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ptaki wokó∏ nas

Bo cia ny – lu dzie – gniaz da
Ireneusz Ka∏uga

Znikanie budynków krytych strzechà zmusza
bociany do przenoszenia si´ na czynne s∏upy

energetyczne

Bo cian bia ∏y jest ga tun kiem, któ ry doÊç daw no zbli ̋ y∏ sí  do cz∏o wie ka. Po sia da my in for -
ma cje, ˝e ptak ten za czà∏ za k∏a daç gniaz da w po bli ̋ u sie dzib ludz -
kich ju  ̋ w XV lub XVI wie ku. Przy ta cza jà je zna ni przy rod ni cy: Cy gaƒ ski, Fa li -
mirz, Lack, Wo dzic ki. Gniaz do wa nie w po bli ̋ u za bu do waƒ spo wo do wa ∏o ob ni ̋ e -
nie p∏o chli wo Êci bo cia na, na co zwra ca ∏o uwa g  ́wie lu uczo nych. Wspo mnia ny wcze -
Êniej Ka zi mierz Wo dzic ki tak pi sa∏ o tym zja wi sku: „Po ciàg bo cia nów do lu dzi za iste dziw -
ny i ni czem nie wy t∏u ma czo ny! Poj mu j́ , ˝e wró bel, szpak, wro na do na szych miesz -
kaƒ sí  zbli ̋ a, bo tam po ̋ y wie nie te pta ki znaj du jà; lecz dla cze go bo cian szu ka na szych da -
chów, strzech i ko mi nów, dla cze go sí  gnieê dzi w ogro dach na drze wach, kie dy po ̋ y wie -
nia szu ka da le ko od osie dli ludz kich, na po lach, ∏à kach i ba gnach? Co jesz cze nas wí  cej za -
sta no wiç mu si, ̋ e to po ̋ y wie nie sa micz ce i pi skĺ  tom z ta kiej od le g∏o Êci no siç mu si i no si mo -
zol nie, aby tyl ko po mí  dzy ludê mi miesz kaç. Nie ro bi te go by naj mniej dla bez pie czeƒ -
stwa, bo on w przy ro dzie nie ma wro gów”.
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OObec nie bo cia ny osie dla jà si´ rów -
nie˝ w po bli ̋ u sie dzib ludz kich. Bu du -

jà gniaz da na bu dyn kach, drze wach, a w ostat -
nich la tach co raz cz´ Êciej na czyn nych s∏u -
pach trak cji ener ge tycz nych (oko ∏o 60% pol -
skiej po pu la cji i iloÊç ta cià gle wzra sta). Zmia -
na miejsc gniaz do wa nia jest zwià za na g∏ów -
nie z wy mia nà po kryç da cho wych (strze -
chy na eter nit, da chów k´ itp.) oraz zmniej sza -
niem si´ licz by od po wied nich do zbu do wa -
nia gniaz da drzew. Dy na micz ny pro ces zmia -
ny po kryç da chów mia∏ miej sce w la tach sie -
dem dzie sià tych i osiem dzie sià tych. Wte -
dy te˝ bo cia ny w na szym kra ju za cz´ ∏y od kry -
waç „za le ty” gniaz do wa nia na czyn nych s∏u -
pach ener ge tycz nych. 

Jak po ma ga no bo cia nom
daw nej, a jak ro bi si´ to dziÊ?
Po nie wa˝ bo cian jest po wszech nie zna -

nym i lu bia nym pta kiem, lu dzie od daw na pró -
bu jà za ch´ ciç go do gniaz do wa nia na swo -
im po dwór ku. Daw nej, aby po moc im w za ∏o -
˝e niu gniaz da, in sta lo wa no na bu dyn -
kach lub drze wach drew nia ne ko ∏a, któ re mia -
∏y u∏a twiaç osie dle nie si´.

