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„Bli sko bo cia nów” 
- nie tylko przez In ter net

Pa we∏  T. Do la ta

B∏y ska wicz ny roz wój 
no wych tech no lo gii, 
w szcze gól no Êci 
In ter ne tu, otwie ra
przed na mi nie spo ty ka ne 
wcze Êniej mo˝ li wo Êci 
ba daƒ i edu ka cji 
przy rod ni czej. 
W ar ty ku le tym 
chcia∏ bym przed sta wiç 
je den z ta kich pro jek tów 
edu ka cyj no -ba daw czych.

M∏ode bociany w gnieêdzie. Widoczna kamera internetowa i mikrofon. Fot. N. Kantecka



Bo cian bia ∏y Ci co nia ci co nia uzna wa -
ny jest po wszech nie za „naj bar -

dziej pol skie go pta ka”. W na szym kra ju ˝y je 
po nad 50 tys. par l´ go wych te go ga tun ku, 
czy li ok. 1/4 ca ∏ej ich Êwia to wej po pu la cji. 
Co rów nie wa˝ ne, ptak ten ma sta ∏e i wy jàt -
ko we miej sce nie tyl ko w pol skim kra jo bra -
zie, ale tak ̋ e w zwy cza jach i sze ro ko poj mo -
wa nej kul tu rze. Opi sy wa no to ju˝ w XIX 
wie ku, m.in. w cy klu ar ty ku ∏ów „Bo cian. 
Opo wia da nia, spo strze ̋ e nia i uwa gi” ksi´ -
dza Eu ge niu sza Ja no ty z 1876 r. czy
„En cy klo pe dii sta ro pol skiej” Zyg mun ta 
Gloge ra. O bo cia nie, ja ko o sym bo lu 
Pol ski, pi´k nie pi sa∏ te˝ czo ∏o wy po eta epo -
ki ro man ty zmu Cy prian Ka mil Nor -
wid w wier szu „Mo ja piosn ka”, kil ka lat te -
mu przy po mnia nym w Êwiet nym opra co wa -
niu przez roc ko wy ze spó∏ De Press:

„Do kra ju te go, gdzie wi nà jest du ̋ à
Po pso waç gniaz do na gru szy bo cia nie,
Bo wszyst kim s∏u ̋ à…
T́  sk no mi, Pa nie…”

Pro jekt „Bli sko bo cia nów”
Od cza sów Nor wi da na stà pi ∏y wiel kie 

zmia ny i dziÊ o bo cia nie mo ̋ e my nie tyl ko 
po czy taç, ale i za po znaç si´ do k∏ad nie z ˝y -
ciem tych pta ków za po Êred nic twem In ter -
ne tu. Ce lem pro jek tu „Bli sko bo cia nów”
by ∏o przy bli ̋ e nie mi ∏o Êni kom przy ro dy 
w Pol sce i na Êwie cie ˝y cia bo cia na bia ∏e go. 
Kon kret niej - pa ry bo cia nów ma jà cej swe 
gniaz do na ko mi nie ko t∏ow ni Urz´ du Gmi ny 

we wsi Przy go dzi ce pod Ostro wem Wiel ko -
pol skim, na skra ju Do li ny Ba ry czy, ob j´ tej 
ochro nà ja ko naj wi´k szy w Pol sce park kra -
jo bra zo wy, a tak ̋ e Osto ja Spe cjal nej Ochro -
ny Pta ków w ra mach eu ro pej skiej sie ci eko -
lo gicz nej Na tu ra 2000. Gniaz do to jest 
do brze wi docz ne z par kin gu w Êrod ku 
wsi, przed Urz´ dem Gmi ny, przy dro dze 
kra jo wej nr 11 – Po znaƒ -Ka to wi ce.

Ob raz gniaz da bo cia nów oglà daç mo˝ na 
by ∏o w 2006 ro ku w In ter ne cie, na spe cjal -
nie utwo rzo nej stro nie www.bo cia ny.ec.pl, 
pod lin ko wa nej do stro ny www.pwg.otop.org.pl,
pro wa dzà cej pro jekt Po ∏u dnio wo wiel ko pol -
skiej Gru py Ogól no pol skie go To wa rzy -
stwa Ochro ny Pta ków (PwG OTOP). Part -
ne ra mi pro jek tu by ∏y: Gmi na Przy go dzi ce
oraz Te le ko mu ni ka cja Ko le jo wa. W ró˝ nych
okre sach po ma ga ∏o nam te˝ Sto wa rzy sze nie
RE XE, fir ma Pro max i Te le wi zja In te rak tyw -
na ITTV. Je go po my s∏o daw cà i ko or dy na to -
rem by∏ au tor te go ar ty ku ∏u, li der 
PwG OTOP i wspó∏ za ∏o ̋ y ciel To wa rzy -
stwa Mi ∏o Êni ków Przy go dzic. Opie ku nem 
tech nicz nym by∏ Ma rek Ra dzi szew ski, a web-

