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zaczyna się wiosna!
„Brzozowe gniazdo”
Państwo Barbara i Rafał Gro-

belni z Popowa Wonieskiego
przyczynili się do wychowania 18
młodych bocianków. Od lat pro-
wadzą kronikę, dlatego posiadają
wszystko dane dotyczące życia
„ich” bocianów.

Pierwsze gniazdo postawili w
ogrodzie przy domu w 2002 roku
i jeszcze w tym samym sezonie
doczekali się mieszkańców. Rok
później bociany nie przyleciały,
ale od 2004 roku odwiedzają ich
regularnie.

Po latach konstrukcja świer-
kowa przegniła. Trzeba było po-
myśleć o zbudowaniu nowego
gniazda.

- O pomoc zwróciłem się do
burmistrza, który skontaktował
mnie z panem Janem Klakiem.
Ten nieodpłatnie dostarczył słupy
– mówi Rafał Grobelny. – Wy-
najęliśmy dźwig, z pomocą któ-
rego postawiono
dwunastometrową konstrukcję.

Całość jest obspawana dru-
tami, na to założono siatkę z
włókna szklanego, klej. Całość
pomalowana jest tak, że z daleka
wygląda jak pień brzozy, dopiero
gdy podejdzie się bardzo blisko
widać, że solidna konstrukcja
drzewem nie jest.

- Ta konstrukcja zostanie już
na lata – mówi R. Grobelny.

Postawienie tego gniazda to
kilka dni pracy przy mocowaniu
słupa i długie zimowe wieczory
poświęcone na wyplatania bocia-
niego lokum. W tej kwestii z po-
mocą przyszedł internet, gdzie
pan Rafał szukał informacji na
temat tego jak takie gniazdo po-
winno wyglądać.

Bocianiej parze przypadło do
gustu. Trzy dni po ustawieniu
słupa - to jest na końcu marca -
ptaki zamieszkały w Popowie.
Teraz siedzą już na jajach, więc
wkrótce pewnie dochowają się
młodych.

- Warunki u nas są takie, że
jednego roku para odchowuje trzy
młode, jak jest czwarte to ma
małe szanse na przeżycie. –
mówi Barbara Grobelna – A
żeby mały bociek mógł opuścić
gniazdo i rozpocząć samodzielne
życie musi najpierw zjeść około
19 kilogramów dżdżownic.

Bo to właśnie dżdżownice są
głównym pożywieniem naszych
skrzydlatych przyjaciół.

W domu państwa Grobelnych
wszyscy interesują się „miesz-
kańcami ogrodu”. Pasją zostały
zarażone również wnuki, nic
dziwnego, kroczący dumnie po
podwórzu czerwononogi ptak, to
dla nich codzienny widok.
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