
W brew po tocz nej opi nii na te -
mat po kar mu bo cia nów, ich

die ta sk∏a da si´ g∏ów nie z owa dów 
i gry zo ni, a nie z ˝ab. ˚a by sà istot nym
sk∏ad ni kiem me nu tyl ko na przed wio -
Êniu, gdy w nad rzecz nych roz le wi -
skach za czy na jà do go dów przy st´ po -
waç ró˝ ne ga tun ki ˝ab, 
a owa dy i gry zo nie sà jesz cze nie licz -
ne. Ta ka sy tu acja by ∏a jed nak daw niej.
W dzi siej szych cza sach ˝a by tak ̋ e sà
rzad ko Êcià, a w wie lu oko li cach ich
po pro stu nie ma.

W Afry ce, pod czas zi mo we go po by tu
na szych bo cia nów, w ich die cie do mi -
nu jà owa dy, g∏ów nie sza raƒ cza 
i ga tun ki po krew ne. Bo cia ny nie spe -
cja li zu jà si´ jed nak w jed nym, okre Êlo -
nym ro dza ju po kar mu. Zja da jà wszyst -
ko, co im tra fi pod dziób. Mo gà to byç
za rów no d˝d˝ow ni ce, jaki pi skl´ ta pta -
ków, ˝a by, trasz ki, jasz czur ki i w´ ̋ e,

ma ∏e i du ̋ e owa dy, w tym g∏ów nie sza -
raƒ cza ki i chrzàsz cze, gry zo nie, ry by,
pa dli na. Przy oka zji po ∏y ka jà tak ̋ e nie -
co po kar mu ro Êlin ne go.

Bo cia nie gniaz da to po kaê nych roz -
mia rów kon struk cje z ró˝ nej wiel ko -
Êci pa ty ków, z do dat kiem dar ni, s∏o -
my, sia na, sier Êci, ga zet, szmat
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Bo cian móg∏ by byç
go d∏em Pol ski!
Z da nych en cy klo pe dycz nych o po pu lar nym boç ku do wie my si´ na st´ pu -
jà cyh rze czy: Bo cian bia ∏y Ci co nia ci co nia ( Lin na eus, 1758), przed sta wi -
ciel ro dzi ny bo cia no wa tych w rz´ dzie bro dzà cych; d∏u goÊç cia ∏a: 95-110
cm; roz pi´ toÊç skrzy de∏: 170-210 cm; ma sa cia ∏a: 2,5-4,4 kg. Sam ce sà
nie znacz nie wi´k sze od sa mic. Osob ni ki m∏o do cia ne ma jà czar ne no gi i
dzio by - zw∏asz cza przy koƒ cu, a nie czer wo ne, któ re do pie ro w wie ku
oko ∏o ro ku sta jà si´ ca∏ ko wi cie czer wo ne. 

Bo cia ny na s∏o mia nych strze chach sta jà si´ ju˝ rzad ko Êcià.

Te dwa bo cia ny nie wàt pli wie sta no wià zgra nà pa r´.
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i sznur ków (bar dzo dla pi sklàt nie -
bez piecz nych), któ re po la tach osià -
ga jà ogrom ne roz mia ry i ci´ ̋ ar. Daw -
niej gniaz da by ∏y bu do wa ne nie mal
wy ∏àcz nie na da chach do mów lub za -
bu do waƒ go spo dar czych. Wraz ze
zmia nà po kry cia ze strze chy na da -
chów ki, po tem na eter nit, a w póê -

niej szych la tach tak ̋ e na bla ch´, za -
cz´ ∏o przy by waç gniazd bu do wa nych
na s∏u pach elek trycz nych lub te le fo -
nicz nych. Wy ni ka jà ce z te go k∏o po ty
ener ge ty ków spra wi ∏y, ˝e w ca ∏ym
kra ju od kil ku lat trwa ak cja bu do wa -
nia plat form gniaz do wych dla bo cia -
nów, któ re sà umiesz cza ne nad plà ta -

ni nà prze wo dów i izo la to rów, a tym
sa mym chro nià za rów no bo cia ny
przed po ra ̋ e niem prà dem, jak te˝
ener ge ty ków przed awa ria mi i stra ta -
mi ener gii.