Po nie wa˝ jesz cze kil ka dzie siàt lat te mu bo -
cia ny mia ∏y o wie le wi´ cej mo˝ li wo Êci zbu do -
wa nia gniaz da (na drze wach i bu dyn kach kry -
tych strze chà), po moc ze stro ny cz∏o wie -
ka nie by ∏a zbyt cz´ sta i ogra ni cza ∏a si´ g∏ów -
nie do bu do wy pod staw pod gniaz da, któ -
re ule g∏y znisz cze niu np. pod czas bu -

rzy, czy osu ni´ cia si´ kon struk cji. Z cza -
sem, w wy ni ku prze mian w za bu do wa -
niach rol ni czych (in ne da chy) i wy kru sze -
nia si´ sta rych, od po wied nich pod gniaz -
da, drzew, pta ki roz po cz´ ∏y za k∏a da nie sie -
dlisk na s∏u pach ener ge tycz nych. Lu dzie, ro zu -
mie jàc po trze b´ ochro ny te go sym pa tycz ne -
go ga tun ku, za cz´ li po ma gaç boç kom co -
raz cz´ Êciej. Od 10 lat w Pol sce pro wa -
dzi si´ pro gram ochro ny bo cia na bia ∏e go. Naj -
bar dziej wi docz nym ele men tem pro gra -
mu sà re mon ty za gro ̋ o nych gniazd. Pra -
ce przy nich pro wa dzo ne sà po se zo nie l´ go -
wym, a˝ do przy lo tu bo cia nów z zi mo wi -
ska, czy li od wrze Ênia do koƒ ca lu te go. Po sta -
ram si´ w tym miej scu wy mie niç ró˝ ne ro dza -
je za bie gów pro wa dzo nych przy gniaz -
dach. Z uwa gi na to, ˝e w Pol sce wi´k szoÊç bo -
cia nów gniaz du je na czyn nych s∏u pach ener ge -
tycz nych, pra ce przy ta kich sie dli skach wy ko -
ny wa ne sà doÊç cz´ sto. Bo cia ny gniaz du jà w ta -
kich miej scach, po nie wa˝ do lot tam jest zwy -
kle swo bod ny, a prze wo dy da jà kon struk -
cji gniaz da pod par cie, po pra wia jàc sta bil -
noÊç. Gniaz da ta kie sta no wià jed nak za gro ̋ e -
nie dla bo cia nów oraz lu dzi. M∏o de pta ki, któ -
re opusz cza jà gniaz da, nie ma jà wpra wy w là -
do wa niu i sà na ra ̋ o ne na ko li zje z li nia mi na po -
wietrz ny mi, na któ rych zlo ka li zo wa ny jest bo -
cia niec. Wsku tek ko li zji z prze wo da mi, do cho -
dzi do ze rwa nia li nii, spi´ç, przerw w do sta -
wie ener gii, po ra ̋ eƒ prà dem itp. Dla nie do -
Êwiad czo nych pta ków koƒ czy si´ to naj cz´ -

Ludzie budujà ró˝norodne konstrukcje
gniazdowe.

Gniazda bocianie osiàgajà czasem doÊç znaczne
rozmiary.

Platformy na dach sà podobne do tych nadrzewnych majà tylko inne elementy stabilizujàce gniazdo.Gniazda umieszczone na drzewach sà
estetyczne i trwa∏e.
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Êciej ka lec twem lub Êmier cià. Nie wie -
le osób zda je so bie spra w´, ˝e tak umiesz czo -
ne gniaz do, w okre sie zi mo wym, mo ̋ e po bie -
raç znacz ne ilo Êci ener gii elek trycz nej, zwi´k -
sza jàc jej stra ty. Nie któ rzy ener ge ty cy sza cu -
jà, ˝e sà one po rów ny wal ne do ilo Êci ener -
gii po trzeb nej do Êwie ce nia jed nej 100 wa to -
wej ˝a rów ki w cià gu ca ∏e go ro ku. Pro ble -
my te eli mi nu je si´ po przez pod no sze -
nie gniazd na spe cjal ne me ta lo we plat for -
my gniaz do we. 

Sam za bieg jest pro wa dzo ny przez ener ge ty -
ków, któ rzy po od∏à cze niu prà du zrzu ca -
jà gniaz do ze s∏u pa i in sta lu jà plat for m´. Prze no -
szà póê niej na nià cz´Êç ma te ria ∏u ze sta re -
go gniaz da, co znacz nie pod no si sku tecz -
noÊç ca ∏ej ope ra cji. Plat for ma ta ka jest in sta lo -
wa na wy ∏àcz nie w miej scu gdzie bo cia ny wcze -
Êniej zbu do wa ∏y gniaz do sa me. Pró by in sta la -
cji kon struk cji na s∏u pach sà sied -
nich, bez uprzed nie go zrzu ce nia sta re go gniaz -
da i za bez pie cze nia s∏u pa, tak by pta -
ki na nim nie sia da ∏y, sà ska za ne na nie po wo -
dze nie. Po dob nie rzecz wy glà da, gdy pod -
czas mon ta ̋ u nie po ∏o ̋ y my na plat for m´ gniaz -
do wà wy Êció∏ ki. Pta ki uzna jà ta kie gniaz -
do za ma ∏o atrak cyj ne, mi mo pi´k nej plat for -
my, i zbu du jà no we, naj cz´ Êciej na sà sied -
nim s∏u pie ener ge tycz nym. Na sze gniaz do po -
zo sta nie w ten spo sób bez u ̋ y tecz ne i nie roz -
wià ̋ e pro ble mu, a przy spo rzy ener ge ty -
kom do dat ko wych za j´ç, w po sta ci ko lej -
nych od∏à czeƒ i in sta lo wa nia „an ty bo cia -
nich” za bez pie czeƒ. 