ma ste rem Mar cin Ra chel z PwG OTOP. 
Ze stro ny gmi ny Przy go dzi ce pro jekt pi lo to -
wa∏ i na g∏a Ênia∏ To masz Woj ta sik (jed no cze -
Ênie fo to re por ter Pol skiej Agen cji Pra so wej), 
a za spra wy tech nicz ne od po wia da∏ in for ma -
tyk To masz Âwià tek.

Bez pie czeƒ stwo bo cia nów 
Bez pie czeƒ stwo bo cia nów by ∏o dla nas 

prio ry te tem, dla te go nie wiel kà ka me r´
umiesz czo no na spe cjal nym wy si´ gni ku, 
od chy lo nym w bok, by pta ki mo g∏y bez pro -
ble mu sia daç na gnieê dzie. Ka me ra nie za k∏ó -
ca ∏a nor mal ne go to ku ˝y cia bo cia nów, by ∏a
przez nie trak to wa na ja ko sta ∏y ele ment oto -
cze nia gniaz da. Pta ki po tra fià to le ro waç 
znacz nie dziw niej sze sy tu acje, np. gniaz do -
waç na ru sza jà cym si´ ra mie niu dêwi gu 
czy suw ni cy, u˝y wa nym do prac cià gni ku rol -
ni czym (kop ciusz ki) al bo (w∏a Ênie bo cia -
ny bia ∏e) na bram ce trak cyj nej nad czyn nà 
li nià ko le jo wà czy na u˝yt ko wa nej am bo nie 
my Êliw skiej. Wa˝ ne, ˝e by wa run ki w oto cze -
niu gniaz da by ∏y sta ∏e i by pta ki nie by ∏y p∏o -
szo ne na g∏y mi je go zmia na mi czy po ja wie -
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niem si´ przy sa mym gnieê dzie cz∏o wie ka. 
O tym, ˝e ka me ra bo cia nom nie prze szka -
dza ∏a, mo˝ na si´ by ∏o ∏a two prze ko naç, oglà -
da jàc ob raz nor mal ne go ˝y cia „mo ni to ro wa -
nej” bo cia niej ro dzi ny.

Przede wszyst kim edu ka cja
G∏ów nym ce lem pro jek tu jest umo˝ li wie -

nie sze ro kim rze szom mi ∏o Êni ków przy ro -
dy kon tak tu z nià w ten spe cy ficz ny spo sób. 
O tym, ˝e by∏ to do bry po mys∏, naj le -
piej Êwiad czà licz by: od 8 IV do 
10 IX 2006 za no to wa no bli sko 664 tys. u˝yt -
kow ni ków stro ny z ob ra zem z ka me ry. 
Zresz tà tak ogrom ne za in te re so wa nie pro -
wa dzi ∏o do przej Êcio wych pro ble mów
z prze ka zem i je go ja ko Êcià, za co prze pra -

sza my. Dzia ∏a nie pro jek tu zwi´k sza ∏y me dia 
- „in ter ne to we bo cia ny” sta ∏y si´ te ma tem 
po nad stu ar ty ku ∏ów i in for ma cji w pra sie, 
ra diu, te le wi zji i por ta lach in ter ne to wych. 

Uru cho mio no te˝ prze kaz stru mie nio wy 
z p∏yn nym ob ra zem, dzi´ ki Te le wi zji In te -
rak tyw nej ITTV, oraz za po Êred nic -
twem te le fo nów ko mór ko wych w tech no lo -
gii WAP.

Pro jekt to jed nak nie tyl ko sam ob raz. Po -
wià za ne sà z nim in ne tek sty o bo cia nach 
i cie szà ce si´ spo rym za in te re so wa niem 
in ter ne to we fo rum dys ku syj ne PwG OTOP
oraz in ne dzia ∏a nia Gru py, jak: pre lek cje, 
wy ciecz ki czy or ga ni zo wa ne wraz z PTTK 
wio sen ne raj dy „Bo cia nim Szla kiem”. Szcze -
gó ∏y tych dzia ∏aƒ mo˝ na zna leêç na 
www.pwg.otop.org.pl.

