
Bocian bia∏y (Ciconia ciconia) jest ptakiem rozpoznawanym przez wszystkich 
chyba Polaków. Zna go ka˝dy, bez wzgl´du na to jak bardzo jego zainteresowania
odbiegajà od ornitologii. Klekot tych eleganckich ptaków towarzyszy ludzkim
siedzibom od setek lat. 
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Pomagajmy bocianom!
Magdalena Zadràg

Gniazdo na platformie zamontowanej na drzewie. Fot. I. Ka∏uga
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WW
marcu bociany wracajà z zimo-
wisk do prawie wszystkich wio-
sek w naszym kraju. Najpierw

przylatuje samiec i zaczyna porzàdkowaç 
stare gniazdo. Wyrzuca zb´dne elementy,
poprawia konstrukcj´, dok∏ada nowe ga∏´zie.
Kilka dni po nim, z po∏udniowej Afryki, po-
wraca samica. Po pewnym czasie sk∏ada ona
3-6 jaj, z których, po 35 dniach wysiadywania,
wykluwajà si´ piskl´ta. M∏ode, przez kilka 
kolejnych tygodni, sà karmione przez oboje
rodziców: d˝d˝ownicami, rybami, p∏azami,
gadami, a tak˝e gryzoniami. Taki pokarm
mo˝na doÊç ∏atwo znaleêç na polach i pastwi-
skach, i to w∏aÊnie powoduje, ˝e bociany
ch´tnie gniazdujà w pobli˝u ludzkich sie-
dzib. Gdy piskl´ta podrosnà i ca∏kowicie
si´ opierzà, zaczynajà pierwsze próby lotów.
Najpierw zabawnie podskakujà na gnieêdzie,
a potem powoli rozpoczynajà coraz d∏u˝-
sze wypady w okolice. W sierpniu wszyst-
kie bociany zbierajà si´ w grupy, tworzàc
tzw. sejmiki i wyruszajà w trudnà i niebez-
piecznà w´drówk´, pokonujàc nawet 10 tys.
km w drodze na zimowiska. W czasie przelo-
tu wiele ptaków pada z wyczerpania lub zo-
stajà zastrzelone. 

Niestety, nie sà to jedyne zagro˝enia, jakie
czyhajà na te pi´kne ptaki. Du˝o z nich rozbi-
ja si´ o napowietrzne przewody elektryczne.

Rozbudowywane co roku gniazda osiàgaç
mogà znaczne rozmiary i ci´˝ar, przez co ule-
gajà zawaleniu w czasie silnego wiatru lub
z powodu zerwania ga∏´zi. Znajdujàce si´
wówczas na gniazdach jaja czy piskl´ta, 
niekiedy nawet doros∏e bociany, ginà lub 

odnoszà powa˝ne obra˝enia. Cz´Êç z nich
trafia do OÊrodków Rehabilitacji Ptaków.
Niektórym jednak nawet rehabilitacja nie jest
w stanie pomóc. 

M∏ode bociany, w gniazdach za∏o˝onych na
kominach albo s∏upach elektroenergetycz-
nych, cz´sto tracà ˝ycie z powodu zapalenia
gniazda lub pora˝enia pràdem.

Jak mo˝emy pomóc naszym skrzydlatym
sàsiadom? Nie jesteÊmy w stanie zmniejszyç
liczby ptaków odstrzeliwanych w krajach
afrykaƒskich ani ptaków rozbijajàcych si´
o napowietrzne przewody elektryczne, ale
mo˝emy zwi´kszyç liczb´ dost´pnych miejsc
l´gowych i zabezpieczyç piskl´ta w gniaz-
dach przed nieszcz´Êliwymi wypadkami.

Od wielu lat ró˝ne pozarzàdowe organiza-
cje przyrodnicze, m.in. TP Bocian oraz PTPP
„pro Natura”, prowadzà akcje montowania
platform pod bocianie gniazda.

