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Czy wiecie, że co piąty bo-
cian jest Polakiem? Polska to 
światowa ostoja tego gatunku, 
na terenie naszego kraju 
gniazduje co roku aż 50 000 
par tych ptaków.  Gdzie jest 
ich najwięcej? Gdzie tworzą 
najbardziej efektowne skupi-
ska? Odpowiedzi na te pyta-
nia znajdziecie w poniższym 
w artykule.

Bocian biały to najbardziej roz-
powszechniony w Polsce gatunek 
bociana i jednocześnie jeden z 
największych ptaków zamieszku-
jących nasz kraj. Często osiedla 
się w pobliżu osad ludzkich, w 
przeciwieństwie do swojego 
płochliwego kuzyna, bociana  
czarnego, który najczęściej wy-
biera tereny zalesione i odludne. 
W Polsce spotkamy tylko dwa wy-
żej wymienione gatunki, nato-
miast na świecie jest ich 19. Wy-
stępują  na terenie większości 

krajów strefy umiarkowanej i tro-
pikalnej. 

Bociany oprócz klekotania i 
syczenia nie potrafią wydawać 
innych dźwięków, a to ze wzglę-
du na uwsteczniony narząd gło-
sowy. Głównym składnikiem ich 
diety nie są już obecnie żaby. Na 
skutek intensywnych prze-
kształceń użytkowania ziemi w 
ostatnich dziesięcioleciach, licz-
ba płazów w Polsce gwałtowanie 
spadła. Na szczęście bociany 
szybko dostosowały się do no-
wych warunków, zastępując w 
swojej diecie żaby małymi gryzo-
niami, gadami i rybami. 

Idealny do obserwacji
Bociany białe, to chyba najła-

twiejsze do obserwacji ptaki. Dla-
czego?  Po pierwsze: gniazda z 
rzadka zakładają w lesie, najczę-
ściej wybierając słupy elektryczne 
i kominy domów. Po drugie, trud-
no przeoczyć bociana – rozpiętość 

skrzydeł dorosłego osobnika to 
przecież nawet 2 metry. Po trze-
cie, bociany nie boją się ludzi.

Bocianie „łowy”
Gdzie mamy największe szan-

se zobaczyć bociany? Generalnie 
bociany znajdziemy na podmo-
kłych terenach nieprzekształco-
nych przez człowieka, tj. na  ob-
szarach łąkowo-leśnych, czyli 
tam, gdzie ptaki te mogą znaleźć 
pod dostatkiem pożywienia. Naj-
więcej takich miejsc zlokalizowa-
nych jest w Polsce północno-
-wschodniej. W 2003 roku został 
tutaj nawet utworzony specjalny 
szlak rowerowy „Podlaski Szlak 
Bociani”, którego trasa przebie-
ga przez liczne bocianie kolonie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
teren całej Polski, to wyraźnie wi-
dać, że skupiska bocianów ogni-
skują się wzdłuż dużych, nizin-
nych, nieuregulowanych rzek, 
takich jak: Noteć, Warta, Narew, 
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Jesteśmy światową ostoją tego gatunku

Bocianim szlakiem przez Polskę

Studio projektowe Stefano 
Boeri Architetti przygotowa-
ło niesamowity projekt mia-
sta-lasu, którego najważniej-
szą funkcją jest walka z za-
nieczyszczeniami powietrza. 
Prace nad Liuzhou Forest 
City rozpoczną się w 2020 r.

Pierwsze chińskie miasto-las 
autorstwa pracowni projektowej 
Stefano Boeri Architetti stanie się 
rzeczywistością. Znajdą się w nim 
biura, domy, hotele, szpitale 
i szkoły, które będą całkowicie po-
kryte przez roślinność. W planach 
nowa tkanka miejska pomieści 30 
tys. ludzi, wchłonie prawie 10 tys. 
ton dwutlenku węgla i 57 ton za-
nieczyszczeń rocznie oraz wypro-
dukuje ok. 900 ton tlenu.

Liuzhiu Forest City powstanie 
w południowej części Chin, w re-
gionie Liuzhou, wzdłuż rzeki Liu-
jiang. Obszar miasta obejmie 175 
hektarów. Nowa zielona metropo-
lia będzie połączona z Liuzhou 

szybką koleją, a samochody elek-
tryczne umożliwią indywidualny, 
ekologiczny transport do miasta.

Liuzhou Forest City będzie po-
siadało wszystkie cechy samowy-
starczalności energetycznej, jakie 
powinno posiadać ekologiczne 
i zrównoważone miasto. Do kli-
matyzacji wnętrz będzie wykorzy-
stywana energia geotermalna, 
a do magazynowania odnawial-
nej energii – panele słoneczne. 
Największą innowacją projektu 
Stefano Boeri Architetti jest obec-
ność roślin i drzew na każdym 
budynku, niezależnie od jego roz-
miarów i funkcji. W Liuzhou Fo-
rest City będzie w sumie 40 tys. 
drzew i prawie milion roślin z po-
nad 100 gatunków.