Do brà mia rà suk ce su pro jek tu jest fakt, 
˝e ta stro na, g∏ów nie „dzi´ ki” bo cia nom, 
osià gn´ ∏a w kwiet niu pierw sze miej sca 
w dwóch pre sti ̋ o wych i mia ro daj nych 
(bo mie rzo nych licz bà wejÊç) ran kin gach 
stron in ter ne to wych o pta kach z ca ∏e go
Êwia ta!: 15 kwiet nia na Bir ding Top 
500 Ran king (www.bir ding top500.com), 
a 13 kwiet nia Birds Top 100 (www.su per-
to p100.com/bird/).

Tro ch´ sta ty sty ki 
Cie ka we in for ma cje o funk cjo no wa niu pro -
jek tu przy no si ana li za wejÊç na stro n´
www.bo cia ny.ec.pl. Od 14 kwiet nia do
10 wrze Ênia za no to wa no bli sko 664 tys.
jej u˝yt kow ni ków, któ rzy do ko na li pra -
wie 1430 tys. od s∏on!

Re kor dzi sta za no to wa∏ w sa mym tyl ko
ma ju 645 wi zyt! Z ko lei naj wi´ cej wejÊç jed -

ne go dnia by ∏o 20 lip ca – 12500 (by∏
to czas ocze ki wa nia na wy lot m∏o dych). Naj -
wi´ cej ob ser wa to rów po cho dzi ∏o z wo je -
wództw: ma zo wiec kie go, wiel ko pol skie -
go i Êlà skie go. ˚y wy od zew spo tka∏ pro jekt
wÊród roz pro szo nej po Êwie cie Po lo nii, 
oczy wi Êcie g∏ów nie w USA (z te go kra ju po -
cho dzi ∏o 23% ca ∏o Êci wejÊç spo za Pol ski). 
Jed ne go z bar dziej za an ga ̋ o wa nych wi dzów 
mie li Êmy w Po la ku – wy k∏a dow cy uczel ni 
tech nicz nej w mie Êcie Lae w Pa pui -No wej 
Gwi nei! ¸àcz nie od wie dzi li nas miesz kaƒ -
cy 84 paƒstw (m.in. Bur ki na Fa so i Do mi ni ka -
ny) z 6 kon ty nen tów.

Re ak cje i za an ga ̋ o wa nie
ob ser wa to rów

Bar dzo wa˝ nà rze czà, mo ty wu jà cà oso -
by pro wa dzà ce pro jekt do dzia ∏a -
nia, by∏ tak ̋ e nie spo dzie wa nie sil ny, emo -
cjo nal ny od zew in ter nau tów. Do sta li -
Êmy wie le sym pa tycz nych s∏ów uzna -
nia z ca ∏e go Êwia ta. Przy to cz´ tyl ko pa -
r´: „Âwiet ny po mys∏ z tym... „pod glà da -
niem“. Wie le mo˝ na si´ o bo cia nach do wie -
dzieç. Wiem te raz, gdzie sà Przy go dzi ce 
i wiem, ˝e cie ka wi i po my s∏o wi lu dzie 
tam miesz ka jà. GRA TU LU J¢!!!“ (~Wal dek -
-GD), „Wa sze bo cia ny sta ∏y si´ rów-
nie˝ na szy mi bo cia na mi” (ma cieksm),
czy: „Wspa nia ∏a ini cja ty wa! Cie szy my si´,
˝e mo ̋ e my byç z Boç ka mi w tak wa˝ nych
dla nich chwi lach - tym bar dziej, ˝e ich lo sy
Êle dzi my z Au stra lii” (Mel Mag da). Wi´ cej
mo˝ na po czy taç na www.pwg.otop.org.pl.
Otrzy my wa li Êmy te˝ wie le pro po zy cji po -
mo cy czy in for ma cji o wy ko na nych z ini cja -
ty wy in ter nau tów dzia ∏a niach pro mu jà cych
pro jekt, po czàw szy od in for mo wa nia ro dzi -
ny i zna jo mych, a˝ do po da wa nia in for ma cji
w ró˝ nych por ta lach i fo rach in ter ne to -
wych.

O tym, jak od bie ra li pro jekt in ter nau -
ci, mo˝ na prze czy taç dalej w tek Êcie
Evy Stets -Vi tho ul ki, sta ∏ej wspó∏ pra cow -
ni cy „Wo lie ry” i za go rza ∏ej mi ∏o Ênicz ki 
„na szych bo cia nów”.