Ka˝dy, komu nie jest oboj´tny los bocia-
nów, mo˝e wziàç udzia∏ w tej akcji lub samo-
dzielnie zamontowaç odpowiednià platform´
na wolno stojàcym s∏upie czy drzewie bàdê
ustabilizowaç konstrukcj´ istniejàcego ju˝
gniazda.

Wszelkie prace trzeba przeprowadziç po
wczeÊniejszej obserwacji bocianich par w oko-
licy. Najpierw trzeba sprawdziç, czy w pobli-
˝u sà bociany i czy majà gniazdo oraz jak to
gniazdo wyglàda. Dzi´ki temu mo˝na oceniç,
w jakim stopniu istniejàca budowla zapewnia
bezpieczeƒstwo piskl´tom. Przede wszyst-
kim musimy zwróciç uwag´ na umiejscowie-
nie gniazda. Na pewno do bezpiecznych nie
nale˝à gniazda zbudowane na suchych, mar-
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Platformy na dach sà podobne do tych nadrzewnych, majà tylko inne elementy stabilizujàce gniazdo. 
Fot. I. Ka∏uga

Platforma na s∏upie przed 
zasiedleniem przez bociany. Fot. A. Kruszewicz

49-55_ptaki wokol nas  05.01.2007  14:19 : ]  Page 50



twych drzewach lub ga∏´ziach, na s∏upach
elektrycznych, czynnych kominach czy in-
nych miejscach, w których bociania rodzina
mog∏aby wejÊç w konflikt z cz∏owiekiem.
W takich przypadkach prace nale˝y zaczàç
od zniszczenia starego gniazda, a nast´pnie
za∏o˝enia platformy pod nowe, w tym samym
lub niezbyt oddalonym miejscu.

W niektórych sytuacjach zrzucanie ca∏ego
gniazda nie jest konieczne. W przypadku
starych siedzisk, nadbudowywanych przez
wiele lat, które gro˝à zawaleniem w czasie
silnego wiatru lub burzy, wystarczy zrzuciç
wierzchnià warstw´ materia∏u. Ptaki przyla-
tujàce wyÊcielà od nowa gniazdo i przystàpià
do l´gu. Podobnie nale˝y postàpiç w przy-
padku opuszczonych gniazd. Po kilku sezo-
nach nieobecnoÊci bocianów gniazdo powoli
zaczyna zarastaç i wytwarza si´ w nim nawet
warstewka gleby. Po zakoƒczeniu przez ptaki
okresu l´gowego nale˝y zrzuciç wierzchnià
warstw´ gniazda, pozostawiajàc jego pod-
staw´. Takie gniazdo b´dzie mog∏o byç
w kolejnym roku zaj´te przez nowà par´.

Cz´sto gniazda nie mogà byç zajmowane
przez bociany z powodu braku dolotu do
nich, przez rozrastanie si´ ga∏´zi ˝ywego
drzewa. W takich przypadkach pomocna jest
interwencja cz∏owieka, polegajàca na wyci´-
ciu ga∏´zi i umo˝liwieniu ptakom wylàdowa-
nia na gnieêdzie.

Wszelkie prace przy gnieêdzie powin-
ny byç wykonywane poza sezonem l´go-
wym, czyli po odlocie bocianów w sierp-
niu, a przed ich przylotem w marcu. Pró-
by jakichkolwiek manipulacji przy gnieê-
dzie, w okresie l´gowym, zazwyczaj koƒ-
czà si´ porzuceniem l´gów i przeniesie-
niem si´ bocianiej pary.

Zrzucanie ca∏ego lub cz´Êci gniazda mo˝na
wykonaç przy pomocy wide∏, siekiery lub
motyki. Materia∏ jest zwykle mocno zbity, co
utrudnia prac´. Nale˝y przy tym zachowaç
ostro˝noÊç, gdy˝ poprawiane i nadbudowy-
wane przez wiele lat gniazda osiàgajà znaczne
rozmiary i mogà wa˝yç nawet do 1,5 tony.