Prze ci´t ny l´g bo cia na bia ∏e go
sk∏a da si´ z 4 jaj, cho cia˝ zda rza jà si´
l´ gi tyl ko z jed nym lub a˝ z sied mio -
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Wcze snà wio snà bo cia ny  ˝e ru jà g∏ów nie na roz le wi skach rzek.



˚y cie ro dzin ne bo cia nów za wsze ch´t nie by ∏o pod glà da ne przez lu dzi.

Wa run kiem suk ce su l´ go we go sà roz le -

g∏e, wil got ne i ˝y zne ∏à ki.
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ma ja ja mi. Part ne rzy wspó∏ dzia ∏a jà
ze so bà nie tyl ko przy bu do wie gniaz -
da i trwa jà cym 33-34 dni wy sia dy wa -
niu jaj, ale tak ̋ e przy kar mie niu pi -
sklàt (oko ∏o 60 dni w gnieê dzie, po -
tem jesz cze 2-3 ty go dnie po opusz -
cze niu przez nie gniaz da), po je niu
ich, os∏a nia niu przed desz czem
i ocie nia niu przed po ∏u dnio wym
skwa rem. Dzi´ ki ob ràcz ko wa niu spo -
ro wie my na te mat ˝y cia tych ∏a twych
do ob ser wo wa nia pta ków (pe wien sa -
miec w wie ku 33 lat jesz cze po myÊl -
nie wy cho wy wa∏ pi skl´ ta). Dzi´ ki ob -
ràcz kom mo˝ na Êle dziç lo sy po szcze -
gól nych osob ni ków, po znaç szcze gó ∏y
z ich bio lo gii, w´ dró wek, in dy wi du al -
ne zwy cza je i upodo ba nia. Wie my
ju˝, ˝e pa ry nie sà wier ne so bie, tyl ko
gniaz du. To ono ce men tu je pa r´.
Gdy je den z part ne rów spóê nia si´
z po wro tem z Afry ki, to in ny ptak
zaj mu je je go miej sce. Cza sem pro wa -
dzi to do walk i w gnieê dzie po zo sta -
je zwy ci´z ca, przy czym wal ki do ty czà
za rów no sam ców jak i sa mic. M∏o de
pta ki po uzy ska niu doj rza ∏o Êci – 

W upal ne dni do ro s∏y ptak sta ra si´ za pew niç pi -

skl´ tom choç odro bi n´ cie nia.

Je Êli gniaz do jest wil got ne, do ro s∏y ptak przy no si

p´ czek sia na.



w wie ku 4 lat – z re gu ∏y pró bu jà zna -
leêç wol ne gniaz do w po bli ̋ u miej sca
przyj Êcia na Êwiat lub bu du jà no we
gniaz do w do god nym miej scu. 
W pó∏ noc no -wschod niej Pol sce,
gdzie ma my naj wi´k sze za g´sz cze nie
gniazd, w nie któ rych wsiach mo -
˝e byç na wet spo ra ko lo nia boç ków.
Np. w Szczur ko wie i ˚yw ko wie jest
po 40 gniazd, w Lej dach i Lwow cu
po 30. Je den z go spo da rzy w ˚yw ko -
wie ma w obej Êciu 12 gniazd, a na ko -
Êcie le we Lwow cu by ∏o ich a˝ 10. 

Li czeb noÊç bo cia nów bia ∏ych 
w Pol sce po wo li wzra sta. Ostat nie li -
cze nie w 1995 ro ku wy ka za ∏o obec -
noÊç po nad 40 ty si´ cy par l´ go wych.
Przy sza co wa niu Êwia to wej po pu la cji
te go ga tun ku na oko ∏o 160 ty si´ cy
par l´ go wych, ∏a two mo˝ na ob li czyç,
˝e co czwar ty bo cian jest Po la kiem.
Miej my te go Êwia do moÊç, tym bar -
dziej ˝e bo cian ode gra∏ zna czà ca ro l´
w s∏o wiaƒ skiej kul tu rze, li te ra tu rze
i mi to lo gii. Jest z nim zwià za nych
wie le ba Êni, prze sà dów i wie rzeƒ.
Jed nym z nich jest g∏´ bo ko za ko rze -
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Bli ski i bar dzo rzad ki ku zyn po spo li te go boç ka –

bo cian czar ny.

