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A gólya 



    Nagy, hosszúlábú madár, erős hegyes csőrrel. 
Teste fehér, a szárny evező-tollai feketék; lába, 
csőre piros; feketésen szemők. 

A gólya 



    Fészke az emberi hajlék oromzatán, kéményein, 
kazlakon, de itt-ott fákon is áll, néha telepet is 
alkotva. Évről-évre pótolgatja, mitől a fészek 
vastag lesz az emberi hajlék oromzatán, 
kéményein, kazlakon, de itt-ott fákon is.  



    Fészekalja háromtól öt tojásig való; a tojás 
nagy, színe fehér. A pár együttesen felváltva 
egy hónap alatt költi ki apróit, de a tojónak 
mégis csak több jut a kotolásból. 



    A gólya is gázoló madár, mely azt a rétséget 
szereti, a melyben elgázolhat táplálékja után; 
de az emberhez simulva, belétalálja magát 
gazdaságába is és szorgalmasan járja a 
luczernást, a lóherést és hasonlókat. Begyét 
megrakja mindennel, a mi él s a mit bekaphat, 
a kis szöcskén kezdve a termetes kigyóig. 

Tápláléka 





Vándorlás 

Már nagyon kora ősszel a gólya is gyülekezik, mindig egy és ugyanazon a 
határrészen. Egy szép napon aztán szárnyat bont a sereg. 



Gólya motívum az irodalomban 

    Árva gólya áll magában 
Egy teleknek a lábjában 
Felrepülne, messze szállna, 
Messze, messze, 
Tengerekre, 
Csakhogy el van metszve a szárnya. 

 

                                   Arany János : A rab gólya 



Petőfi Sándor : A gólya 

     ... 

   Nekem valamennyi között legkedvesebb 
Madaram a gólya, 
Édes szülőföldem, a drága szép alföld 
Hűséges lakója. 
Tán ezért szeretem annyira, mert vele 
Együtt növekedtem; 
Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor 
Kerepölt fölöttem. 

      ...   



                         Pósa Lajos : Gólya 

  

    Gólya, gólya, kelepelő, 
De magas a kéménytető! 
Szeretem én a magasat, 
Belátom a nádas tavat. 
Délibábos nagy rónát, 
Bólingató vadrózsát. 

  

 



       Zelk Zoltán : Gólya, gólya 
 
Gólya, gólya, hosszúláb, 
hol kezdődik a világ? 
– A tó szélén ring a nád, 
ott kezdődik a világ... 
Gólya, gólya, hosszúláb, 
hol ér véget a világ? 
– Ha az a tó enni ád, 
egy tóból áll a világ. 



                   Osvát Erzsébet : Gólya 

       

    Kelep! Kelep!- 
Kelepel egy gólyapár. 
Fészkük felé jó falattal  
száll, száll, száll. 
Három éhes fiókájuk  
csőrét tátva, 
Gólyamamát, gólyapapát  
Hazavárja. 

 