Platformy budowane sà z okorowanych
˝erdzi sosnowych o Êrednicy 6-9 cm. Kon-
strukcje z desek mocniej wch∏aniajà wod´
i przez to szybciej zaczynajà gniç. Platform´
zbija si´ gwoêdziami. Ârednica podstawy po-
winna wynosiç 120-130 cm.

Na tak przygotowanà podstaw´ nale˝y
na∏o˝yç wieniec z cienkich ga∏àzek wiklino-
wych lub brzozowych. Ma on nadaç kon-
strukcji wyglàd bocianiego gniazda i zapobiec

wypadaniu z gniazda jaj i pisklàt. Trzeba zwró-
ciç szczególnà uwag´ przy jego zak∏adaniu,
by ˝adne fragmenty drutów czy sznurków,
u˝ytych do wiàzania, nie pozostawa∏y na
wierzchu. W przeciwnym razie mogà si´ one
zaplàtaç na nogach ptaków i pokaleczyç je. 

Wn´trze wieƒca nale˝y nast´pnie wyÊcie-
liç patykami i s∏omà. Najlepiej do tego celu
nadaje si´ materia∏ ze zrzuconego wczeÊniej
gniazda.

Ze wzgl´du na umiejscowienie platformy
pod bocianie gniazda, mo˝na podzieliç je na
ró˝ne typy:

na dach budynku,
na drzewo lub drewniany s∏up wolno
stojàcy,
na komin,
na czynny s∏up elektryczny.

Konstrukcja ka˝dej z nich ró˝ni si´ lekko
od pozosta∏ych, jednak we wszystkich przy-
padkach najwa˝niejsze jest, by stabilnie umo-
cowaç gniazdo. W przypadku umieszczania
platform na drzewach, szczególnie uwa˝nie
nale˝y dobieraç miejsce ich umocowania.
Wybieramy zawsze silne ga∏´zie. Platformy
umieszczane na kominie muszà byç po∏o˝one
na metalowej konstrukcji podwy˝szajàcej,

minimum 1 metr nad wylotem komina. Jest
to niezb´dne dla bezpieczeƒstwa zarówno
ludzi, jak i ptaków. Montowaniem platform
na czynnych s∏upach elektroenergetycznych
mogà si´ zajmowaç jedynie odpowiednio
przeszkoleni pracownicy zak∏adów energe-
tycznych. Takie platformy tak˝e sà umiesz-
czane na dodatkowych konstrukcjach, uno-
szàcych gniazdo na bezpiecznà wysokoÊç nad
przewody, co zmniejsza znacznie ryzyko po-
ra˝enia pràdem ptaków oraz zapalenia si´
gniazda w wyniku dzia∏ania pràdu.

Dok∏adne informacje oraz instrukcje, doty-
czàce wykonywania i mocowania ka˝dej
z tych platform pod gniazda bocianie, mo˝na
znaleêç w ulotkach wydawanych przez Pol-
skie Towarzystwo Przyjació∏ Przyrody „pro
Natura”, a tak˝e na stronie internetowej To-
warzystwa.

Niewielkim wysi∏kiem mo˝emy pomóc
utrzymaç naszà polskà populacj´ bociana na
sta∏ym poziomie. Od lat ludzie cenià sobie sà-
siedztwo bocianów. Te pi´kne ptaki nie tylko
zmniejszajà liczebnoÊç szkodników na polach.
Podobno przynoszà te˝ szcz´Êcie do obej-
Êcia, w którym gniazdujà. Szcz´Êciu czasami
trzeba pomóc. 
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Platforma z gniazdem na s∏upie elektrycznym musi byç zamontowana na bezpiecznej wysokoÊci ponad
przewodami. Fot. I. Ka∏uga
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