
Go∏´bie

9 listopad/grudzieƒ 2007

Bo cian w go ∏´b ni ku

Bo cia ny daw no od le cia ∏y. Ich gniaz da po kry ∏a bia ∏a Ênie go wa ko∏ dra. Boç ki, tak cha rak te ry stycz -
ne dla wiej skie go pej za ̋ u od Tatr po Ba∏ tyk, ˝e ru jà te raz da le ko, na roz le g∏ych roz le wi skach afry kaƒ -
skich. Wspo mnie niem po nich sà po zo sta wio ne gniaz da, ale mo gà te˝ byç po dob nie upie rzo ne go ∏´ -
bie, zwa ne – nie bez przy czy ny – bo cia na mi.

Saksoƒski tarczowy czarny z bia∏ymi pasami. Fot. K. Jasienica

Sak soƒ ski bo cian
(niem. Sächsi sche Storch tau be) Ka rol Ja sie ni ca
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Sak soƒ ski bo cian nie bro dzi po mo cza -
rach i pod mo k∏ych ∏à kach ani te˝ nie uga -
nia si´ za ˝a ba mi i my sza mi po Êcier ni -

sku, nie ma on bo wiem nic wspól ne go z na -
szym po czci wym boç kiem (Ci co nia ci co -
nia), gnie˝ d˝à cym si´ na szczy tach wiej -
skich sto dó∏, do mów i s∏u -
pów. Nie ma te˝ d∏u gich i bo -

sych nóg ani cien kiej, d∏u giej szyi czy d∏u gie -
go czer wo ne go dzio ba. Sak soƒ ski bo -
cian jest go ∏´ biem. Na le ̋ y do gru py go ∏´ -
bi barw nych, ho do wa nych g∏ów nie w Niem -
czech, w Sak so nii. Tyl ko ry sun kiem przy po -
mi na bo cia na. Tyl ko ty le i nic wi´ cej. 

Sak soƒ ski bo cian wart jest za in te re so wa -
nia i wcià gni´ cia go na li st´ go ∏´ bi ho do wa -

nych w na szym kra ju. To go ∏àb na le ̋ à -
cy do ra sy, któ ra pod wzgl´ dem bu do -
wy jest bar dzo sta bil na i ty po wa dla sak soƒ -
skich go ∏´ bi barw nych. Pro blem spra wia ory -
gi nal ny ry su nek i dla te go na wy sta wach – na -
wet w Niem czech – nie spo ty ka si´ licz -
nej staw ki przed sta wi cie li tej ra sy. 

Sak soƒ skie bo cia ny zna ne by -
∏y ju˝ w XVIII wie ku, ale pod in nà na -
zwà. Na zy wa no je Schwin gen tau ben (go ∏´-
bie koƒ ca te), Spießtau ben (go ∏´bie z w∏ócz -
nià) lub Schwert tau ben (go ∏´bie z mie -
czem). Obec na na zwa przy j´ ∏a si´ sto sun -
ko wo póê no i na wià zu je do ry sun ku eu ro -
pej skie go bo cia na, gnie˝ d˝à ce go si´ na sto -
do ∏ach i wy so kich s∏u pach. 

Ry su nek i ko lo ry
Trze ba za czàç nie od opi su bu do wy

– jak to za zwy czaj by wa przy opi sie go ∏´ -
bi ra so wych – lecz od przed sta wie nia ry sun -
ku sak soƒ skie go bo cia na. Cho dzi o uÊwia do -
mie nie so bie, dla cze go sak soƒ ski bo cian zo -
sta∏ tak na zwa ny. Biel jest ko lo rem pod sta -
wo wym te go pta ka. Naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ny jest ry su nek na skrzy d∏ach. Lot -
ki pierw sze go rz´ du oraz od trzech do pi´ -
ciu lo tek dru gie go rz´ du, czte ry pió ra kciu -
ka i pió ra po mi´ dzy trze ma a pi´ cio ma lot ka -
mi dru gie go rz´ du a pió ra mi kciu ka sà ko lo -
ro we (patrz ry su nek). Je Êli skrzy d∏a spo czy -
wa jà swo bod nie na kor pu sie, to przy po mi na -
jà te u na sze go bo cia na z pól i pod mo -
k∏ych ∏àk. Ale sak soƒ skie bo cia ny ma jà pió -
ra nie tyl ko czar ne, jak na sze bo cia -
ny, lecz mo gà te˝ mieç czer wo ne, ˝ó∏ te, nie -
bie skie oraz nie bie sko p∏o we. Po nad to ma -