Mo˝ li wo Êci ba daw cze
Ob raz z ka me ry da je te˝ cie ka we mo˝ li -

wo Êci ob ser wa cji wie lu szcze gó ∏ów ̋ y cia bo -
cia nów dla ce lów na uko wych. Przy k∏a -
dem jest za gad nie nie sk∏a da nia przez
nie jaj. Do tych czas je dy na, zresz tà bar -
dzo do bra pra ca na uko wa w Pol sce na
ten te mat, dr. Jó ze fa Rad kie wi cza, opar ta by -
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Obserwacje bocianów w trakcie Zlotu 22 lipca. Fot. P. Dolata



∏a o wy ni ki bez po Êred nich kon tro li gniazd 
co dwa dni. Choç do brze cha rak te ry zo wa ∏a 
zja wi sko, nie mo˝ li we by ∏o uzy ska nie tà me -
to dà do k∏ad nych da nych. Na do da tek na sze 
ob ser wa cje z ka me ry nie po wo do wa ∏y p∏o -
sze nia pta ków w okre sie sk∏a da nia jaj 
(a sà one wte dy naj bar dziej p∏o chli we), nie -
unik nio ne go przy wcho dze niu do gniazd.

Kon sul tan tem na uko wym pro jek tu by∏ 
au tor wie lu pu bli ka cji o bo cia nach, 
prof. dr hab. Piotr Try ja now ski z Za k∏a -
du Eko lo gii Be ha wio ral nej Uni wer sy te -
tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. 
W ob ser wa cjach du ̋ y udzia∏ mie li in ter nau -
ci, któ rych ra por tom za wdzi´ cza my wy ni -
ki mo ni to rin gu gniaz da pre zen to wa ne ni ̋ ej, 
szcze gól nie Svetla nie Vráno vej z Czech 
i Evie Stets -Vi tho ul ka z Gre cji (i tu wi daç, 
˝e pro jekt jest fak tycz nie mi´ dzy na ro do -
wy). In for ma cje te znaj dà si´ te˝ w an glo j´ -
zycz nej mo no gra fii o bo cia nie bia ∏ym w Pol -
sce, przy go to wy wa nej pod re dak cjà 
m.in. prof. Try ja now skie go.

Krót kie ka len da rium
Za ∏o ̋ e nie ka me ry mia ∏o miej sce 

24 III 2006 ro ku. Pierw szy po jaw bo cia na na 
gnieê dzie na stà pi∏ 28 III, ale tyl ko na kil ka mi -
nut. Te go sa me go dnia gniaz do okra dzio no: 
z∏o dzie je po ∏a si li si´ na ga ∏àz ki z nie go, a oka -
za ∏a si´ ni mi… pa ra ka wek gniaz du jà ca 
w sà siedz twie! Prze kaz z ka me ry na stro ny 
www (w tym www.przy go dzi ce.pl) uru cho -
mio no 3 IV. Pierw szy bo cian wy là do wa∏ 
„pod okiem” ka me ry 5 IV. Dnia 8 IV na gnieê -
dzie by ∏y ju˝ dwa bo cia ny. Szyb ko na stà pi -
∏a „kon sump cja” te go zwiàz ku, co zresz -
tà pa ra po wta rza ∏a wie le ra zy, na wet ju˝ 
po z∏o ̋ e niu jaj. „Owo ce” tej mi ∏o Êci, czy -
li pi´ç jaj, za uwa ̋ o no ko lej no: 14.IV
o godz. 01.26, 15.IV o 22.18, 17.IV o 23.01, 
19.IV o 20.14 i 21 IV o 21.15.

Pi skl´ ta wy klu ∏y si´ ko lej no: dwa 18 ma -
ja, po jed nym 19, 21 i 22 ma ja. Wkrót ce nie -
ste ty do sz∏o do dwóch tra ge dii w gnieê dzie: 
29 V znik n´ ∏o z gniaz da jed no z pi sklàt 
(praw do po dob nie wy pa d∏o w cza sie noc nej 
bu rzy, choç mo g∏o ju˝ byç mar twe), a 30 ma -
ja do ro s∏y bo cian za bi∏ i wy rzu ci∏ dru gie. Ta -
kie dzie cio bój stwo wy da je si´ okrut ne, 
ale ma swój sens: do ro s∏y bo cian wy rzu ca za -
wsze naj s∏ab sze pi skl´, al bo gdy ju˝ 
i tak jest bar dzo s∏a be czy umie ra, al bo 
gdy nie jest w sta nie wy ̋ y wiç wszyst -
kich. Dzi´ ki po zby ciu si´ „jed nej g´ by 
do kar mie nia”, ro dzi ce zwi´k sza jà szan -

se na prze ̋ y cie je go ro dzeƒ stwa. I tak sta ∏o 
si´ te˝ u nas: po zo sta ∏a trój ka wy cho wa -
∏a si´ i osià gn´ ∏a lot noÊç.

