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WWie le aspek tów bo cia nie go ˝y cia zo -
sta ∏o ju˝ dzi siaj sto sun ko wo do -
brze po zna nych. Ist nie jà jed nak

jesz cze za gad nie nia, któ re na le ̋ y do k∏ad -
niej zba daç. Na le ̋ y do nich mi´ dzy in ny -
mi co raz cz´st sze zja wi sko zi mo wa nia
bo cia nów na ob sza rach l´ go wych, w tym
tak ̋ e w Pol sce. Nie jest zna na ska la te go
zja wi ska, ale tyl ko w cià gu ostat nich dzie -
si´ ciu lat, na te re nie wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go, ob ser wo wa no ju˝ po nad 50
bo cia nów we wszyst kich zi mo wych mie -
sià cach. Praw do po dob nie zi mu jà ce bo -
cia ny to osob ni ki, któ re z ró˝ nych przy -
czyn, g∏ów nie z∏ej kon dy cji zdro wot nej,
nie pod j´ ∏y w´ drów ki. Nie któ re z nich sà
jed nak wi dy wa ne re gu lar nie na gniaz dach
w do brej kon dy cji. Mo gà byç to pta ki,
u któ rych na st´ pu je zmia na za ko do wa -
nych od wie ków za cho waƒ zwià za nych
z w´ drów kà na zi mo wi sko. Bo cia ny sà
ob ser wo wa ne nie jed no krot nie w okre sie
bar dzo sil nych mro zów. Wska zu je to jed -
no znacz nie, ˝e bez szko dy dla zdro wia
mo gà one prze trwaç nie ko rzyst ne wa -

Bo cia ny zi mu jà w Pol sce

Ireneusz Ka∏uga

Bo cian bia ∏y jest w Pol sce, a tak ̋ e w kil ku in nych kra jach eu ro pej skich, naj bar dziej zna nym dzi kim pta -
kiem. Od pierw szych wio sen nych dni wie le osób wy pa tru je po wra ca jà cych z zi mo wisk bo cia nów i za -
sta na wia si´, czy te˝ uda im si´ szcz´ Êli wie wy cho waç m∏o de. Pta ki sia da jà ce wio snà na gniaz da sà wi -
ta ne z wiel kà ra do Êcià, nie mal ̋ e jak naj bli˝ si cz∏on ko wie ro dzi ny. Szcze gól nà ak tyw noÊç ludz kà mo bi li -
zu jà bo cia nie dra ma ty, któ re wio snà zda rza jà si´ doÊç cz´ sto. Bój ki o gniaz do, wy rzu co ne ja ja, pi skl´ ta
bu dzà du ̋ e za in te re so wa nie i ch´ç nie sie nia po mo cy. 



70styczeƒ/luty 2008

ptaki wokó∏ nas

run ki. Or ni to lo dzy spe ku lu jà, ̋ e je ̋ e li bo -
cia nom spo ty ka nym w okre sie zi mo wym
uda si´ szcz´ Êli wie prze trwaç zi mo we
mie sià ce, to mo gà one przy st´ po waç do
l´ gu i wy cho wy waç po tom stwo. 

Wie le osób, ob ser wu jàc w zi mie bo -
cia na, oba wia si´, ˝e zgi nie i po szu ku je
dla nie go ra tun ku. Te le fo nu jà one do ró˝ -
nych in sty tu cji, ta kich jak: urz´ dy gmin -
ne, sta ro stwa po wia to we czy or ga ni za cje
po za rzà do we, pro szàc o po moc i wzbu -
dza jàc ogól nà kon ster na cj´, szcze gól nie
wÊród urz´d ni ków. Ci lu dzie nie wie dzà,
˝e nie wszyst kim bo cia nom ob ser wo wa -
nym w okre sie zi mo wym na le ̋ y po ma -
gaç. Wi´k szoÊç pta ków ra dzi so bie do -
sko na le i nie po trze bu je po mo cy ze stro -
ny cz∏o wie ka. ˚e ru jà one praw do po dob -
nie na nie za ma rza jà cych zbior ni kach
wod nych w sà siedz twie zrzu tu Êcie ków,
na wy sy pi skach od pa dów lub po lu jà na
po lne gry zo nie w sà siedz twie stert s∏o my
z∏o ̋ o nej przez rol ni ków na po lu. Bo cia ny
ta kie sà ka˝ de go ro ku po wo dem sen sa -
cyj nych in for ma cji o wcze snym po wro cie
z Afry ki. Wy wo ∏u je to dys ku sje na te mat
szyb kie go na dej Êcia wio sny, spe ku la cje,
czy rok b´ dzie su chy, desz czo wy itp. 

