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Pro ble my zdro wot ne bo cia nów 

Ten rok by∏ dla bo cia nów 
szcze gól nie trud ny. 
Z∏o ̋ y ∏a si´ na to przede 
wszyst kim prze d∏u ̋ a jà ca si´ 
zi ma i wy jàt ko wo upal ne 
la to. Mo ̋ e nie co za wcze Ênie, 
ale po ku si li Êmy si´ 
o pod su mo wa nie 
te go rocz ne go se zo nu 
bo cia nie go w Azy lu dla Pta ków, 
czy li OÊrod ku Re ha bi li ta cji 
Pta ków Chro nio nych 
w war szaw skim zoo. 

paêdziernik 2006

An drzej Kru sze wicz 
Agniesz ka Czuj kow ska

Opatrunek przy z∏amaniu koÊci ∏okciowej.
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Cià gle jesz cze cze ka my na pta ki prze -
trzy my wa ne przez lu dzi oraz te, 

któ re z ró˝ nych przy czyn spóê nia jà si´ z od -
lo tem. Na do da tek wcià˝ wa ̋ à si´ lo sy 
cz´ Êci na szych pa cjen tów. Pierw sze go bo cia -
na przy j´ li Êmy w po ∏o wie mar ca. Przy le -
cia∏ wy jàt ko wo wcze Ênie i mie siàc sp´ dzi∏
prze trzy my wa ny w go spo dar stwie. Mia∏ 
wie le szcz´ Êcia i w kwiet niu, po zre ge ne ro -
wa niu si∏, po le cia∏ na wol noÊç. W∏a Ênie 
w kwiet niu za czy na jà do nas tra fiaç bo cia -
ny ran ne w wy ni ku walk o gniaz do lub part -
ne ra l´ go we go. W tym ro ku przy j´ li Êmy 
tyl ko dwa ta kie pta ki. Jed nym z nich by ∏a 
ci´˝ ko po tur bo wa na sa mi ca, któ ra przed 
Êmier cià znio s∏a jaj ko. Tra fi ∏o ono do in ku ba -
to ra i wy klu ∏a si´ z nie go bo cia nia sie rot -
ka. Z cza sem do ∏à czy ∏y do niej czte ry in ne 
pi skl´ ta, któ re wy pa d∏y z gniazd bàdê stra ci -
∏y ro dzi ców. 

Jak co ro ku naj licz niej szà gru p´ pa cjen -
tów sta no wi ∏y bo cia ny z ura za mi skrzy -
de∏ - by ∏o ich 18. Spo ra gru pa kwa li fi ko wa -
∏a si´ je dy nie do am pu ta cji, cze go w wie -
lu przy pad kach mo˝ na by unik nàç, gdy by po -
moc przy sz∏a na czas. Ura zy skrzy de∏ cz´ -
sto dys kwa li fi ku jà pta ki z ˝y cia na wol no -
Êci, ale po zo sta jà one w zoo bàdê wy sy ∏a -
ne sà do spe cja li stycz nych oÊrod ków ho -
dow la nych na te re nie Eu ro py. Du ̋ o, 
bo a˝ 9 pta ków, tra fi ∏o do nas z ura za mi 
nóg. Dwa bo cia ny utra ci ∏y koƒ czy ny ju˝ 
w gnieê dzie, gdzie za plà ty wa ∏y si´ w sznur ki 
od sno po wià za ∏ek. Resz ta wià za ∏a si´ w ura -
za mi me cha nicz ny mi pod czas ko li zji z sa mo -
cho da mi czy ma szy na mi rol ni czy mi. Pro ble -
mem o co raz wi´k szej ska li sta jà si´ ko li -
zje z li nia mi elek trycz ny mi. Sk∏a da si´ na 
to sze reg czyn ni ków, ta kich jak: ogól na z∏a 
kon dy cja te go rocz nych m∏o dych, po st´ pu jà -
cy pro ces urba ni za cji i nie po ko je nie pta ków 
zbie ra jà cych si´ przed od lo tem. Pta ki po ko -
li zjach z dru ta mi elek trycz ny mi sta no wià dla 
nas od r´b nà gru p´ pa cjen tów. W wie lu przy -
pad kach dys po nu je my in for ma cjà, gdy lu dzie 
przy no szàc nam bo cia na mó wià, ˝e le ̋ a∏ 
w po bli ̋ u li nii elek trycz nych, cz´ sto w sà -
siedz twie mar twych pta ków. Kie dy nie dys -
po nu je my opi sem zda rzeƒ, sa mi pró bu je -
my dojÊç hi sto rii ura zu. O kon tak cie z prà -
dem Êwiad czà nad pa lo ne pió ra, Êla dy po pa -
rzeƒ na nad garst kach czy pa ra li˝ nóg. Nie ste -
ty ma ∏o pta ków z tej gru py po wra ca 
do zdro wia. W tym se zo nie wy raê ne ozna ki 
kon tak tu z prà dem mia ∏o 9 bo cia nów. 
WÊród nich by∏ je den z kom plet nie spa lo -

