Bocian
Odlatują bociany!
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Sierpień to miesiąc intensywnych migracji wielu gatunków
ptaków. Szczególną uwagę przyciągają gatunki większych
rozmiarów. Wśród nich szczególną pozycję zajmują bociany
białe – powszechnie znane i lubiane. Obserwacje sejmików
bocianich na łąkach czy też oglądanie migrujących stad tych
ptaków pozostawiają niezwykłe wrażenia.
Właśnie teraz bociany z środkowej Europy rozpoczęły już wędrówkę na swoje odległe
afrykańskie zimowiska. Często jednak odlot odbywa się niezauważenie. Najpierw ptaki
gromadzą się w stada, zwykle na łąkach z dala od zabudowań, by pewnego sierpniowego
dnia, zwykle w czasie ładnej wyżowej pogody, wzbić się w powietrze i wyruszyć w podróż.
Ptaki wykorzystują kominy termiczne, które wznoszą je na znaczne wysokości.

Migrujący bocian

Bociany nie wydają żadnych dźwięków w czasie przelotu (w przeciwieństwie do migrujących
żurawi, których klangor usłyszeć można ze znacznej odległości), co powoduje, że często
przelatują nad naszymi głowami niezauważenie. W związku z tym warto w najbliższych
dniach spoglądać w niebo. Dla zainteresowanych zalecam obserwacje stacjonarne z punktów.
Najlepiej, aby były to miejsca z szerokim polem widzenia (wyniesienia terenu). Najlepszą porą
dnia do obserwacji są godziny okołopołudniowe, choć pierwsze ptaki mogą zacząć lecieć już
około 9.30.

Kołujące stado bocianów

W okolicach Siedlec pierwsze migrujące stado złożone z 29 bocianów zostało
zaobserwowane w dniu 17 sierpnia w gminie Kotuń (obs. Agnieszka Parapura). Z kolei w dniu
19 sierpnia na obrzeżach Siedlec udało mi się zaobserwować przelot ponad 200 ptaków, przy
czym największe stado liczyło 150 osobników. Takich spotkań należy spodziewać się do
pierwszych dni września. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku dni szansa
zaobserwowania największych stad bocianów będzie najbardziej prawdopodobna. Ostatni
maruderzy lecący do Afryki spotykani będą jeszcze w końcu września. Potem pozostaną
ptaki, które będą próbowały przezimować.

Stado bocianów zaobserwowane w kominie termicznym na obrzeżach Siedlec

Trwają jeszcze wakacje, wiele osób jest na urlopach, więc warto ten czas wykorzystać.

Zachęcam do stacjonarnych obserwacji w najbliższych dniach, w godzinach od 9.00 do
13.00. Jeśli w czasie spoglądania kilka godzin w niebo nie pojawią się bociany, to może
jakieś inne ciekawe gatunki ptaków.
Ciekawe obserwacje (nie tylko stada bocianów) warto zarejestrować w Polskiej Kartotece
Przyrodniczej.
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