Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna
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Polska jest europejską ostoją bociana białego. Co roku przylatuje do nas około 41 tysięcy par ze 160
tysięcy żyjących na świecie. Znaczna część polskiej populacji bociana żeruje w dolinach i rozlewiskach
rzek Warmii, Mazur i Podlasia oraz Zachodniej Polski. Nasze miasteczko tradycyjnie jak co roku odwiedza
kilka osobników. Bocianich gniazd w gminie Trzcińsko-Zdrój jest 28, jednak nie wszystkie są obecnie
zamieszkałe: Swoje siedliska te piękne, duże ptaki usadowiły w następujących miejscowościach:
Babin (1), Chełm Dolny (1), Chełm Górny (1), Dobropole (2), Gogolice (1), Góralice (3), Górczyn(1),
Klasztorne(1), Piaseczno (3) Rosnowo (3), Stołeczno (3), Strzeszów (3), Tchórzno (2), Trzcińsku &ndash;
Zdroju ( 3 gniazda).
Trzcińskie gniazdo znajdujące się na Baszcie Bocianiej jest jednym z najstarszych w Europie. W naszym
mieście są jeszcze dwa inne gniazda. Pierwsze z nich znajduje się na rynku, drugie na tz.&rdquo;Koziej
Górce&rdquo;. Generalnie bocian biały uważany był za ptaka przynoszącego szczęście &ndash; w
folklorze przyjęło się sądzić, iż zabicie tego ptaka potrafi ściągnąć nieszczęście na osobę, która tego
dokonała. Bociek jest zwiastunem wiosny, a jego gniazdo na budynku symbolem szczęścia i obfitości
plonów dla gospodarstwa. Sprzyjało temu powiedzenie &ldquo;Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam
piorun nie uderzy". Jego mądrość kojarzono z postawą stania na jednej nodze, co przypominało
medytację.
Charakterystycznym głosem jest klekot, który można usłyszeć w czasie powitania pary ptaków na
gnieździe, ale także gdy bocian zostaje zaniepokojony np. pojawieniem się przy gnieździe obcego
bociana. Do wydawania tego głosu wygina szyję do tyłu tak, że głowę kładzie na grzbiecie (wyjątkowo
robi tak również w locie). Bocian biały nie jest gatunkiem globalnie zagrożonym wyginięciem i znajduje
się pod ochroną.
Bociany w naszej gminie można spotkać od marca &ndash; kwietnia do sierpnia i września. W
pozostałym okresie ten ptak odlatuje stadami na swoje odległe afrykańskie zimowiska. 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.
Bocian w kilku słowach: - żyje 25-30 lat, składa od 2 do 6 jaj, - przez dwa miesiące dostarcza do gniazda 26-28 kg pożywienia, - żywi się
myszami, rybami, rzadziej żabami, - od dwóch do pięciu lat dojrzewa do założenia rodziny, - do Afryki
leci trzy miesiące i tyle samo czasu zajmuje mu powrót, - dziennie pokonuje około 180 km.
Ludowe wróżby mówią iż zobaczyć pierwszego bociana w locie &ndash; rok pracowity i udany. Jeśli
bociek na gnieździe siedzi i w dodatku jest brudny &ndash; nieurodzaj pewny. Kiedy bociani rodzice
karmią 4 albo 6 piskląt &ndash; dobrobyt i szczęście murowane .Bocian biały jest mocno osadzony w
polskiej kulturze.
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