Obecność roślin, nie tylko 
w parkach, ogrodach i wzdłuż 
ulic, ale również na fasadach bu-
dynków, pozwoli miastu na sa-
mowystarczalność energetyczną. 
Dzięki pochłanianiu dwutlenku 
węgla i szkodliwych pyłów (57 ton 

rocznie), miasto przyczyni się do 
poprawy jakości powietrza. Dzię-
ki roślinności średnia temperatu-
ra powietrza zostanie zmniejszo-
na, powstaną naturalne bariery 
dźwiękowe i zostanie poprawiona 
różnorodność biologiczna żywych 
gatunków. Zostaną wygenerowa-
ne nowe siedliska ptaków, owa-
dów i małych zwierząt.

Prace nad Forest City rozpocz-
ną się do 2020 roku. Będzie to za-
równo pierwsze w Chinach, jak 
i na świecie innowacyjne miasto, 
które połączy samowystarczal-
ność energetyczną, wykorzysta-
nie energii odnawialnej ze zwięk-
szeniem bioróżnorodności gatun-
kowej oraz zmniejszeniem zanie-
czyszczenia powietrza. Po sukce-
sie Vertical Forest w Mediolanie, 
pracownia Stefano Boeri Archi-
tetti planuje kontynuować bada-
nia nad nową generacją architek-
tury i środowiska miejskiego, 
która ewoluuje w obliczu zmian 
klimatycznych.

Niesamowity projekt

W Chinach powstanie miasto – las

Opracował: DF

Ponad 70 tysięcy najcen-
niejszych na świecie rodza-
jów nasion roślin uprawnych 
zostało zamkniętych w Mil-
lennium Seed Bank w Wiel-
kiej Brytanii. Wśród zbiorów 
znajduje się ponad 50 dzi-
kich odmian nasion roślin ta-
kich, jak pszenica, jęczmień 
oraz soczewica. Skąd chęć 
zabezpieczenia źródła naszej 
codziennej żywności?

Świadomość o bankach ma-
gazynujących nasiona roślin 
uprawnych z całego świata na-
suwa niezbyt optymistyczne wi-
zje na temat naszej przyszłości. 

Póki co jednak naukowcy poda-
ją dość uspokajające uzasad-
nienie dla swoich działań.

Celem magazynowania na-
sion w miejscach takich, jak 
Millennium Seed Bank ma być 
przede wszystkim wyhodowa-
nie nowych odmian roślin 
uprawnych, odpornych na za-
grożenia takie, jak: zmiany kli-
matyczne, susze, szkodniki 
oraz różnego rodzaju choroby.

Ogólnoświatowy program o 
nazwie Crop Wild Relatives ma 
na celu wyszukiwanie i magazy-
nowanie nasion dzikich roślin, a 
naukowcy twierdzą, że w przy-
szłości może to być jedyny spo-

sób na radzenie sobie z trudno-
ściami w uprawach rolnych.

Aktualnie pokaźne zbiory wy-
słano do międzynarodowego 
centrum badań rolniczych w Li-
banie. Naukowcy pokładają 
największe nadzieje w dzikich 
odmianach roślin, które są 
uznawane za „silniejsze”, ze 
względu na ich naturalne przy-
stosowanie się do warunków 
środowiska. Specjaliści nie 
ukrywają także, że podczas pla-
nowanych testów chcą osią-
gnąć jak największą różnorod-
ność genetyczną i stąd koniecz-
ność stosowania różnych od-
mian roślin.

Ponad 70 tys. najcenniejszych rodzajów

Dlaczego Wielka Brytania 
magazynuje nasiona?

– Uruchamiamy Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu, 
który do 2027 roku rząd zasi-
li kwotą bliską 5 mld zł – za-
deklarował w piątek wicepre-
mier Jarosław Gowin. Pienią-
dze z tego funduszu mają tra-
fić m.in. na zakup elektrycz-
nych autobusów, czy budowę 
infrastruktury. Zapewnił, że 
skuteczna walka ze smogiem 
to priorytet rządu na najbliż-
sze lata. „Czyste powietrze, 
to lepsze i dłuższe życie plus 
czysty zysk”.

Wicepremier zwrócił uwagę, 
że walka o czyste powietrze to 
szansa na rozwinięcie w na-
szym kraju innowacyjnych 
technologii i wzmocnienie pol-
skiej gospodarki. – W tym glo-
balnym wyścigu konkurencyj-
nym nie zamierzamy być z tyłu, 
nie zamierzamy być w środku, 
chcemy być liderami, światowy-
mi liderami, jeśli chodzi o pro-
gram bezemisyjnego transportu 
publicznego – powiedział.

