
HISTORIA BOCIANIEGO GNIAZDA



Od wielu lat, na kominie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jasieniu można porą wiosenno - letnią zobaczyć parkę bocianów z młodymi.

Dlatego też Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu, 
postanowił stworzyć w maju 2021 roku wirtualny album, z bocianią historią w tle.

 
Poznajcie HISTORIĘ BOCIANIEGO GNIAZDA w Jasieniu

Bocian to symbol polskiego krajobrazu. Trudno sobie wyobrazić wiosnę bez bocianów na polskich łąkach czy polach.                            
Na dachach słupach czy kominach bocianie gniazda skrywają sekret życia ptasich rodzin.                                                        

Mieszkańcy Jasienia doskonale o tym wiedzą.

Album można przeglądać klikając myszką lub oglądać po załadowaniu całości - klatka w odstępach 30 sekund



 Cofnijmy się kilka lat wstecz. 

Początki gniazda, o którym chcemy opowiedzieć sięgają lat przed 2000 rokiem. 

Wówczas to, w naszym miasteczku bociany upatrzyły sobie komin na budynku M-GOK.     
Nazwijmy go KOMIN 1.

Tu postanowiły wybudować swoje gniazdo. Niestety nie mamy dokumentacji fotograficznej             
z tamtego okresu. 

Wiemy z opowiadań mieszkańców, że  przed tym czasem gniazdo, które znajdowało się na kominie 
1., spaliło się. Nie wiemy również kto wybudował platformę dla bocianów przymocowaną do boku 
komina 1.

Wiemy jednak, że bociany nie chciały z niej skorzystać i gniazda na niej nigdy nie zbudowały. 
Kilka lat komin stał pusty z przytwierdzoną do niego platformą.

KOMIN 1



Po jakimś czasie bociany wróciły.

Zaczęły budować gniazdo na czynnym kominie 1. Przy tym, do którego była przymocowana 
wspomniana platforma.

Musieliśmy wówczas ingerować, bo gniazdo zbudowane bezpośrednio na kominie mogłoby 
się zapalić jak poprzednie. Pomysł był taki, że trzeba umieścić platformę na kominie 1.            
i na to osadzić gniazdo.

Platforma z boku komina została zdemontowana, a nasz dzielny pan Romek przeniósł ją na 
komin 1., by podnieść gniazdo.

Przez ładnych parę lat bociany przylatywały do tego gniazda, gdzie wychowywały swoje 
potomstwo. Niestety  losy tego gniazda również były przesądzone. 

Wczesną wiosną 2015 roku  gniazdo spłonęło !!!

Było mało czasu, aby gniazdo odbudować. Za kilka tygodni spodziewaliśmy się naszych 
lokatorów. Trzeba było działać !



KOMIN 2

Dzięki pomocy pana Burmistrza Andrzeja Kamyszka oraz  kilku osób zaangażowanych w życie naszych bocianów udało się zbudować gniazdo na sąsiadującym kominie 2.



KOMIN 2 
Pozostało nam tylko czekać czy nasz bociek, którego nazwaliśmy „Wojtek” zaakceptuje nowe lokum. Udało się !!! Gniazdo zostało zasiedlone. 
Pani bocianowej nowe gniazdo również przypadło do gustu.



W naszym gnieździe pojawiły się jajka. 

Podglądaliśmy ptaki przez okienko ze strychu MGOK. I z tego okresu mamy kilka  zdjęć.

KOMIN 2 



KOMIN 2.







USZKODZONE SKRZYDŁO

 

   Oprócz chwil radości jakie dostarczają nam te ptaki zdarzały się    i 
smutne przygody. Były sytuacje, że musieliśmy im przyjść z pomocą. 

Młode ucząc się latać pierwsze kroki kierują z gniazda na dach 
MGOK. Pewnego razu jeden z młodych nie poradził sobie, źle 
wymierzył odległość i spadł. 

Uszkodził sobie skrzydło. Podążyliśmy mu z pomocą. Udało się złapać 
spłoszonego ptaka, napoić i dzięki uprzejmości pana weterynarza 
Rafała Rafalskiego (który nigdy nam pomocy nie odmawia) pomóc 
młodemu bocianowi.

Na zdjęciu: Hanna Łabudzińska i Roman Piekarek z rannym bocianem.



POWRÓT NA STARE GNIAZDO - KOMIN 1

   Któreś pięknej wiosny nasz Wojtek z żoną ;) postanowił się przeprowadzić do 
większego M. Uparł się na komin 1., gdzie wcześniej dwa gniazda spłonęły. 
Przypominamy, że komin ten został zabezpieczony przed próbami budowania 
gniazda przez ptaki.