nymi pió ra mi, któ ry jed nak oka za∏ si´ szcz´ -
Êcia rzem, gdy˝ nie mia∏ po wa˝ niej szych 
ob ra ̋ eƒ. Po prze zi mo wa niu i wy mia nie 
piór po le ci na wol noÊç. Cza sem zda rza jà 
si´ nam pa cjen ci bez wy raê nych ob ra ̋ eƒ, je -
dy nie os∏a bie ni bàdê lek ko po tur bo wa ni. 
W tym ro ku tyl ko 4 ta kie bo cia ny tra fi ∏y 
do Azy lu. Je den z nich wy ma ga prze zi mo wa -
nia i wy mia ny upie rze nia, gdy˝ okres g∏o du 
w gnieê dzie spo wo do wa∏ po wsta nie tak wy -
dat nych prà˝ ków g∏o do wych na pió rach, ˝e 
pod czas prób lo tu ∏a ma ∏y mu si´ lot ki. Po zo -
sta ∏e uda ∏y si´ w pierw szà po dró˝ do Afry ki.

Kon dy cja te go rocz nych bo cia nów jest wy -
raê nie s∏a ba. Pta ki po kry te sà licz ny mi prà˝ -
ka mi g∏o do wy mi, a spa dek kon dy cji przy czy -
ni∏ si´ z ko lei do wzro stu li czeb no Êci pa so ̋ y -
tów za rów no ze wn´trz nych, jak i we wn´trz -
nych, do dat ko wo os∏a bia jàcych te pta ki.

Dzi siaj w Azy lu dla Pta ków prze by wa jesz -
cze sze Êciu pa cjen tów. Po zo sta ∏e pta ki do ∏à -
czo ne zo sta ∏y do in nych bo cia nów prze by -
wa jà cych na wy bie gu w Zoo bàdê po je cha -
∏y do oÊrod ków, gdzie spo koj nie mo gà çwi -
czyç si´ w la ta niu: do Par ku Dzi kich Zwie -
rzàt w Ka dzi d∏o wie lub do Nad le Ênic twa 
Kryn ki. Zoo, ze wzgl´ du na sà siedz two in -
nych zwie rzàt, nie jest naj lep szym miej scem 
na çwi cze nia w la ta niu. DoÊç wy mie niç ge -
par dy, lwy i ty gry sy, któ re mo gà bar dzo 
si´ ucie szyç z bo cia nów là du jà cych na ich 
wy bie gach. 

Wie lu bo cia nim tra ge diom mo˝ na za ra -
dziç. Przede wszyst kim nie mo˝ na zwle kaç 

z po mo cà. Pta ki nie oka zu jà bó lu, ale 
cier pià jak ka˝ de ˝y we stwo rze nie. Prze trzy -
my wa nie pta ka ze z∏a ma nà no gà przez 
ty dzieƒ, bez fa cho wej po mo cy, jest naj de li -
kat niej mó wiàc nie hu ma ni tar ne. Pta si Azyl 
w war szaw skim Zoo przyj mie ka˝ de go bo -
cia na bez wzgl´ du na po r´ dnia, przez sie -
dem dni w ty go dniu. Naj le piej jest si´ z na -
mi skon tak to waç te le fo nicz nie. Pod czas 
krót kiej roz mo wy pra cow nik udzie li cen -
nych rad do ty czà cych ˝y wie nia, trans por -
tu czy za le ci na tych mia sto wà kon sul ta cj´ 
u lo kal ne go le ka rza we te ry na rii. 