Co zro biç, gdy wi dzi my bo cia na
w zi mie?

Wszyst ko, co mo˝ na zro biç, gdy ma my
do czy nie nia ze zdro wym, la ta jà cym bo -
cia nem, to po zo sta wiç go w spo ko ju. 
Je ̋ e li jest to mo˝ li we, na le ̋ y ob ser wo -
waç go i ewen tu al nie za wia do miç o fak cie 
zi mo wa nia przy rod ni ków. Przy czy ni my
si´ w ten spo sób do wzbo ga ce nia wie dzy
o bo cia nie i lep sze go roz po zna nia ska li 
zja wi ska zi mo wa nia ga tun ku. Nie ist nie jà
˝ad ne spo so by, by schwy taç zdro we go, 
la ta jà ce go bo cia na. In ter wen cj´ na le ̋ y
po dej mo waç w przy pad ku, gdy ptak jest
na ty le os∏a bio ny, ˝e po zwa la si´ schwy -
taç. Naj cz´ Êciej os∏a bio ny ptak pró bu je
szu kaç po kar mu na po dwór ku, wÊród
zwie rzàt do mo wych. Mo˝ na wte dy za p´ -
dziç go do bu dyn ku go spo dar czego i tam
schwy taç. Bo cia ny ran ne, os∏a bio ne lub
m∏o de, wy rzu co ne z gniazd, mo˝ na prze -
trzy my waç tyl ko w zwiàz ku z ich le cze -
niem i re ha bi li ta cjà, i mo gà to ro biç tyl ko
in sty tu cje po sia da jà ce pi sem nà zgo d´ na
prze trzy my wa nie z Mi ni ster stwa Âro do -
wi ska. W zwiàz ku z tym ran ne go lub os∏a -
bio ne go pta ka na le ̋ y prze ka zaç do naj -

bli˝ sze go ogro du zoo lo gicz ne go lub
oÊrod ka re ha bi li ta cji zwie rzàt. Trans por -
tu jàc bo cia na, naj le piej jest za mknàç go
w kar to no wym pu dle z wcze Êniej zro bio -
ny mi otwo ra mi wen ty la cyj ny mi. Pu d∏o
po win no byç od po wied nie do roz mia rów
pta ka, ale ta kie, aby nie móg∏ w nim staç.
Mu si byç ono za bez pie czo ne, aby bo cian
nie wy do sta∏ si´, np. pod czas jaz dy sa mo -
cho dem. Nie na le ̋ y trans por to waç bo -
cia nów w ró˝ ne go ro dza ju wor kach, któ -
re nie da jà mo˝ li wo Êci od dy cha nia i mo gà
spo wo do waç udu sze nie.

Uwa ga! Bo cia ni dziób jest bar dzo sku -
tecz nym na rz´ dziem obro ny. Ptak, czu jàc
za gro ̋ e nie, sta ra si´ bro niç, ude rza jàc dzio -
bem w miej sca new ral gicz ne – np. w oczy.
Chwy ta jàc bo cia na, na le ̋ y w pierw szej ko -
lej no Êci z∏apaç go za dziób. 

Fot. I. Ka ∏u ga 
irek@bo cian.org.pl 

Wszel kie in for ma cje do ty czà -
ce zi mu jà cych bo cia nów mo˝ na
zg∏a szaç do biu ra To wa rzy stwa
Przy rod ni cze go „Bo cian”, tel.
(025) 632 77 78, wy sy ∏aç pocz tà
elek tro nicz nà na ad res e -ma il:
irek@bo cian.org.pl lub wpi sy -
waç bez po Êred nio do Kar to te ki
Fau ni stycz nej znaj du jà cej si´ pod
ad re sem http://kar to te ka.bo -
cian.org.pl 