W ra mach pro gra mu kon ser wu je si´ rów -
nie˝ i za bez pie cza gniaz da umiesz czo -
ne na drze wach i bu dyn kach. Te na drze -
wach re gu lar nie do glà da si´ i przy ci na p´ -
dy utrud nia jà ce do lot. W nie któ rych sy tu -
acjach, by od cià ̋ yç drze wo, zrzu -
ca si´ cz´Êç ma te ria ∏u gniaz do we go czy in sta lu -
je so lid nà, drew nia nà plat for m´, je Êli gniaz -
do za gro ̋ o ne jest upad kiem. 

Dla gniazd zlo ka li zo wa nych na da chach ist -
nie je spe cjal ny mo del plat for my, któ ra sta bi li zu -
je kon struk cj´ na do wol nym po kry ciu da cho -
wym i umo˝ li wia je go kon ser wa cj´. 

W osta tecz no Êci, kie dy bu dy nek, na któ -
rym znaj du je si´ gniaz do, jest prze zna czo -
ny do roz biór ki, a w po bli ̋ u nie ma od po wied -
nie go drze wa, na któ re mo˝ na prze nieÊç gniaz -
do, prze no si si´ je na spe cjal ny, wol no sto jà -
cy s∏up. 

Do tych czas or ga ni za cje przy rod ni cze, fir -
my spe cja li stycz ne, re jo ny ener ge tycz -
ne oraz oso by pry wat ne za bez pie czy ∏y w kra -
ju po nad 13  tys. za gro ̋ o nych gniazd. Tyl -
ko w wo je wódz twie ma zo wiec kim za bez pie -
czo no ich od 1999 ro ku – 2065.

Jak sa mo dziel nie
zbu do waç boç kom gniaz do?
Co ro ku wie le osób we w∏a snym za kre -

sie bu du je no we bo cia nie gniaz da. Nie któ -
rzy przy go to wu jà je sta ran nie, szu ka jàc po -
rad fa chow ców, in ni dzia ∏a jà in stynk tow -
nie i two rzà nie wy ko rzy sty wa ne przez pta -
ki pod sta wy. Kon struk cje sto so wa ne przez lu -
dzi ma jà ró˝ no rod ne kszta∏ ty i sà wy ko na -
ne z prze ró˝ nych ma te ria ∏ów. Po nie wa˝ obec -

nie trud niej jest zna leêç drew nia ne ko ∏o (nie któ -
rzy lu dzie cià gle wie rzà, ˝e tyl ko ta ka kon struk -
cja zo sta nie za ak cep to wa na przez pta ki), in sta -
lo wa ne sà ko ∏a me ta lo we, np. od siew ni -
ków czy in nych ma szyn rol ni czych, opo ny cià -
gni ko we oraz kon struk cje drew nia ne, skle co -
ne na pr´d ce w go spo dar stwie. Tym cza -
sem z do Êwiad czeƒ te re no wych wy ni -
ka, ˝e gniaz da ak cep to wa ne przez bo cia -
ny sà o wie le prost sze i ∏a twiej sze do zro bie -
nia. W za sa dzie tyl ko w jed nym przy pad ku in -
sta lu je si´, w za st´p stwie bo cia nie go gniaz -
da, me ta lo we kon struk cje. Sà to pod sta -
wy pod gniaz da na s∏u pach ener ge tycz -
nych. Pod sta w´ gniaz da na ta ki s∏up sta no wi po -
dest o wy mia rach 120x120 cm, przy go to wa -
na z so lid ne go ma te ria ∏u, tak zwa ne go kà tow ni -
ka oraz z ce ow ni ka sta no wià ce go no g´ gniaz -
da. Ca ∏oÊç pod no si gniaz do oko ∏o 140 cm po -
nad nie bez piecz ny s∏up i za po bie ga wszyst -
kim kon flik to wym sy tu acjom (wi´k szo Êci po ra -
˝eƒ pta ków, spi´ ciom, stra tom ener gii). Po zo -
sta ∏e kon struk cje gniaz do we, mo co wa -
ne na drew nia nych s∏u pach wol no sto jà -
cych, na drze wach oraz bu dyn kach, sà drew nia -
ne i w za le˝ no Êci od miej sca lo ka li za cji sà tyl -
ko od po wied nio mo dy fi ko wa ne. Wy mia -