Pierw sze lo ty trój ka m∏o dych od by ∏a 
22 lip ca, do k∏ad nie w dniu Zlo tu. D∏u go jed -
nak jesz cze wra ca ∏y do gniaz da na od po czy -
nek i kar mie nie oraz noc leg. Ostat ni raz 
wszyst kie m∏o de no co wa ∏y w nim 
9/10 sierp nia.

Ogól no pol ski Zlot „Bli sko 
bo cia nów” w Przy go dzi cach

Zlot, przy go to wa ny przez PwG OTOP 
i Gmin ny OÊro dek Kul tu ry w Przy go dzi -
cach, by∏ pod su mo wa niem pro jek tu i spo tka -
niem z na szy mi bo cia na mi na ˝y wo. Wzi´ ∏o 
w nim udzia∏ 22 i 23 lip ca ok. 70 osób, 
g∏ów nie cz∏on ków PwG OTOP i in ter nau -
tów ob ser wu jà cych bo cia ny.

W∏a Ênie w GOK, oko ∏o 150 m od s∏yn ne -
go gniaz da, od by ∏o si´ roz po cz´ cie Zlo tu 
z udzia ∏em przed sta wi cie li part ne rów pro -
jek tu: wój ta Gmi ny Przy go dzi ce Prze my s∏a -
wa Kaê mier cza ka i wi ce prze wod ni czà ce go 
Ra dy Gmi ny Eu ge niu sza Dy mar czy ka 
oraz dy rek to ra Wal de ma ra Ka raÊ kie wi cza 
z Te le ko mu ni ka cji Ko le jo wej. Na st´p nie 
uczest ni cy uda li si´ na spa cer kra jo znaw czo -
-hi sto rycz ny po Przy go dzi cach, o któ rych 
cie ka wie opo wia da∏ hi sto ryk Ed mund Ra dzi -
szew ski. Nie za bra k∏o bo cia nie go gniaz da 
z ka me rà, a „bo ha te rów” In ter ne tu mo˝ na 
by ∏o obej rzeç na praw d´ z bli ska i na ˝y wo
lor net ka mi i lu ne ta mi. W dniu Zlo tu,
gdy uczest ni cy bra li udzia∏ w wy ciecz -
ce nad sta wy Trzcie li ny, po ∏o ̋ one tu˝ za 
Przy go dzi ca mi, w do li nie Ba ry czy, trój -
ka m∏o dych bo cia nów z te go gniaz da od by -
∏a pierw sze lo ty po oko li cy. 

Po po ∏u dniu od by ∏a si´ se sj a w GOK Przy -
go dzi ce, któ rà trans mi to wa ∏a w In ter ne -
cie Te le wi zja In te rak tyw na ITTV. Wzi´ li 
w niej udzia∏ m.in. przed sta wi cie le sa mo rzà -
dów wspie ra jà cych „bo cia nie” dzia ∏a nia 
PwG OTOP: wójt Gmi ny Ostrów Wiel ko -
pol ski Zyg munt Gla pa i wi ce sta ro sta ostrow -
ski Krzysz tof Ra siak, któ ry od czy ta∏ oko licz -
no Êcio wy list do PwG OTOP, na zy wa jàc pro -
jekt „Bli sko bo cia nów”, praw dzi wym prze -
bo jem.

Sesj´ roz po cz´ ∏a pre zen ta cja pro jek tu 
przez au to ra ar ty ku ∏u, po czym Ma rek Ra dzi -
szew ski przed sta wi∏ in for ma cje o je go tech -
nicz nej stro nie oraz krót ki film. Na st´p nie ni -
˝ej pod pi sa ny przed sta wi∏ pre zen ta cje mul ti -
me dial ne: „Bo cia ny bia ∏e w gmi nie Przy go -

dzi ce” i „Pro gram ba daƒ i ochro ny bo cia na 
bia ∏e go w po wie cie ostrow skim 1994-2006”. 
Uzu pe∏ nie niem by∏ po kaz fo to gra fii Na ta -
lii Kan tec kiej z kon tro li gniazd bo cia -
nów w 2006 r. Po tej porcji bo cia niej wie -
dzy Je rzy Bar tu zi za pre zen to wa∏ na fo to gra -
fiach „Przy rod ni cze wra ̋ e nia z USA”.