Nie wystraszyło to naszego Wojtka. Jak później Wam pokażemy prawdziwy          z 
niego Bob Budowniczy :) Tym razem było tak samo.

Wojtek zaczął budować gniazdo mimo przeszkód. I dopiero wtedy zaczęło być 
niebezpiecznie. Trzeba było ponownie interweniować. Pomysł zrodził się taki, że 
trzeba postawić platformę wysoko nad kominem, tak aby gdy jeszcze komin jest 
czynny gniazdo nie spłonęło.

Pracownik MGOK, pan Roman wziął ponownie sprawy w swoje ręce. Oczywiście 
boćki nadzorowały cały czas z gniazda obok czy pan Romek wszystko dobrze 
układa ;) Powstała nowa platforma. 



I tak oto nasze boćki stały się właścicielami dwóch gniazd.



Od tej pory bociania para wykluwa młode na gnieździe z platformą nad kominem 1., a z gniazda obok korzystają sporadycznie. Przeważnie, gdy w głównym 
gnieździe robiło się ciasno. Nieraz jest tak, że jedno gniazdo jest całkiem puste i nadlatują inne boćki, aby je zasiedlić. Jednak nasze boćki pilnują swojego 

terytorium i nie wpuszczają do niego innych bocianów.



AKCJA RATUNKOWA 

Nie zawsze jednak powrót młodych do gniazda jest szczęśliwy. Pewnego razu jeden z boćków wpadł do komina i nie mógł samodzielnie się wydostać.                      
Z pomocą przyszedł mu pan Burmistrz Andrzej Kamyszek i pan Stanisław Buczyński. Została wówczas otworzona dolna część prowadząca do komina i tą drogą 

Burmistrz wyjął mocno wystraszonego ptaka. Bocian trafił do zaprzyjaźnionej lecznicy pana Rafalskiego, który się nim zaopiekował.                                                
W dalszej części naszej prezentacji jest zaprezentowany film z akcji ratunkowej.



AKCJA RATUNKOWA - BURMISTRZ ANDRZEJ KAMYSZEK RATUJĄCY BOCIANA



SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE



Dziękujemy panu Rafałowi Rafalskiemu 
i jego lecznicy w Lubsku za okazaną pomoc.

Przychodnia Weterynaryjna Dr ZOO      
Budowlanych 1, 68-300 Lubsko



SPACER PO JASIENIU

Zdarzały się i spacerki po mieście. Często 
było tak, że młode bociany lądowały na 
ulicy, w mieście i nie mogły sobie poradzić. 

Miały problem z odbiciem, spacerowały 
ulicami narażając się na 
niebezpieczeństwo. 

Zawsze mogły liczyć na pomoc 
mieszkańców Jasienia.

Na zdjęciu pan Stanisław Buczyński z uciekinierem



STOŁÓWKA NA DACHU

      Dookoła naszego miasteczka rozciągają się łąki, są pola. Można znaleźć na nich oczka 
wodne i bagienka. To wszystko zapewnia naszym bocianom bardzo różnorodny pokarm.

Bociany jedzą wszystko, co są w stanie połknąć - od małych bezkręgowców, takich jak 
dżdżownice i ślimaki, poprzez owady jak pasikoniki, gady - takie jak zaskrońce, i ssaki - 
głównie gryzonie, zdarzają się też krety.  Co więcej, lubią sobie naprawdę dobrze podjeść :)

Nie zawsze jednak jest łatwo o pokarm.  W czasie suszy lub gdy jest dużo młodych miłośnicy 
jasieńskich boćków i my - pracownicy MGOK dokarmiamy je. Zaufały nam na tyle, że 
przychodzą do naszej ptasiej stołówki (dach na MGOK) bez obaw. Chodzą pod naszymi 
oknami, zaglądają i cierpliwie czekają, aż dostaną jakiś smakołyk. 

Nieraz nam się „oberwie”, że nic nie rzucamy. Wtedy krzyczą na nas, głośno klekocząc            
i machając skrzydłami :  „ Co tak długo?Głodne jesteśmy ! Gdzie jest nasze śniadanie!!!” ;)



Najbardziej lubią drobiowe serduszka ale i nie pogardzą też innym mięskiem. Czasami na dach przylatują też sroki „złodziejki” ;) by coś skubnąć   z bocianiej 
stołówki. Obserwujemy nieraz śmieszne sytuacje gdy sroka bawi się w chowanego z bocianem i próbuje go wykiwać, żeby podebrać mu serduszko drobiowe.   
Jest na tyle zachłanna, że w dziobek potrafi wziąć dwa spore kawałki. A bocian rozpościera skrzydła i próbuje ją pogonić. Wygląda to jak zabawa w berka. 



