben 
március 21-én, 2016-ban és 2017-
ben március 22-én érkezett az első 
gólya Magyarfenesre. A kamerás 
megfi gyelés idei újdonsága, hogy 
az élőkép bal margóján összefog-
laló képsorokat is láthatunk a fé-
szek történetéből.

„Az idei gólyaszezon azért lesz 
különleges, mert most először ta-
lálkozhatunk olyan gólyákkal a 
környéken, amelyeket 2017-ben 
meggyűrűztünk. 2017-ben a Ko-
lozs megyei gólyafészkek jelen-
tős hányadában került gyűrű az 
abban az évben felnőtt kisgólyák 
lábára. Ezek a gólyák három, Af-
rikában eltöltött év után most 
először térnek vissza szülőföld-
jükre. Ha valaki gyűrűzött gólyát 
lát, arra kérjük, hogy próbálja 
lefényképezni, vagy próbálja leol-
vasni a gyűrűn szereplő számot, 
és értesítsen bennünket” – írják a 
Clujbird.ro működtetői. A magyar-
fenesi fészeklesésnek idéntől van 
egy olyan lehetősége, hogy min-
den napnak a történéseit vissza 
lehet nézni gyorsított képkocká-
kon, hiszen ha az érdeklődők nem 
is nézik a képernyőt állandóan, 
végig lehet pörgetni, hogy a gólya 
mikor ment el, mikor érkezett.

 » Az online 
oktatásban is 
segíthet a bio-
lógiatanároknak 
a webkamerás 
gólyafészkek kö-
vetése, az egye-
sület felhívja a 
pedagógusok 
fi gyelmét, hogy 
ösztönözzék 
a gyerekeket: 
nézzék ezeket a 
kamerákat.  

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Jótékonysági futballmérkőzések-
kel gyűjtenek pénzt a romániai 

kórházak javára: mivel a koronaví-
rus-járvány miatt a stadionok zárva 
vannak, a virtuális futballpályákra 
költöztették a hazai rangadókat. 
A Kolozsvári Universitatea labdarú-

góklubjának kezdeményezésére az 
online csapatuk a rivális Dinamóval 
csapott össze, a virtuális lelátókra 
pedig szurkolóik öt lejért válthat-
tak jegyet. A mérkőzést – amelyet 
a „vendég” bukarestiek 2-1-re meg-
nyertek – több mint 26 ezren kísérték 
fi gyelemmel az interneten keresztül, 
miközben a belépők értékesítéséből 

befolyt több mint 4500 eurós össze-
get a kolozsvári járványkórháznak 
utalják. Lapzártánk után rendezték a 
bukaresti Matei Balș Járványügyi In-
tézet javára szervezett Rapid–Petro-
lul virtuális futballmérkőzést, április 
9-én pedig Sepsi OSK–FK Csíkszere-
da összecsapás lesz a interneten a 
székelyföldi megyei kórházak meg-

segítése érdekében. A három erdé-
lyi szurkolói csoport, a csíkszeredai 
Lokálpatrióták, a sepsiszentgyörgyi 
Székely Légió, valamint a Transylva-
nian Fanatics közös felhívása alap-
ján 15 lejért lehet „belépőt” váltani a 
virtuális lelátóra egy, a szurkolók kö-
zösségi oldalán megadott bankszám-
laszámra történő utalás révén.

Virtuális futballmérkőzésekkel segítik a kórházakat

 » A koronaví-
rus-járvány miatt 
a stadionok zárva 
vannak, a virtuális 
futballpályákra 
költöztették a ha-
zai rangadókat.




