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Nowe lokum dla boćków
Z kilofem na gniazdo bocia-

nów...
Brzmi to dość dziwacznie, ale

właśnie tylko przy pomocy tego na-
rzędzia udało się zburzyć skute
lodem, stare bocianie gniazdo w
Witosławiu. Wysokie, bo dobudo-
wywane co roku, stało się bardzo
ciężkie i groziło obsunięciem.
Pierwsza ciepła, przedwiosenna
sobota w połowie marca została
zadedykowana biało-czarnym go-
ściom. A wszystko po to, by przy-
gotować im nową siedzibę zanim
przylecą.

Chyba większość z nas ma we
krwi sympatię do tych pięknych
wędrowców. Kiedy kilkanaście lat
temu do Witosławia zawitał obecny
gospodarz, pierwszą jego "inwe-
stycją" było postawienie w samym
sercu podwórza słupa z platformą
na gniazdo dla boćkow. Starzy
mieszkańcy wioski komentowali:
"Panie, jak nie przyleciały kiedyś to
i teraz nie przylecą". A jednak...

Jeszcze tego samego roku wy-
chowały się w Witosławiu trzy bo-
ciany. Wprawdzie nie na tym
postawionym słupie, ale na dru-
giej, postawionej na wysokości 1,5
metra platformie. Skonstruowano
ją dla trzech małych bocianów,
znalezionych pod Kościanem po
wielkiej wichurze, która przewró-
ciła ich gniazdo. Dwa z nich miały
połamane nogi po upadku i trzeba
było wzmocnić je klapkami. Były
karmione mięsem i rybkami bez-
pośrednio do dziobów. Na gospo-
darza, który je karmił, reagowały
jak na rodziców, skrzecząc prze-
raźliwie, otwierając dzioby i doma-
gając się posiłków. Chodziły po
podwórzu jak kury. Dały się bez
problemu złapać do zaobrączko-
wania ornitologowi Stanisławowi
Kuźniakowi. Ich odlotem do cie-
płych krajów zakończył się z suk-
cesem pierwszy bociani,
witosławski sezon.

W kolejnych latach w gnieździe
nad podwórzem zawsze jakaś
para znajdowała dom i klekota-
niem za niego dziękowała. Obser-
wacje uczą, że wierny gniazdu jest
szczególnie samiec, który dobiera
sobie co roku niekoniecznie tę
samą samiczkę.

Przedwiośnie tego roku poda-
rowało wędrowcom nową sosnową
platformę. Wszystko dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu w ptasie
sprawy pana Marcina Tobółki i jego
pomocników. Pan Marcin jest dok-
torantem na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Poznaniu i działa w
ramach Leszczyńskiej Grupy
Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków. Pochodzi z Ką-

Są zwiastunami wiosny, symbolem polskości, podobno przynoszą też dzieci… Pojawiły się już w naszym regionie, a wiele par
może się cieszyć nowymi gniazdami. Jest bowiem na terenie naszej gminy wielu miłośników tych ptaków.

kolewa, jest częstym gościem w
naszej gminie, bo kilka razy w roku
odwiedza z członkami OTOP-u
wszystkie bocianie gniazda. Liczy
jaja, młode osobniki, mierzy je,
waży, zakłada i odczytuje obrączki,
czyści gniazda z niebezpiecznych
dla ptaków elementów (sznurki,
folie), naprawia platformy, przenosi
je ze słupów energetycznych na
wolnostojące. Wykonuje naprawdę
mnóstwo pracy, o której warto po-

czytać na stronie internetowej lesz-
czyńskiego OTOP-u. Wszystko po
to, żeby stwarzać dobre warunki
do życia i rozrodu temu pięknemu
współmieszkańcowi naszych ziem.

Rozbijanie skutego lodem
gniazda, w chmurze drobnych mu-
szek, które były jego współlokato-
rami było nie lada siłowym
wyczynem. Przy pomocy opera-
tora dźwigu nowa platforma jest
założona. Resztę bociany urządzą

sobie według własnego gustu.
Para, która zdecyduje się w tym
roku osiąść w Witosławiu, nie wie
jeszcze jaka niespodzianka ją
czeka...

Każdego dnia spoglądamy
wiele razy w niebo z nadzieją na
zobaczenie szybujących wędrow-
ców. A ta nadzieja tym większa im
dłuższe i cieplejsze dni...

A wraz z radością tego, kto
pierwszy je dostrzeże, naprawdę