Go∏´bie
Fot. C. Szejgis

Rys. K. Jasienica

Skrzy d∏o sak soƒ skie go bo cia na i dla porównania bociana bia∏ego (Ciconia ciconia).



jà ko lo ro we ∏ap cie i czó∏ ko. Czó∏ ko
– jak u wszyst kich go ∏´ bi z czó∏ kiem – po -
win no byç wà sko osa dzo ne, ku gó rze szer -
sze (w kszta∏ cie grusz ki lub owal nej plam -
ki), si´ ga jà ce naj wy ̋ ej Êrod ka oczu, a bo ka -
mi nie do cho dzà ce do brwi. Pió -
ra na udach mu szà byç ko niecz nie bia -
∏e. Wszyst kie ko lo ry po win ny byç czy -
ste oraz in ten syw ne. 

Obec ny wzo rzec sak soƒ skie go bo cia -
na nie jest tak ry go ry stycz ny jak daw niej -
szy, ju˝ nie ak tu al ny, we d∏ug któ re go tyl -
ko czte ry lot ki dru gie go rz´ du mo g∏y byç ko -
lo ro we. Do ty czy to tak ̋ e tu ryƒ skie go bo cia -
na, krew nia ka sak soƒ skie go. 

Je Êli w skrzy dle jest wi´ cej ni˝ pi´t na -
Êcie lo tek ko lo ro wych, wów czas je go dol -
na cz´Êç jest zbyt ko lo ro wa. Gdy jed -
nak jest mniej ni˝ trzy na Êcie lo tek ko lo ro -
wych lub bia ∏e jest tzw. skrzy de∏ ko – wów -
czas na skrzy dle po ni ̋ ej ra mie nia nie po -
wsta je cha rak te ry stycz ny trój kàt barw ny (ró -
˝a). Uwa ga ta da je wy obra ̋ e nie o ska li trud -

no Êci uzy ska nia w∏a Êci we go ry sun ku sak soƒ -
skich bo cia nów. Cza sem ∏a twiej otrzy -
maç wi´ cej do brych m∏o dych od jed nej pa -
ry krót ko dzio bów, ani ̋ e li od jed nej pa ry bo -
cia nów. 

Bu do wa
Sak soƒ ski bo cian po sia da ty po wà bu do -

w´, w∏a Êci wà dla ca ∏ej gru py sak soƒ skich go -
∏´ bi barw nych (Gru pa V). Jest to doÊç sil -
ny, sto jà cy na ni skich no gach go ∏àb, o krót -
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Saksoƒski bocian.



kiej i sze ro kiej szyi, do brze za okrà glo -
nej i wy pe∏ nio nej pier si. Ple cy sak soƒ -
skich bo cia nów sà sze ro kie i lek ko opa da jà -
ce, skrzy d∏a zaÊ zwar te. Zna ne sà bo cia -
ny g∏ad ko g∏o we i z ko ron kà za koƒ czo nà do -
brze wy kszta∏ co ny mi ro ze ta mi. Jak u wszyst -
kich go ∏´ bi sak soƒ skich, bo cia ny ma jà wy raê -
nie za okrà glo nà g∏o -
w´. Dziób jest u nich Êred niej d∏u go -
Êci, oczy ciem ne, brwi od cie li stych do czer -
wo nych. Dziób u bo cia nów ̋ ó∏ tych i czer wo -
nych jest ja sny, u czar nych i nie bie skich wy -
ma ga ne jest, aby je go gór na cz´Êç by ∏a ciem -
na.