Platforma gniazdowa wykonana z ko∏a od
siewnika jest ze wzgl´du na swój ci´˝ar
konstrukcjà niebezpiecznà.

Gniazda na platformach. WÊród zieleni wyglàdajà malowniczo, ale wymagajà regularnego przycinania
p´dów utrudniajàcych dolot.
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ry tej plat for my sà iden tycz ne jak gniaz da me ta -
lo we go. Gniaz da drew nia ne sà wy ko na -
ne na ogó∏ z oko ro wa nych ˝er dzi, naj cz´ -
Êciej so sno wych, a do go to wej kon struk cji przy -
mo co wa ny jest tzw. wie niec, zro bio ny naj cz´ -
Êciej z p´ dów wi kli no wych lub czar nej po rzecz -
ki oraz in ne go do st´p ne go ma te ria ∏u. Z ob ser -
wa cji te re no wych wy ni ka, ˝e naj wa˝ niej -
szym wa run kiem za ak cep to wa nia gniaz -
da przez bo cia ny nie jest wca le je go wzo ro -
wa kon struk cja. Pta ki osie dla jà si´ tyl ko w miej -
scu, gdzie znaj dà w naj bli˝ szej oko li cy przy sz∏e -
go gniaz da po karm, a naj wa˝ niej szym ele men -
tem sa me go gniaz da jest obec noÊç na nim wy -
Êció∏ ki. Od po wied nia iloÊç ma te ria ∏u gniaz do -
we go, na gnieê dzie no wym lub prze k∏a da -
nym, gwa ran tu je w wi´k szo Êci przy pad ków je -
go ak cep ta cj´. 

Pod czas usta wia nia no we go gniaz da, np. wol -
no sto jà ce go s∏u pa, oprócz umiesz cze -
nia go w miej scu za sob nym w po karm, na le -
˝y zwra caç te˝ uwa g´ na do bry do lot do gniaz -
da. Po wi nien on byç mo˝ li wy przy naj -
mniej z jed nej stro ny. Wa˝ ne jest te˝, by zwró -
ciç uwa g´ na obec noÊç w naj bli˝ szej oko li cy in -
nych bo cia nich par (po za ko lo nia mi bo cia -
ny sà na ogó∏ w sto sun ku do sie bie agre syw -
ne i nie po zwa la jà osie dlaç si´ in nym pa -
rom zbyt bli sko). Istot na jest rów nie˝ wy so -
koÊç, na ja kiej znaj du je si´ no wa kon struk -
cja. Nie mal ̋ e w ka˝ dym przy pad ku s∏up po wi -
nien byç wy so ko Êci co naj mniej 6 me trów, a naj -
lep sze sà s∏u py wy˝ sze. Nie bez zna cze -
nia jest tak ̋ e g∏´ bo koÊç za ko pa nia s∏u pa w zie -
mi. Po win na ona wy no siç co naj -
mniej 120 cm i trze ba s∏up od po wied nio umo -

co waç ka mie nia mi, t∏ucz niem itp. (nie któ rzy be -
to nu jà kon struk cj´ w zie mi). W nie któ -
rych przy pad kach, po usta wie niu s∏u pa, po wsta -
nie ko niecz noÊç za sto so wa nia tzw. od cià -
gów za po bie ga jà cych ko ∏y sa niu si´ kon struk -
cji na wie trze. Za bieg ten sta bi li zu je gniaz -
do, co za ch´ ca pta ki do osie dle nia. Nie sto su -
je si´ te go w od nie sie niu do gniazd na drzew -
nych.