W cza sie Zlo tu od by ∏a si´ te˝ au kcja 
11 prac pla stycz nych o bo cia nach, wy ko na -
nych przez uczest ni ków Warsz ta tu Te ra pii 
Za j´ cio wej „T́  cza”, Sto wa rzy sze nia „Pro -
mo cja Roz wo ju Dziec ka i Ro dzi ny” w Ostro -
wie. Za 11 prac (mo˝ na je zo ba czyç na 
www.pwg.otop.org.pl) uzy ska no 411 z∏o -
tych, prze ka za ne przez PwG OTOP dla
uczest ni ków WTZ „T́  cza”. Wie czor nà cz´Êç
Zlo tu sp´ dzi li Êmy przy ogni sku, s∏u cha -
jàc kon cer tu przy go dzic kiej gru py „Krock”.

W dru gi dzieƒ Zlo tu 10 osób wzi´ ∏o 
udzia∏ w pro wa dzo nej prze ze mnie wy ciecz -
ce po Par ku Kra jo bra zo wym „Do li na Ba ry -
czy”. WÊród wie lu cie ka wych ob ser wa cji 
pta ków, przy ro dy i za byt ków, wi dzie li Êmy 
bo cia na czar ne go i jed ne z pierw szych lo--
tów m∏o dych bo cia nów bia ∏ych z dwóch 
ko lej nych przy go dzic kich gniazd. Szer sza 
re la cja i licz ne zdj´ cia z im -
prezy na www.pwg.otop.org.pl.

Dru gie gniaz do z ka me rà
Mi ∏o Êni cy bo cia nów mo gà te˝ oglà -

daç w sie ci in ne pol skie gniaz do tych pta -
ków, na stro nie www.bo cia ny.ka lin ski.pl. 
In ter ne to wa ka me ra dzia ∏a ju˝ od 2004 ro -
ku we wsi Chy by ko ∏o Po zna nia. Na stro nie 
tej rów nie˝ dzia ∏a fo rum dys ku syj ne, a o zlo -
cie fo ru mo wi czów by ∏a ju˝ mo wa w „Wo lie -
rze” (nr 8-9/2006). 

Po dzi´ ko wa nia
Dzi´ ku j´ Wój to wi Gmi ny Przy go dzi ce 

– Prze my s∏a wo wi Kaê mier cza ko wi – za 
wspó∏ pra c´ w pro jek cie i po moc fi nan so wà;
Te le ko mu ni ka cji Ko le jo wej, Sto wa rzy sze -
niu RE XE, Te le wi zji In te rak tyw nej ITTV
i fir mie Pro max – za po moc; wy mie nio nym
oso bom pro wa dzà cym pro jekt, a tak ̋ e
wszyst kim in ter nau tom – od bior com
i wspó∏ pra cow ni kom pro jek tu.

Pa we∏ T. Do la ta
Po ∏u dnio wo wiel ko pol ska Gru pa 
Ogól no pol skie go To wa rzy stwa 

Ochro ny Pta ków
www.otop.org.pl

www.pwg.otop.org.pl
e -ma il: ma kri 25@pocz ta.onet.pl
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Tech ni ka kom pu te ro wa we sz∏a na do -
bre w na sze co dzien ne spra wy, u∏a -

twia jàc: kon tak ty, po g∏´ bia nie wie dzy, cie ka -
we po szu ki wa nia, fa scy nu jà ce nas ob ser wa -
cje i spo strze ̋ e nia.
Dzi´ ki od po wied nio mon to wa nym, spe cjal -
nym ka me rom in ter ne to wym co raz cz´ -
Êciej mo ̋ e my „pod glà daç“ rów nie˝ ˝y cie
pta ków: ich spo sób by cia, klu cie pi sklàt, roz -
wój i do ra sta nie. Jed nym z ta kich pro jek tów
by∏ bar dzo cie ka wy po mys∏ Po ∏u dnio wo-
wiel ko pol skiej Gru py Ogól no pol skie go To -

wa rzy stwa Ochro ny Pta ków (PwG OTOP),
ma jà cy na ce lu za in sta lo wa nie ta kiej w∏a -
Ênie ka me ry przy gnieê dzie pa ry bo cia nów.

Do boç ków z Przy go dzic, ko ∏o Ostro -
wa Wiel ko pol skie go, tra fi ∏am przez mi -
∏y przy pa dek i tak si´ za cz´ ∏a „mo ja przy go -
da“ z przy go dzic kim gniaz dem i ob ser wa -
cja tych pi´k nych, jak ̋ e bli skich pol skie -
mu kra jo bra zo wi pta ków.