Przypomniał, że rząd przyjął 
projekt ustawy o elektromobil-
ności. Zgodnie z nim samorządy 
będą mogły tworzyć strefy czy-
stego transportu, gdzie poru-
szać by się mogły tylko pojazdy 
elektryczne. Projekt przewiduje 
ponadto zwolnienie aut elek-
trycznych z opłat parkingowych 
i akcyzy, zwolnienie firm i osób 
świadczących usługi ładowania 
tych samochodów z koncesji na 
obrót energią elektryczną

Projekt ma też stworzyć ramy 
prawne dla rozwoju infrastruk-
tury ładowania pojazdów elek-
trycznych, ale też i innych paliw 
alternatywnych - LNG i CNG. 
Ustawa wdraża do polskiego 
prawa unijną dyrektywę o roz-
woju infrastruktury paliw alter-
natywnych. W planach rządu 
do końca 2020 r. jest stworze-
nie sieci bazowej - ok. 6 tys. 
punktów ładowania energią 
elektryczną i 400 punktów ła-

dowania energią elektryczną 
o dużej mocy oraz 70 punktów 
tankowania CNG w 32 aglome-
racjach miejskich i na obsza-
rach gęsto zaludnionych. 
W projekcie zawarto także regu-
lacje dotyczące wykorzystania 
dróg na potrzeby prac badaw-
czych nad pojazdami autono-
micznymi. – Uruchamiamy 
Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu, który do 2027 roku 
rząd zasili kwotą bliską 5 mld zł 
– zadeklarował wicepremier.

Podczas piątkowej konferen-
cji Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR) i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚi-
GW) podpisały umowę, na pod-
stawie której oba te podmioty 
zapewnią finansowanie na za-
projektowanie i budowę nowej 
generacji autobusu bezemisyj-
nego oraz możliwości zakupu 
go przez samorządy. NCBR na 
fazę badawczą przeznaczył 100 
mln zł, z kolei NFOŚiGW na 
wsparcie finansowe dla samo-
rządów 2,2 mld zł. Na dotacje 
ma być przeznaczone 1 mld zł, 
z kolei na pożyczki 1,2 mld zł. 
Pieniądze będzie można wydać 
też na budowę lub moderniza-
cję infrastruktury na potrzeby 
bezemisyjnego transportu.

Wiceminister rozwoju Jadwi-
ga Emilewicz wyjaśniła, że zno-
welizowane 1,5 roku temu Pra-
wo zamówień publicznych dało 
możliwość realizacji takich za-
mówień w trybie tzw. partner-
stwa innowacyjnego. Pozwala 
to zamawiającemu, zamówić 
produkt lub usługę, której jesz-
cze na rynku nie ma, której nie 
można szczegółowo opisać 
w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia (SIWZ).

Wiceminister oceniła, że dzię-
ki pieniądzom z NCBR i NFOŚi-
GW w 2020 roku w polskich 
miastach miałoby jeździć ok.  
1 tys. nowoczesnych, elektrycz-
nych autobusów.

Do 2027 roku

Na niskoemisyjny 
transport 

przeznaczymy 5 mld zł

Biebrza, Bzura, Bug czy San. 
No dobrze, ale gdy trafimy w 

dany rejon, to gdzie konkretnie 
szukać gniazd tych ptaków? Bo-
ciany zakładają swoje gniazda 
na drzewach, dachach domów, a 
od kilkudziesięciu lat również na 
słupach elektrycznych. Twórcy 
portalu bocianologia.pl stworzyli 
mapę, która podpowie, w którym 
rejonie Polski najłatwiej znaleźć 
boćka na drzewie,  w których na 
dachu domu, a w którym na słu-
pie elektrycznym:  http://www.
bocianopedia.pl/bociany-i-boc-
ki/dbajmy-o-bociany-czyli-bo-
cianie-problemy-i-ochrona-bo-
cianow/zmiany-umieszczenia-
g n i a z d - w - o s t a t n i c h - c z a -
sach/139.

Bocian dla każdego
W Polsce znajdziecie kilka lo-

kalizacji, w których w jednym 
miejscu zobaczycie kilkanaście 
do kilkudziesięciu par lęgo-
wych. Oto niektóre z nich:
l Warmińska wieś Żywkowo – 

9 gospodarstw i 38 gniazd, 
również warto odwiedzić po-
bliskie: Lwowiec, Brzeźnica, 
gdzie znajdziemy po kilkana-
ście bocianich gniazd (woj. 
warmińsko-mazurskie).

l Posada Zarszyńska koło Sa-
noka, 20 bocianich par (woj. 
podkarpackie).

l Pentowo,  nazywana Europej-
ską Wsią Bocianią, 30 zasie-
dlonych gniazd (woj. podla-
skie).

l Stary Bubel, 30 gniazd (woj. 
lubelskie).

l Nadodrzańska wieś Kłopot, 
30 par, liczne pary również w 
okolicznych wsiach. Wieś 
Kłopot warto odwiedzić rów-
nież ze względu na jedyne w 
Polsce Muzeum Bociana: ht-
tp://www.mbb-klopot.ber-
mar.pl/ (woj. lubuskie).