Je Êli w obej Êciu, gdzie chce my zbu do waç bo -
cia nie gniaz do, znaj du je si´ od po wied nie drze -
wo, mo˝ na tak ̋ e tam za in sta lo waç drew nia -
nà pod sta w´ o po da nych wy ̋ ej wy mia -
rach, by zwa biç tam pta ki. Gniaz do ta kie po win -
no byç umiesz cza ne na star szych, wy ro Êni´ -
tych drze wach, by mo˝ na by ∏o je tam od po -
wied nio umo co waç, by nie po wo do waç zbyt -
nie go ob cià ̋ a nia drze wa, a tak ̋ e by w przy -
sz∏o Êci móc je od po wied nio pie l´ gno waç. Cz´ -
sto pta ki sa me wska zu jà ta kie drze wa, pró bu -
jàc zno siç na nie ma te ria∏ gniaz do -
wy. Jest to na ogó∏ z∏a ma ny pieƒ, po wsta -
∏y w wy ni ku ude rze nia pio ru na czy uschni´ -
te drze wo znaj du jà ce si´ w sà siedz twie za bu do -
waƒ, z do brym wy lo tem na ˝e ro wi sko. 

Je Êli nie ma my ta kich sy tu acji, a w oko li -
cy jest od po wied nie drze wo, mo ̋ e my spró bo -
waç zbu do waç na nim gniaz do. Naj lep -
sze do te go ce lu sà to po le, wierz by oraz star -
sze drze wa owo co we. Na le ̋ y uni kaç lo ka li zo -
wa nia gniazd na kasz ta now cach (sà kru -
che), bo gro zi to  upad kiem gniaz da czy li -
pach, któ re wy ma ga jà cz´ stych ci´ç pie l´ gna -
cyj nych, ze wzgl´ du na in ten syw ne od bi ja -
nie p´ dów. Oprócz pod sta wo wych kry te -
riów, tj. za sob noÊç ˝e ro wi ska i brak in -

nych par w oko li cy, g∏ów nà za sa dà, ja ka po win -
na to wa rzy szyç bu do wa niu gniazd na drzew -
nych jest to, by w ko lej nych la tach sys te ma -
tycz nie, po od lo cie bo cia nów, pro wa dziç za -
bie gi pie l´ gna cyj ne (g∏ów nie ci´ cia p´ -
dów utrud nia jà cych do lot). Za nie cha -
nie tej kon ser wa cji, po wo du je prze no sze -
nie si´ bo cia nów na s∏u py ener ge tycz ne, cze -
go kon se kwen cje by wa jà cz´ sto nie przy jem -
ne. Gniaz da, któ re sà bu do wa ne w za st´p -
stwie bo ciaƒ ców znisz czo nych, np. tych, któ -
re upa d∏y wraz z drze wem lub bu dyn kiem, na -
le ̋ y lo ka li zo waç nie da lej jak 50 me -
trów od sta rej lo ka li za cji. 

Pa mi´ taj my, ˝e ró˝ ne go ro dza ju kon struk -
cje gniaz do we, a szcze gól nie te na s∏u p ener ge -
tycz ne, po win ni za k∏a daç tyl ko lu dzi od po -
wied nio prze szko le ni i przy go to wa ni. Szcze gó -
∏o we in for ma cje, do ty czà ce gniazd bo cia -
nich oraz pro gra mu ochro ny ga tun ku, mo˝ -
na uzy skaç kon tak tu jàc si´ z or ga ni za cja -
mi przy rod ni czy mi. 

Fot. I. Ka ∏u ga

Ad re sy to wa rzystw
zaj mu jà cych si´ bo cia na mi,

in for ma cje o plat for mach, ochro nie
ga tun ko wej mo˝ na uzy skaç

pod ad re sem:
To wa rzy stwo Przy rod ni cze „Bo cian“

08-110 Sie dl ce
ul. Ja gie∏ ∏y 10

biu ro@bo cian.org.pl
irek@bo cian.org.pl

http://www.bo cian.org.pl

Au tor jest ko or dy na to rem pro gra mu
„Ochro na bo cia na bia ∏e go na Ni zi nie

Ma zo wiec kiej“, któ re go
g∏ów nym ele men tem jest ochro na

za gro ̋ o nych gniazd bo cia nich
oraz te re nów pod mo k∏ych.

Kontakt z autorem:
irek@bo cian.org.pl

Gniazda instalowane na s∏upach sà ch´tnie zajmowane przez bociany.

Typowa platforma gniazdowa umocowana 
w miejsce starego gniazda.