Po da ny przez zna jo me go z Pol ski link
o bo cia nach, nie tyl ko „po sa dzi∏“ mnie
przed kom pu te rem, ale zmie ni∏ ka˝ dy dzieƒ
ob ser wa cji na coÊ, co sta ∏o si´ pra wie „chle -
bem po wsze dnim“, a za ra zem cie ka -
wym i no wym za j´ ciem.

No wym i bar dzo in spi ru jà cym, ja ko ˝e
da ne mi by ∏o przy pa try waç si´ pol skim boç -
kom z od le g∏o Êci doÊç spo rej (oko ∏o 3 ty sià -

ce ki lo me trów), a czu ∏am si´, jak by za miesz -
ka ∏y one w mo im do mu, tu˝ obok. Tak
jak bym i ja by ∏a na gle bli sko bo cia nów
i wszyst kich no wo Êci dzie jà cych si´ w gnieê -
dzie.

Jak traf ny wi´c mo ̋ e wy daç si´ tu taj
sam ty tu∏ pro jek tu – „Bli sko bo cia nów”. Bli -
sko nich by ∏am w Gre cji i ja, i in ne od da lo -
ne, ˝y jà ce w prze ró˝ nych kra jach oso by.

WÊród pa trzà cych na gniaz do nie za bra -
k∏o ob ser wa to rów z Czech, Nie miec, Wiel -
kiej Bry ta nii, Ka na dy, USA i Au stra lii.
Co praw da naj wi´k sze gro no od bior ców
sta no wi li wiel bi cie le tych pta ków z Pol -
ski, ale mo˝ na Êmia ∏o po wie dzieç, ˝e boç -
ki z Przy go dzic po ∏à czy ∏y w pew nym stop -
niu kon ty nen ty i na ro do wo Êci.

Co dziw ne, nie na le ̋ ´ do osób cier pli -
wych, a po tra fi ∏am go dzi na mi przy pa try waç
si´ m∏o dym, ro biàc drob ne no tat ki i znaj du -
jàc w ka˝ do ra zo wym spoj rze niu w kie run ku
gniaz da coÊ, co by ∏o za wsze nie spo ty ka -
ne, in ne, nie zna ne. Po ch∏o n´ ∏a mnie bez
resz ty cie ka woÊç bo cia nie go ˝y cia, mo˝ li -
woÊç pa trze nia na tro sk´ do ro s∏ych, kar mie -
nie i wy chów pi sklàt, a z cza sem – prze obra -
˝e nie si´ ma ∏ych bo cian ków w do rod ne
i pi´k ne pta ki.

Nie za po mnia ne po zo sta nà chwi le upar -
tej „gim na sty ki“ skrzy de∏ do ra sta jà cej trój ki,

pró by ich w∏a snych si∏. Ze wzru sze niem b´ -
d´ wspo mi naç te˝ da t´ 22 lip ca, ten naj wa˝ -
niej szy mo ment w ˝y ciu ka˝ de go pta ka,
gdy m∏o de bo cian ki z Przy go dzic od by ∏y
swój pierw szy praw dzi wy lot.

Nie spo sób za po mnieç prze mia ny pi sklàt
w do ra sta jà cà i zwin nà w swych ru chach bo -
cia nià m∏o dzie˝, usa mo dziel nia nie si´ pta -
ków, fa z´ przej Êcio wà w do ro s∏e, no we 
i lot ne ˝y cie.

Na der in te re su jà cy (i u∏a twia jà cy ob ser -
wa cje) by∏ prze kaz, od wa˝ nie wkra cza jà cej
w na sze ˝y cie Te le wi zji In te rak tyw nej,
a wi´c mo˝ li woÊç od bio ru przez ob raz p∏yn -
ny i „˝y wy“, po zwa la jà cy na przy glà da nie
si´ pta kom tak ̋ e na pe∏ nym ekra nie, z praw -
dzi wie czy stà re la cjà, a do brze do bra ny
rzut z ka me ry i za mon to wa ny przy gnieê dzie
mi kro fon do star cza ∏y emo cji nie tyl ko wi zu -
al nych, lecz tak ̋ e s∏u cho wych.

Âle dze nie wy da rzeƒ z bo cia nie go gniaz da
uzu pe∏ nia ∏y bie ̋ à ce wia do mo Êci (rów nie˝
z prze ka zem ka me ry), po da wa ne na spe cjal -
nie po wsta ∏ej w tym ce lu stro nie (www.bo -
cia ny.ec.pl), a tak ̋ e co dzien ne „no win ki”
i re la cje z gniaz da pi sa ne na fo rum
PwG OTOP. 