Prà˝ki g∏odowe.

Ektopaso˝yty.
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W zwiàz ku z na ra sta jà cym pro ble mem 
ko li zji pta ków z li nia mi elek trycz ny mi, ape lu -
je my o prze ka zy wa nie in for ma cji o licz bie 
po szko do wa nych zwierzàt i zdj´ -
cia z miejsc ko li zji. Umo˝ li wi to oce n´ praw -
dzi wej ska li pro ble mu. 
Nu mer te le fo nu do Azy lu w war szaw -
skim zoo: 022/ 6702207. Ad res ma ilo wy:
an drzej.kru sze wicz@zoo.waw.pl 
Azyl mie Êci si´ w Miej skim Ogro dzie Zoo lo -
gicz nym w War sza wie – wej Êcie od stro -
ny ul. Ra tu szo wej. Ran ne go pta ka na le -
˝y trans por to waç w kar to no wym pu -
dle, a przed po dró ̋ à nie trze ba mu po da -
waç po kar mu.

Fot. A. Kru sze wicz,
A. Czuj kow ska
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Sparali˝owany bocian w Ptasim Azylu.

Lotki spalone pràdem.
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Noga obci´ta przez sznurek snopowiàza∏ki.
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Wi´k szoÊç pol skiej po pu la cji bo cia -
na bia ∏e go za miesz ku je te re -

ny na wschód od Wi s∏y. Ta kie wo je wódz -
twa jak: war miƒ sko -ma zur skie, pod la skie, lu -
bel skie i ma zo wiec kie to praw dzi we bo cia -
nie za g∏´ bia. W ka˝ dym z nich gnieê -
dzi si´ po wy ̋ ej 6 tys. par, a w naj bar dziej za -
sob nym w ten ga tu nek war miƒ sko -ma zur -
skim po nad 10 tys. par. 

Czy ta kie ko rzyst ne wa run ki b´ dà utrzy -
my wa ∏y si´ w ko lej nych la tach? Jak d∏u go b´ -
dzie my Êwiad ka mi wzro stu li czeb ne go po pu -
la cji i kie dy na stà pi spa dek? Czy wa run ki Êro -
do wi sko we po zwo là na utrzy ma nie na -
szej po pu la cji? Te i wie le in nych py taƒ za da -
jà so bie na ukow cy i prak ty cy chro nià -
cy ten ga tu nek. 

Co da lej z bo cia nem?
Po nie wa˝ w Pol sce l´ gnie si´ wi´k -

szoÊç po pu la cji Êwia to wej bo cia na, spo czy -

wa na nas wiel ka od po wie dzial noÊç za lo -
sy te go pi´k ne go ga tun ku w ska li glo bal -
nej. Je ̋ e li po dej mie my sta ra nia o je go ochro -
n´, b´ dzie my mie li gwa ran cj´, ˝e prze -
trwa on na Êwie cie. Cho cia˝ trud no wy obra -
ziç so bie pol ski kra jo braz bez bo cia na, to co -
raz ja skra wiej za ry so wu jà si´ za gro ̋ e -
nia, na ja kie jest on na ra ̋ o ny. Lo kal nie ob ser -
wu je si´ po gar sza nie wa run ków Êro do wi -
sko wych. Cen ne ˝e ro wi ska za mie nia -
ne sà na te re ny rol ne i/lub le Êne. Co raz po -
wszech niej sze sta jà si´ upra wy w mo no kul -
tu rach, któ rych to przy by wa nie jest zde ter -
mi no wa ne zmia nà spo so bu go spo da ro wa -
nia na bar dziej in ten syw ny. Rol ni cy za prze -
sta jà ho dow li zwie rzàt, któ re wy pa sa -
ne w do li nach rzecz nych utrzy my wa -
∏y je w od po wied niej kon dy cji. Te re ny te by -
∏y i sà cià gle naj cen niej szy mi bo cia ni mi ˝e ro -
wi ska mi. Po gar sza nie wa run ków ˝e ro wa -
nia skut ku je zmniej sza niem si´ ilo Êci szcz´ Êli -

wie od cho wa nych m∏o dych, a z cza sem pro -
wa dzi do za prze sta nia gniaz do wa nia. 