Pra co wi ty dzieƒ chy li si´ ku koƒ co wi.



Ptak i  wokó ∏  nas

nio ne w ger maƒ skiej i s∏o wiaƒ skiej
kul tu rze prze ko ny wa nie nie let nich,
˝e dzie ci sà przy no szo ne przez bo cia -
ny. Bo cian jest uto˝ sa mia ny z bu dze -
niem si´ przy ro dy do ˝y cia po ci´˝ -
kiej zi mie. Je go po ja wie nie si´
na gnieê dzie w obej Êciu wró ̋ y ∏o ry -
ch∏e na dej Êcie wio sny, a tak ̋ e szcz´ -
Êcie dla do mow ni ków. Po je go wy glà -
dzie i za cho wa niu oce nia no ja ki b´ -
dzie rok. 

W sta ro ̋ yt nej Gre cji wie rzo no,
˝e bo cia ny opie ku jà si´ swy mi sta rze -
jà cy mi si´ ro dzi ca mi. To prze ko na nie
by ∏o na ty le sil ne, ˝e funk cjo no wa -
∏o na wet pra wo zwa ne „pe lar go nia”
od grec kie go s∏o wa „pe lar gos”, czy li
bo cian, któ re na ka zy wa ∏o m∏o dym lu -
dziom opie ko wa nie si´ ich sta ry mi ro -
dzi ca mi. 

Po mi mo przy ja zne go na sta wie nia
do bo cia nów, lu dzie sà przy czy nà
wie lu nie szcz´ Êli wych wy pad ków,
w któ rych gi nà naj cz´ Êciej m∏o de
bo cia ny. Pierw sze lek cje la ta nia
doÊç cz´ sto koƒ czà si´ dla nich po -
ra ̋ e niem prà dem, po trà ce niem
przez sa mo chód, a sznur ki od sno -
po wià za ∏ek, przy no szo ne przez do -
ro s∏e bo cia ny do gniazd, za dzi wia -
jà co cz´ sto za plà tu jà si´ na pal cach
lub sko kach pi sklàt po wo du jàc
mar twi c´ frag men tu koƒ czy ny z po -
wo du jej nie do krwie nia. Sà na wet
po wa˝ ne su ge stie, by w re gio nach
licz ne go wy st´ po wa nia bo cia nów
po wró ciç do sznur ków ko nop nych,
lnia nych lub si za lo wych, w ka˝ dym
ra zie ta kich, któ re b´ dà ule ga ∏y
roz k∏a do wi. Z ca ∏à pew no Êcià

oszcz´ dzi ∏o by to wie lu bo cia nom
cier pieƒ. 

In nym za gro ̋ e niem dla bo cia nów
sà za tru cia po kar mo we, np. w efek cie
opry ski wa nia upraw, czy nad mier ne -
go na wo ̋ e nia che micz ne go. Sta re
gniaz da znaj du jà ce si´ na znisz czo -
nych bu dyn kach cz´ sto spa da jà,
zw∏asz cza pod czas wi chur lub burz.
Po cie sza jà ce jest jed nak to, ˝e li czeb -
noÊç bo cia nów w Eu ro pie stop nio wo
wzra sta, cho cia˝ w nie któ rych kra jach
jest ich bar dzo nie wie le lub nie uda je
si´ po wstrzy maç trwa jà ce go od wie lu
lat tren du spad ko we go. Miej my jed -
nak na dzie j´, ˝e ten oka za ∏y ptak b´ -
dzie móg∏ na dal ˝yç tak bli sko lu dzi. 

An drzej Kru sze wicz
Fot. Grze gorz i To masz K∏o sow scy
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W po ∏o wie sierp nia bo cia ny szy ku jà si´ do od lo tu.