SERDUSZKA DROBIOWE DLA PISKLĄT

W tym czasie nasze boćki miały młode.
Potrzebowały więcej jedzenia. 

Pokarm, który im dawaliśmy nabierały do wola
i w ten sposób przenosiły mięsko do gniazda. 

Młode widząc rodzica ustawiały się w kole a dorosły 
bocian wypluwał pokarm z wola karmiąc nim młode.

Młode bociany są w ten sposób karmione przez obojga 
rodziców.
Gdy jest gorąco w podobny sposób dorosłe przynoszą 
swoim dzieciom wodę. Nabierają ją do wola i z dzioba 
poją młode.



KONTROLA ;)

Nasze bociany są z nami bardzo blisko.            
Czasami zdarza im się nadzorować naszą pracę.

Bardzo przyjemny widok za oknem.



MONITORING

     Możliwości techniczne oraz duże zainteresowanie życiem bocianów, które co roku wracają do tego samego 
gniazda na kominie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu sprawiło, że w roku 2019 z inicjatywy 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jasienia JASIENIAKI została zamontowana przy gnieździe kamera.

Od tej pory możemy śledzić życie naszych boćków dzięki bezpośredniej transmisji z bocianiego gniazda.          
Adres do kamery nieraz ulega zmianie - proponujemy wpisać na kanale YouTube  „Bociany z Jasienia na żywo”

https://www.youtube.com/channel/UCKzjH-_Hek6Z3Fmmi93Vklg  



BOB BUDOWNICZY

Jak już wspominaliśmy
nasz Wojtek bardzo dba o swoje gniazdo.
Co widać na załączonym obrazku.

Zdjęcia są zrzutami ekranu z monitora. Można to było wykonać dzięki zamontowanej kamerze.
Realizatorem transmisji jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JASIENIA JASIENIAKI

GALERIA



Troskliwy Wojtek dba, aby jego 
bociania partnerka, która 

wysiaduje jaja miała ciepło.

Zdjęcia są zrzutami ekranu z monitora. Można to było wykonać dzięki zamontowanej kamerze.
Realizatorem transmisji jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JASIENIA JASIENIAKI

GALERIA



GALERIA

Zdjęcia są zrzutami ekranu z monitora. Można to było wykonać dzięki zamontowanej kamerze.
Realizatorem transmisji jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JASIENIA JASIENIAKI

Pękające jajeczko Jest pierwszy maluszek!



Zdjęcia są zrzutami ekranu z monitora. Można to było wykonać dzięki zamontowanej kamerze.
Realizatorem transmisji jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JASIENIA JASIENIAKI

GALERIA

Leniwa niedziela ;) 



Zdjęcia są zrzutami ekranu z monitora. Można to było wykonać dzięki zamontowanej kamerze.
Realizatorem transmisji jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JASIENIA JASIENIAKI

GALERIA

Rośniemy !!!



GALERIA

Zdjęcia są zrzutami ekranu z monitora. Można to było wykonać dzięki zamontowanej kamerze.
Realizatorem transmisji jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JASIENIA JASIENIAKI

Dzięki zamontowanej kamerze można również podglądać życie w gnieździe nocą.



FILMY

Demontaż platformy z  komina 1.

http://www.youtube.com/watch?v=uOqpyle3qfc
http://www.youtube.com/watch?v=uOqpyle3qfc


Dziękujemy Panu Stanisławowi Buczyńskiemu za udostępnienie filmu z akcji ratunkowej bociana

FILMY

Akcja ratunkowa bociana.

Bocian wpadł do wysokiego komina.
Na pomoc wyrusza mu pan Burmistrz Andrzej Kamyszek 
i pan Stanisław Buczyński

http://www.youtube.com/watch?v=CL4d-wA_kEM
http://www.youtube.com/watch?v=CL4d-wA_kEM


Autorem albumu HISTORIA BOCIANIEGO GNIAZDA 
jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu

Historię BOCIANIEGO GNIAZDA spisały
Hanna Łabudzińska i Marzena Perkowska

Album został założony 05.05.2021r.