Od 1995 ro ku w Pol sce jest pro wa dzo -
ny pro gram ochro ny bo cia na, któ re go g∏ów -
nym ele men tem jest za bez pie cza nie za gro -
˝o nych bo cia nich gniazd. Do tych czas w kra -
ju za bez pie czo no (m.in. pod no szàc na plat -
for my gniaz do we) ju˝ oko ∏o 13 tys. 
gniazd. Sa mo za bez pie cza nie gniazd jed -
nak nie wy star czy, naj wa˝ niej sze jest utrzy -
ma nie ba zy ˝e ro wi sko wej bo cia na. Bez do -
god nych ˝e ro wisk bo cia ny nie b´ dà mo -
g∏y utrzy maç swo jej li czeb no Êci na od po -
wied nim po zio mie, gwa ran tu jà cym do -
brà kon dy cj´ po pu la cji.

S∏u py ener ge tycz ne, sta cje trans for -
ma to ro we

Bar dzo du ̋ e za gro ̋ e nia dla bo cia -
nów sà zwià za ne ze spo so bem ich gniaz do -
wa nia (czyn ne s∏u py ener ge tycz ne) oraz wy -

Bo cia nie pro ble my

Wi´k szoÊç przy pad ko wo spo tka nych
osób, któ re za py ta my, ja ki ga tu nek
pta ka jest im naj bar dziej zna ny,
bez wa ha nia od po wie - bo cian.
Ga tu nek ten w wie lu kra jach,
np. na Ukra inie, Bia ∏o ru si,
a tak ̋ e w Pol sce jest naj le piej 
roz po zna wal nym zwie rz´ ciem.

Ireneusz Ka∏uga



bie ra niem nie for tun nych miejsc na od po czy -
nek pod czas w´ dró wek. 

Naj wi´k sze, bez po Êred nie za gro ̋ e nie 
dla mi gru jà cych bo cia nów sta no wià s∏u py
ener ge tycz ne Êred nie go na pi´ cia, a wÊród
nich sta cje trans for ma to ro we. Mo gà one byç
praw dzi wy mi po la mi Êmier ci, na któ rych gi -
nie wie le zdro wych, lot nych pta ków.
W okre sie sej mi ków bo cia ny zbie ra jà
si´ w du ̋ e sta da i przed za pad ni´ ciem zmro -
ku po szu ku jà do god nych miejsc na noc le go -
wi sko. Przy la tu jà wte dy na skraj naj bli˝ -
szej miej sco wo Êci, gdzie ma so wo ob sia da -
jà naj bar dziej eks po no wa ne sta no wi -
ska, do któ rych na le ̋ à m.in. s∏u py ener ge -
tycz ne ze sta cja mi trans for ma to ro wy mi. 
Kie dy na ta kim s∏u pie znaj du jà si´ ster czà -
ce do gó ry izo la to ry (a naj cz´ Êciej tak w∏a -
Ênie jest), sia da jà ce po mi´ dzy ni mi bo cia -
ny po wo du jà spi´ cie. Koƒ czy si´ to Êmier cià 
pta ków, a w l˝ej szych przy pad kach ka lec -
twem lub w nie licz nych sy tu acjach cza so -
wym nie do w∏a dem koƒ czyn, ust´ pu jà -
cym po kil ku dniach od zda rze nia. Po ra-
˝e niom to wa rzy szà ura zy na rzà dów we -

wn´trz nych – wà tro by i ne rek oraz ura -
zy me cha nicz ne – w wy ni ku upad ku z du -
˝ej wy so ko Êci. Ta kie sce na riu sze po wta rza -
jà si´ rok rocz nie i do ty czà naj cz´ Êciej tych sa -
mych miejsc. Je ̋ e li do k∏ad niej przyj -
rzeç si´ s∏u pom, na któ rych gi nà na sze bo cia -
ny, to sà to za wsze miej sca znaj du jà -
ce si´ w po bli ̋ u roz le g∏ych ∏àk, gdzie „sej mi -
ku jà” pta ki z ca ∏ej oko li cy. W sy tu acjach bez -
po Êred nie go za gro ̋ e nia przy cho dzà cza -
sem z po mo cà lu dzie, któ rzy p∏o szàc sia da jà -
ce na s∏u pach pta ki, ra tu jà im ˝y cie. Wszyst -
kich pta ków nie da si´ jed nak ura to waç, bo -
wiem cz´ sto przy la tu jà one na nie bez piecz -
ne s∏u py po zmro ku. 

