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Dnia 4 kwiet nia 2007 ro ku w Przy go dzi -
cach ko ∏o Ostro wa Wiel ko pol skie go roz -
po cz´ to (dru gi ju˝ rok) trans mi sj´ in ter -

ne to wà z gniaz da pa ry bo cia nów bia ∏ych Ci co -
nia ci co nia.

Pro jekt „Bli sko bo cia nów” jest re ali zo wa -
ny przez Po ∏u dnio wo wiel ko pol skà Gru p´
Ogól no pol skie go To wa rzy stwa Ochro ny Pta -
ków, a ko or dy na to rem ca ∏e go pro jek tu jest
li der Gru py – Pa we∏ T. Do la ta. Udzia∏ w pro -
jek cie i sys te ma tycz nà wspó∏ pra c´ pod j´ li za -
rów no cz∏on ko wie PwG OTOP, jak i za fa scy -
no wa ni ˝y ciem bo cia nów in  ter nau ci.

Ka˝ dy od bior ca mo ̋ e Êle dziç co dzien ne
˝y cie boç ków z Przy go dzic na po wsta ∏ej we
wspó∏ pra cy z Te le ko mu ni ka cjà Ko le jo wà
TKTe le kom stro nie http://www.bo cia ny.ec. pl/,
a dzi´ ki Te le wi zji In te rak tyw nej iTTv – w po -
sta ci p∏yn ne go prze ka zu http://www.ittv.pl/
bo cia ny/aplet//. Bie ̋ à ce in for ma cje do ty czà -
ce bo cia nów bia ∏ych i spo strze ̋ e nia oglà da -
jà cych ten prze kaz mo˝ na prze czy taç na fo -
rum http://bo cia nyz przy go dzic.pun.pl/fo -
rums.php, jak i w in te re su jà cych tek stach na
stro nie g∏ów nej PwG OTOP http://www.
pwg.otop.org.pl.

War to za zna czyç, ˝e ju˝ po pa ru pierw -
szych dniach uru cho mie nia ka me ry, licz ba
wejÊç na stro n´ PwG OTOP spo wo do wa ∏a,
˝e za j´ ∏a ona pierw sze miej sce w Êwia to wym
ran kin gu stron in ter ne to wych o pta kach Top -
Bir ding 500 http://www.bir ding to p500.com/.
Nie jest to spra wà przy pad ku – do brze zor ga -
ni zo wa ny po mys∏, fa cho we po dej Êcie i wie le
go dzin po Êwi´ co nych na przy go to wa nie pro -
jek tu, a tak ̋ e do bry od biór z ka me ry, zy sku jà
co raz wi´ cej zwo len ni ków, któ rzy z ch´ cià

„pod glà da jà” wszyst ko, co dzie je si´ w bo cia -
nim gnieê dzie.

Cie ka wy mi ob ser wa cja mi jest za cho wa -
nie do ro s∏ych, ich go dy, dba nie o gniaz do 
dla przy sz∏ych po ciech. W na pi´ ciu trzy ma -
∏o ocze ki wa nie na pierw sze (po ja wi ∏o si´ 
10 kwiet nia o 23.05) i ko lej ne ja ja, (piàte jajo
pojawi∏o si´ 18 kwietnia o 22.16) a po tem
ich wy sia dy wa nie, tro ska o m∏o de, i to co
b´ dzie da lej.

Ze sz∏o rocz ni ob ser wa to rzy za pew ne pa -
mi´ ta jà mo men ty na pi´ cia i en tu zja zmu, 
ra do Êci i prze ̋ yç, na by tà wie dz´ i cen ne,
nie za po mnia ne chwi le wzru sza jà cych zda -
rzeƒ, z ja ki mi spo tka li si´, Êle dzàc przez
5 mie si´ cy wy da rze nia, któ re mia ∏y miej sce
w bo cia nim gnieê dzie. Za pew ne i te go rocz -
ny prze kaz do star czy wie le emo cji, tak dla
ob ser wu jà cych gniaz do spe cja li stów, jak
i dla ka˝ de go z mi ∏o Êni ków bo cia nów, któ -
rzy ob ser wu jàc ca ∏y pro ces roz wo ju bo cia -
niej ro dzi ny, b´ dà mieç oka zj´, by uczest ni -
czyç w ka˝ dym no wym zda rze niu z ˝y cia
tych pi´k nych, za wsze po dzi wia nych i tak
bli skich nam pta ków.

˚y cz´ mi ∏ych i in te re su jà cych ob ser wa cji. 

Fot. do tekstu, ze strony PwG OTOP
http://www.bociany.ec.pl:

Mar cin Ra chel, Sve tla na Vra no va,
Krzysz tof An ty ga 

Link do prze ka zu ze stro ny PwG OTOP:
http://www.bo cia ny.ec.pl/

Link do prze ka zu Te le wi zji In te rak tyw nej:
http://www.ittv.pl/bo cia ny/aplet/ 

Link do stro ny g∏ów nej PwG OTOP:
http://www.pwg.otop.org.pl/ 

Link do fo rum PwG OTOP (po Êwi´ co ne
boç kom z Przy go dzic):

http://bo cia nyz przy go dzic.pun.pl/fo -
rums.php.  

„Bli sko bo cia nów”
– Przy go dzi ce 2007

Eva Stets-Vithoulka

Trans mi sja in ter ne to wa z gniaz da bo cia nów bia ∏ych