Trans mi sja, trwa jà ca 24 go dzi ny na do b´,
po zwo li ∏a (za po mo cà pod czer wie ni) ob ser -
wo waç gniaz do nie tyl ko w dzieƒ, ale i w no -
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ptaki wokó∏ nas

„Bli sko bo cia nów“
– przez In ter net,
czy li wra ̋ e nia z ob ser wa cji

Eva Stets-Vi tho ul ka

(w na wià za niu i uzu pe∏ nie niu do ar ty ku ∏u Paw ∏a T. Do la ty, o pro jek cie 
„Bli sko bo cia nów”, chcia ∏a bym przed sta wiç swo je oso bi ste wra ̋ e nia 
z uczest nic twa w tym nie spo ty ka nym zda rze niu)



cy. Umo˝ li wi ∏o to bli˝ sze po zna nie bo cia nie -
go snu, fa zy przej Êcio wej, gdy m∏o de za cz´ ∏y
w no cy zo sta waç sa me w gnieê dzie, kie dy
z ma ∏ych i nie po zor nych pi skla ków prze ista -
cza ∏y si´ w do ra sta jà ce pta ki – Êpiàc na sto jà -
co, dum nie i pew nie, na jed nej no dze,
jak to praw dzi wym bo cia nom przy sta ∏o.

Przy spraw nej or ga ni za cji po my s∏o daw -
ców z Po ∏u dnio wo wiel ko pol skiej Gru py
OTOP in ter ne to wi ob ser wa to rzy mie li mo˝ -
li woÊç uczest nic twa w ka˝ dym no wym
dniu do ro s∏ych i m∏o dych boç ków, z ob ràcz -
ko wa niem tych pta ków w∏àcz nie. Mo˝ na by -
∏o zo ba czyç ca ∏à prze mia n´ w ich ˝y ciu,
a˝ do wznie sie nia si´ z gniaz da i od lo tu w da -
le ki, nie zna ny Êwiat.

Oso bi Êcie uwa ̋ am, ˝e te go ty pu ob ser -
wa cje nie tyl ko do star cza jà g∏´ bo kich wra -
˝eƒ, ale sà rów nie˝ ogrom nà ko pal nià wie -
dzy. Mo˝ li woÊç wy ko na nia zdj´ç i wi deo 
da jà kon ty nu acj´ roz wa ̋ aƒ bàdê te˝ kon sul -
ta cj´ i oce n´ za ist nia ∏ych w gnieê dzie mo -
men tów, któ re sà pra wie nie mo˝ li we do
spo strze ̋ e nia tzw. „go ∏ym okiem“.

Mo je wra ̋ e nia z ob ser wa cji zo sta ∏y mi ∏ym
wspo mnie niem. B´ d´ my Êleç o tych fa scy nu -
jà cych dniach w s∏ot ne, zi mo we wie czo ry.
Pra gn´ jed nak pod kre Êliç, ˝e g∏ów nym spra -
woz da niem, b´ dà cym za ra zem opi sem prze -
bie gu dzia ∏aƒ, a rów no cze Ênie do star cza jà -
cym szcze gó ∏ów z ̋ y cia ob ser wo wa nych bo -
cia nów, jest tekst, któ re go au to rem jest Pa -
we∏ T. Do la ta, g∏ów ny ko or dy na tor pro jek -
tu „Bli sko bo cia nów”, li der PwG OTOP,
ale przede wszyst kim do Êwiad czo ny ob ser -
wa tor bo cia nów i wiel ki mi ∏o Ênik tych pta -
ków.

Na szym wspól nym ce lem by ∏o w∏a Ênie
prze ka za nie bo cia nich wra ̋ eƒ i in for ma cji
z Przy go dzic, tak z jed nej, jak i z dru giej stro -
ny, aby oba tek sty mo g∏y za cie ka wiç i uzu pe∏ -
niç sie bie na wza jem.

Pa trzàc na pu ste (po od lo cie bo cianów)
gniaz do - my Êl´ o swo ich wspo mnie niach, 
o ob ser wa cjach i lo sie tych pta ków,
o ich da le kiej dro dze w po dró ̋ y, o Êwie -
cie, któ ry cze ka i mó wi´ so bie: „By le do wio -
sny“.
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podglàd 
„intymnego“ ˝ycia boçków 

z przygodzic
przy pomocy kamery

internetowej

Tekst: Eva Stets - Vi tho ul ka 
zdj´ cia do tek stu 

ze stro ny PwG OTOP www.bo cia ny.ec.pl
au to rzy zdj´ç:

Sve tla na Vra no va, 
Krzysz tof An ty ga, Chri sti ne Ka pler i au tor ka