W okre sie mi gra cji stad bo cia nów
– od po ∏o wy sierp nia – or ga ni za cje przy rod -
ni cze od bie ra jà wie le sy gna ∏ów o ta kich przy -
pad kach oraz sà zmu szo ne do ra to wa nia pta -
ków l˝ej kon tu zjo wa nych. Zja wi sko to ka˝ -
de go ro ku wy st´ pu je w po dob nym na si le -
niu i na du ̋ ym ob sza rze, np. te ren kra ju mo -
˝e sta no wiç doÊç po wa˝ ny pro blem. Tyl -
ko z ro ku bie ̋ à ce go zna ne sà przy pad -
ki, gdzie w 4 miej scach wo je wódz twa ma zo -

wiec kie go zgi n´ ∏o ∏àcz nie oko ∏o 25 bo cia -
nów. Zda rze nia, gdzie Êmierç po nio s∏y po je -
dyn cze pta ki sà o wie le cz´st sze. 

Co mo ̋ e my zro biç, by eli mi no waç pro -
blem?

Pro ble mu pta ków gi nà cych na sta -
cjach trans for ma to ro wych nie uda si´ wy eli -
mi no waç szyb ko. Do ty czy on wie -
lu miejsc w kra ju i jest zwià za ny z funk cjo no -
wa niem urzà dzeƒ ener ge tycz nych. Za bie -
gi ochron ne trze ba po dej mo waç wy ∏àcz -
nie w po ro zu mie niu z ener ge ty ka mi, bez
któ rych nie mo˝ na w tej kwe stii osià gnàç 
po wo dze nia. Trze ba je dro bia zgo wo pla no -
waç i pro wa dziç sys te ma tycz nie, w ka˝ -
dym ro ku eli mi nu jàc kil ka naj bar dziej nie bez -
piecz nych miejsc. 

Do tych czas w Pol sce po dej mo wa no i po -
dej mu je si´ ró˝ no rod ne za bie gi ochron -
ne zwià za ne z za bez pie cza niem nie bez piecz -
nych s∏u pów. Jed na z pol skich or ga ni za -
cji przy rod ni czych za bez pie cza ∏a sta cje po -
przez mon to wa nie drew nia nych po de -
stów. Obec nie na te re nie Nad bu ̋ aƒ skie -
go Par ku Kra jo bra zo we go mon to wa -
ne sà po zio me bel ki po nad izo la to ra -
mi, na któ rych pta ki mo gà swo bod nie sia -
daç, nie na ra ̋ a jàc si´ na Êmierç w wy ni ku po -
ra ̋ e nia. Ak cj´ t´ pro wa dzi wspól nie Za -
rzàd Par ku oraz Za k∏ad Ener ge tycz ny War -
sza wa -te ren S.A. 

Ist nie jà rów nie˝ in ne me to dy ogra ni cza -
nia za gro ̋ e nia. Jed nà z nich jest prze no sze -
nie nie bez piecz nych izo la to rów na bocz -
nà cz´Êç s∏u pa. Za bieg ten nie jest zbyt kosz -
tow ny, a tak ̋ e za po bie ga Êmier ci pta -
ków. Wspól nie z ener ge ty ka mi usta lo -
no, ˝e jest on jed nym z bar dziej ra cjo nal -
nych spo sób po st´ po wa nia w od nie sie -
niu do naj bar dziej nie bez piecz nych miejsc. 

Aby jed nak wszyst kie te za bie gi mo -
g∏y byç pro wa dzo ne w spo sób pla no wy, ko -
niecz ne jest do bre roz po zna nie mo˝ li wie du -
˝ej licz by miejsc, gdzie co rocz nie gi nà bo cia -
ny po ra ̋ o ne prà dem. Je Êli miej sca ta kie zo -
sta nà roz po zna ne, byç mo ̋ e uda si´ 
na nich zre ali zo waç kon kret ne za bie gi. 

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian“
Ire ne usz Ka ∏u ga
(25) 63 277 78

e -ma il biu ro@bo cian.org.pl 
www.bo cian.org.pl