¸ap cie sak soƒ skich bo cia nów sà bo ga -
te w pió ra i po win ny two rzyç dwa pó∏ okr´ gi.

Sak soƒ skie bo cia ny i czaj ki 
Cz´ sto ho dow cy nie miec cy ho du jà ra -

zem bo cia ny i czaj ki. Nie jest to wy ni kiem ja -
kie goÊ upodo ba nia. Ho dow cy dba jà -
cy o w∏a Êci wy stan swo je go sta da, nie jed no -
krot nie krzy ̋ u jà czaj ki z bo cia na mi. Po zwa -
la to utrzy maç wy so kà zdro wot noÊç w sta -
dzie bo cia nów, któ re prze cie˝, na -

wet w Sak so nii, nie sà tak po pu lar ne jak in -
ne go ∏´ bie barw ne. Wpro wa dza nie, od cza -
su do cza su, krwi cza jek do sta da bo cia -
nów owo cu je zwi´k sze niem wi tal no Êci i po -
pra wà ry sun ku w skrzy d∏ach, szcze gól -
nie w ta kim sta dzie, w któ rym wy st´ po wa -
∏a ten den cja zmniej sza nia si´ ilo Êci barw -
nych piór w skrzy d∏ach,
a w przy pad ku cza jek da si´ za ob ser wo -
waç wte dy po pra w´ po sta wy. Krzy ̋ o wa -
nie bo cia nów z czaj ka mi wy ma ga du ̋ o roz -
wa gi, a tak ̋ e zna jo mo Êci po cho dze nia go ∏´ -
bi. Pro wa dze nie do k∏ad nej do ku men ta -
cji ho dow la nej jest wi´c rze czà nie zb´d nà. 

O czym war to pa mi´ taç
Ze wzgl´ du na wy jàt ko wo bo ga to upie -

rzo ne no gi sak soƒ skich bo cia nów, ho dow -
cy mo gà mieç k∏o pot z utrzy ma niem czy sto -
Êci piór w ∏ap ciach, jak te˝ z ich sta nem ogól -
nym. Jest to wa˝ ne przy przy go to wy wa -
niu go ∏´ bi do wy sta wy. Ta kie go ∏´ -
bie, po prze pie rze niu, nie po win ny ju˝ wy sia -
dy waç jaj i kar miç m∏o dych. Nie ba ga tel nà ro -
l´ od gry wa czy stoÊç w go ∏´b ni ku i w∏a Êci -

we miej sce spo czyn ku. Naj le piej umie -
Êciç je w re gu lar nie czysz czo nej wo lie -
rze. Ta uwa ga do ty czy w∏a Êci wie wszyst -
kich go ∏´ bi, a g∏ów nie barw nych, któ re po -
cho dzà z Sak so nii. 

Po je dyn cze ko lo ro we pió ra na bia -
∏ym tle u sak soƒ skich bo cia nów nie sà wa -
dà, o ile nie jest ich zbyt du ̋ o. Na le ̋ y je usu -
nàç (wy ciàç) przed wy sta wà. Tzw. wy czysz -
cze nie go ∏´ bia, a wi´c ko rek ta w ry sun -
ku, jest do pusz czal na, wr´cz wska za na. Jed -
nak ̋ e ho dow ca, ku pu jà cy po wy sta wie sak -
soƒ skie bo cia ny, po wi nien do wie -
dzieç si´, ile by ∏o ko lo ro wych piór na bia -
∏ym tle i gdzie si´ one znaj do wa ∏y. Nie wol -
no wy ci naç bia ∏ych lo tek, znaj du jà -
cych si´ mi´ dzy ko lo ro wy mi. Brak jed ne -
go pió ra po wi nien bu dziç po dej rze nie, ̋ e zo -
sta ∏a do ko na na ko rek ta w skrzy -
dle, co jest nie do pusz czal ne. 

Sak soƒ skim bo cia nom doÊç wcze Ênie, naj -
le piej w siód mym dniu ˝y cia, na k∏a da my ob -
ràcz k´ nr 11.
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