f orum c zytelników

The White Stork in Poland
Wa˝na monografia o bocianie bia∏ym w Polsce

Tryjanowski Piotr, Sparks Tim H., Jerzak Leszek
(red.), 2006. The White Stork in Poland: studies
in biology, ecology and conservation. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznaƒ.

ocian bia∏y jest niejako symbolem Polski i naszego krajobrazu, opisywanym
m. in. przez A. Mickiewicza, C. K.
Norwida, W. Reymonta i O. Kolberga. Od
setek lat cieszy si´ sympatià i zainteresowaniem ludzi, dotyczà go liczne wierzenia
i zwyczaje ludowe.
Gatunek ten jest jednym z najbardziej
znanych i charakterystycznych ptaków
Europy, a najliczniejsza jego populacja na
Êwiecie (ok. 52,5 tys. par l´gowych
w 2004 r., czyli ponad 20% ca∏ej populacji!) ˝yje w Polsce. Choç jest to jeden z lepiej zbadanych ptaków naszego kontynentu, wiedza o nim wcià˝ jest niepe∏na.
Dlatego wa˝nà pozycj´ stanowi wydana
ostatnio monografia „The White Stork in
Poland: studies in biology, ecology and conservation” („Bocian bia∏y w Polsce: prace nad
biologià, ekologià i ochronà”), która ma na
celu zebranie i podsumowanie wyników
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oraz wytyczenie kierunków badaƒ nad
tym gatunkiem w Polsce. Ksià˝ka jest
przeznaczona równie˝ dla czytelników
zagranicznych i dlatego napisana zosta∏a
w ca∏oÊci po angielsku.
Ca∏y tom ma 492 strony i zawiera 39
artyku∏ów 53 autorów. Redaktorami
ksià˝ki sà trzej profesorowie, którzy zajmujà si´ tym gatunkiem od lat i sà autorami wielu publikacji o bocianach: Piotr Tryjanowski z Zak∏adu Ekologii Behawioralnej UAM w Poznaniu, Leszek Jerzak
z Uniwersytetu Zielonogórskiego (twórca
jedynego w Polsce Muzeum Bociana Bia∏ego we wsi K∏opot nad Odrà) oraz Tim
H. Sparks z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii.
O opracowanie poszczególnych zagadnieƒ poproszono wiele osób zajmujàcych
si´ badaniami bociana bia∏ego w Polsce,
dlatego monografia ma reprezentatywny
dla nich charakter.
Ró˝norodny zestaw artyku∏ów mo˝na
podzieliç orientacyjnie na kilka grup. Najwi´cej, bo 12 tekstów, zawiera wyniki
i analizy wieloletnich badaƒ iloÊciowych
bocianów l´gowych na ró˝nych obszarach
Polski, w paru przypadkach z wykorzystaniem dla porównania danych niemieckich
z Mazur, Âlàska i powiatu Zielona Góra
(najstarsze sà z 1907 roku). Jest te˝ publikacja poÊwi´cona stadom bocianów niel´gowych (g∏ównie w 3. i 4. roku ˝ycia),
o których niewiele dotychczas wiadomo,
mimo ˝e mogà stanowiç nawet po∏ow´
populacji tego gatunku! Dwa teksty opisujà ˝erowanie doros∏ych, w tym wykryte
ostatnio w K∏opocie nocne polowanie
w Êwietle latarni oraz ∏apanie owadów
w powietrzu. Najobszerniejszy tekst, dr.
Wojciecha Kani, wnikliwie analizuje wyniki
rozpocz´tego w 1931 roku obràczkowania bociana w Polsce. Wykorzystano wyjàtkowà okazj´, jakà daje hodowla kontuzjowanych bocianów w polskich ZOO
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(g∏ównie w Poznaniu). Na takich ptakach
wykonano 5 prac, w wi´kszoÊci niemo˝liwych do przeprowadzenia na ptakach dzikich; obliczono m. in. wzór na ustalenie
p∏ci bociana na podstawie pomiarów dzioba, zbadano wybiórczoÊç pokarmowà
i skutecznoÊç trawienia oraz zwyrodnienia
koÊci powodowane przez plastikowe
sznurki, przynoszone przez rodziców do
gniazd z wyÊció∏kà. Po jednym artykule
dotyczy: zawartoÊci metali ci´˝kich w piórach, projektu edukacyjnego PTPP „pro
Natura” oraz ochrony gatunku na Mazowszu. Omówiono te˝ internetowy monitoring gniazda bocianów w Przygodzicach, opisywany regularnie w „Wolierze”
(tak˝e w tym numerze na stronie 87)
i mo˝liwoÊci, jakie niesie ta technika dla
edukacji i badaƒ. Ksià˝k´ zamyka artyku∏
o historii i przyczynach ochrony bociana
w Polsce, który lepiej pozwoli zrozumieç,
szczególnie mieszkaƒcom innych krajów,
wyjàtkowy status tego ptaka.
Oficjalna prezentacja monografii,
z udzia∏em redaktorów i autorów, odby∏a
si´ 14 marca br. w Gminnym OÊrodku Kultury we wspomnianych Przygodzicach, co
symbolizowa∏o wielkà rol´ bociana bia∏ego
w polskim krajobrazie i kulturze oraz rol´
badaƒ dla poznania i ochrony tego gatunku, szczególnie wobec spadku jego liczebnoÊci w cz´Êci kraju (np. na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce).
Ze wzgl´du na ró˝norodnà tematyk´,
ksià˝k´ mo˝na poleciç ka˝demu, kto zajmuje si´ ptakami, a j´zyk angielski nie stanowi dla niego bariery. Dla badaczy i mi∏oÊników bociana bia∏ego jest to „pozycja
obowiàzkowa”, obj´toÊcià i jakoÊcià warta
swej ceny – 95 z∏ + koszt wysy∏ki. Zamówiç jà mo˝na na stronie www.bogucki.com.pl.
Pawe∏ T. Dolata

˚yczymy mi∏ej lektury
– Redakcja „Woliery”.

