
[ 10 ] PRZEGLĄD OSIECKI

To on wspierany przez swoją
rodzimą uczelnię, wspólnie z Lesz-
czyńską Grupą Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków dba
o to, by gatunek naszego boćka
nie wyginął i jeszcze przez wiele
lat przynosił szczęście i radość
mieszkańcom naszego terenu.

Bocian biały jest gatunkiem bli-
skim człowiekowi. Świadczy o tym
fakt, że 75% jego gniazd jest zlo-
kalizowanych w odległości do
100 m od zabudowań ludzkich.
Sylwetka bociana jest łatwo rozpo-
znawalna, a duże gniazdo umiesz-
czone blisko osad ludzkich to
nieodłączny element polskiego
krajobrazu rolniczego. Występo-

Ochrona bociana
W gminie Osieczna właśnie rozpoczyna się realizacja programu ochrony bociana białego.
Jednym z największych pasjonatów ptaków, a szczególnie bocianów jest Marcin Tobółka z
Kąkolewa student piątego roku biologii środowiska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a
już po wakacjach doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

wanie bociana jest nierozerwalnie
związane z gospodarką rolną czło-
wieka. Dzięki koszeniu łąk i wypa-
saniu ptak ten ma dostęp do
odpowiedniego żerowiska. Po-
nadto bocian biały uznawany jest
za symbol Polski. Co czwarty bo-
cian na świecie jest Polakiem.

WWielkopolsce od kilku lat ob-
serwowany jest spadek liczebności
boćków. Świadczy o tym fakt, że w
1974 roku w dawnym Leszczyń-
skiem było 368 par bocianów, a w
2007 roku już tylko 233 pary.

- Na podstawie danych wielo-
letnich, zgromadzonych przez dr.
Stanisława Kuźniaka, dr Jakub Ko-
sicki w swojej pracy doktorskiej

przewidział, że za 100 lat popula-
cja bociana białego na terenie po-
wiatu leszczyńskiego, albo
wyginie, albo zostaną tylko poje-
dyncze pary. – tłumaczy Marcin
Tobółka - Tę spadkową tendencję
można jednak zmienić poprzez ak-
tywną ochronę bociana białego.

Bociany, jak wiele innych pta-
ków znoszą do gniazd sznurki ny-
lonowe. Są one powodem
uduszenia lub amputacji kończyn
u piskląt. Ptaki giną w cierpieniach
albo zostają kalekami. Jeżeli prze-
żyją to i tak nie są w stanie nor-
malnie funkcjonować w naturze.
Co roku na naszym terenie notu-
jemy od kilku do kilkunastu takich
przypadków. Oczyszczanie gniazd
ze sznurków bardzo bocianom po-
maga i ratuje wiele ich istnień.
Ważne jest też wyjmowanie z bo-
cianich gniazd kawałków folii, która
podczas ulewnych deszczy spra-
wia, że z gniazda nie spływa woda,
a młode się topią.

Ale nie tylko to należy do zadań
„opiekunów” boćków. Muszą też
systematycznie obcinać gałęzie
zarastające gniazda usytuowane
na drzewach.

Dużym problemem są też
gniazda umieszczone bezpośred-
nio na drutach energetycznych.
Niestety część z nich nie posiada
specjalnych platform. Stąd często
dochodzi do kolizji zarówno mło-
dych jak i dorosłych ptaków z ele-
mentami sieci. Około 60% gniazd
zbudowanych jest na słupach
energetycznych, więc jest to duży
problem na tym terenie. Sytuację
może poprawić poprzez zakłada-
nie platform pod gniazdami
umieszczonymi bezpośrednio na
drutach, albo przenoszenie gniazd
na słupy wolnostojące.

Jeszcze inną kwestią jest dra-
pieżnictwo kuny domowej.
Gniazda umieszczone na słupach
bez platformy, drzewach oraz na
dachach budynków są szczególnie
narażone. Problem rozwiązałoby
podniesienie gniazd i zbudowanie
odpowiednich platform.

Niezwykle istotnym, o ile nie
najistotniejszym aspektem w
ochronie bociana, jest edukacja
ludności. To głównie dzięki ludziom
i rolnictwu bocian biały może funk-
cjonować. Niezbędne jest zacho-
wanie podmokłych łąk czyli
naturalnych żerowisk bociana.
Chroniąc je przyczyniamy się do
ochrony: pliszki żółtej, świergotka
łąkowego, czajki, skowronka,
trznadla, derkacza, rycyka i wielu
innych.

„Opiekunowie” bocianów mie-
rzą i ważą jaja, obrączkują ptaki,
prowadząc stałe badania i sprawu-
jąc kontrolę, w ten sposób, jak
mogą, starają się chronić gatunek.
Dotychczas była to praca spo-
łeczna finansowana z kieszeni
pasjonatów. Jest to jednak nie-
zwykle kosztowne zadanie, a koszt
ogranicza liczbę kontrolowanych
gniazd. Gmina Osieczna postano-
wiła więc włączyć się do akcji
ochrony bociana białego. Udo-
stępni Marcinowi i jego kolegom
podnośnik z koszem, którego wy-
najęcia nie byliby w stanie sami
opłacić. To pozwoli dotrzeć do
gniazd usytuowanych w trudno do-
stępnych miejscach. Cała akcja
trwała będzie od 18 do 25
czerwca. Wtedy skontrolowanych i
oczyszczonych zostanie 9 gniazd
bocianich.

- W tym roku chcemy skontro-
lować aż 50 gniazd na terenie by-
łego województwa leszczyńskiego.

Już na początku czerwca udało
się zajrzeć do 4 gniazd, gdzie były
największe pisklaki. Wtedy pasjo-
naci zaobrączkowali 11 młodych -
2 były zaplątane w sznurek. Na
szczęście nic groźnego i wystar-
czyło je odplątać. Bociani opieku-
nowie dotarli na miejsce w samą
porę.
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