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Chrześcijanin i środowisko

Szybkie wiosenne przyloty

W niedalekich Marklowicach przypadkowy 
przechodzień mógł zobaczyć już w lutym bo-
ciana białego stojącego na gnieździe. Zapewne 
nieodparcie nasunęła się myśl – co temu się 
tak spieszy? Koledzy w Afryce przecież jeszcze 
za szarańczą się uganiają. Tych, którzy podej-
rzewają, że to jakiś wyjątkowo prędki do zalo-
tów osobnik, pragnę uspokoić, gdyż jemu były 
nie amory w głowie, a chęć przetrwania zimy, 
przed którą nie był w stanie uciec jesienią w 
cieplejsze strony. Uczynni ludzie podrzucali 
mu kawałki kurczaków, dając szansę na prze-
zwyciężenie cięższych mrozów tej zimy. Przy-
pominam sobie historię późnego lęgu bocia-

nów w Dębowcu. Cała czwórka młodych była 
zbyt niedojrzała i za słaba, żeby móc podołać 
trudom wędrówki jesiennej. Tej czwórce także 
pomagali wrażliwi na jej los ludzie, szczególnie 
pracownicy stawowi, podrzucając resztki karpi. 
Trójce się udało, czwarty jednak był zbyt słaby, 

ale i tak można cała sytuację uznać za wyjątko-
wo szczęśliwą dla tej rodziny. 

Czasy się zmieniają, więc i bociany zaczęły 
podchodzić do życia trochę inaczej i zdradza-
ją coraz większą niechęć do dalekiego latania. 
Część niemieckich, niektóre polskie przystają 
sobie w Hiszpanii i uznają, że w kwestii wę-
drowania zrobiły swoje. Decyzja nie jest obar-
czona zbyt wysokim ryzykiem, gdyż zwykle 
ten nieprzypadkowy przystanek znajduje się 
w pobliżu wysypiska śmieci dobrze zaopatrzo-
nego w strawne resztki. Przedstawiciele naszej 
cywilizacji marnują wyjątkowo dużo jedzenia. 
Bociany, jako pozytywny bohater tej sytuacji, 
nie pozwalają tak całkiem się zmarnować po-
rzuconemu żarciu. Wokół podobnych wysy-
pisk powstały cale kolonie lęgowe, a dzięki 
całorocznemu dostępowi do pokarmu bociany 
zaczęły być osiadłe, czyli nie podejmują wę-
drówek. Wręcz z braku odpowiednich miejsc 
na zbudowanie gniazda gotowe są latać każ-
dego dnia nawet 30 kilometrów z gniazda na 
wysypisko. Te nasze i niemieckie z hiszpań-
skich śmietnisk przy tak skróconej wędrówce 
mają drogę powrotną ledwie kilku-, kilkuna-
stodniową, mogą się więc pojawić w naszym 
kraju wyjątkowo wcześnie, zaskakując wszyst-
kich. 

Skąd jednak zimujące ptaki wiedzą, że po-
winny wracać do domu – szczególnie te, które 
zimują daleko, na południu Afryki? Taki sygnał 
do rozpoczęcia wędrówki w jedną, ale także 
w drugą stronę daje ptakom ich wewnętrzny 
zegar biologiczny nastrojony na warunki at-
mosferyczne, wysokość położenia słońca nad 
horyzontem, a przede wszystkim na długość 
dnia. Podręczny ptasi zegarek jest znacznie 
uboższy w „wypasione” funkcje niż nasze elek-
troniczne czasomierze, nawet te niezbyt drogie, 
ale dwie jego funkcje są wyjątkowo przydat-
ne – praca w trybie rocznym i dobowym. Me-
chanizmem zegara steruje część mózgu ptaka 
– przysadka mózgowa i musi on działać bez-
błędnie. Spróbujmy, będąc na otwartej prze-
strzeni, wyznaczyć południe – moment, kiedy 
słońce jest najwyżej i spojrzeć wtedy na ze-
garek, żeby zobaczyć, ile się pomyliliśmy. Jeśli 
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możemy wyobrazić sobie sytuację, że ten ptasi 
zegarek nie będzie zbyt dokładny i o jakieś 10 
minut później wskaże południe dla nas takie 
spóźnienie w odczycie najwyższego położenia 
słońca byłoby dużym sukcesem, ale dla bie-
daka ze spóźnionym zegarem oznacza minięcie 
się z celem wędrówki o jakieś 100 kilometrów. 
Zegar biologiczny jest na tyle dokładny, że po-
zwala ptakom z dokładnością do 20 kilome-
trów przelecieć dystans z Gdańska do Jawo-
rza, pod Goruszkę. Podobnie dokładnie ptak 
odmierza bieg czasu w trybie rocznym. Przed 
odlotem ptak musi być przygotowany, czyli  
z odpowiednim wyprzedzeniem dawać kolej-
ne impulsy. Sekwencyjnie przysadka mózgo-
wa wysyła skorelowane sygnały do różnych 
części organizmu – przesyłając sygnały do dzia-
łania. Odpowiednie hormony odpowiadają za 
kolejne etapy przygotowania do wędrówki – 
gromadzenie tłuszczu, pierzenie, zmiany wiel-
kości organów wewnętrznych i za poziom in-
nych hormonów. 

Bociany, przylatując wcześniej, mogą mieć 
do wyboru najlepsze miejscówki z obfitością 
pokarmu i gniazda położone blisko żerowisk. 
Korzystając z takiej sytuacji, szybciej mogą 
nawracać do gniazda z pokarmem, więc i ła-
twiejsze jest odchowanie piskląt, większy też 
może być sukces lęgowy, czyli liczba odcho-
wanych młodych. Drobny problem to poja-
wiająca się samcza konkurencja, która potrafi  
o dobrą miejscówkę zawalczyć. Szczególnie je-
śli w latach poprzednich to było gniazdo kon-
kurenta. Bociany, tak jak bardzo dużo innych 

gatunków, cechuje bowiem filopatria, czyli 
przywiązanie do rodzinnych stron i powraca-
nie do nich w kolejnych latach, by zakładać 
własne gniazda. U wielu gatunków filopatria 
oznacza gnieżdżenie się w promieniu do około 
20 kilometrów od miejsca urodzenia. Ich mło-
de zaraz po wylocie z gniazda są uczone przez 
rodziców radzenia sobie z problemami w po-
bliżu gniazda, uczenia się terenu, odnajdywa-
nia pokarmu wśród roślinności danej okolicy, 
więc powracając w okolice niedaleko oddalone 
od ich gniazda, szybko się odnajdują i radzą le-
piej niż w okolicy o nieznanym wcześniej cha-
rakterze. Po odłączeniu się od rodziców młode 
koczują zwykle w okolicy o promieniu do 100 
kilometrów od gniazda. Tak więc – wracając do 
bociana – samiec, który powraca na „swoje” 
gniazdo i widzi siedzącego na nim intruza –  
z pewnością podejmie próbę przepędzenia. 
Czasem takie walki o gniazdo kończą się śmier-
cią. Podobne historie dotyczą także samiczek. 

U części gatunków filopatria oznacza tyl-
ko okolicę najbliższą miejscu urodzenia, a nie 
konkretne miejsce gnieżdżenia, więc nie ma 
też bitew o gniazdo, a jedynie bywają utarczki 
o najlepszy kawałek terenu pod lęg i miejsce 
żerowania. 

Te samce, które przyleciały wcześniej są  
w uprzywilejowanej sytuacji. Zwykle są to 
osobniki dojrzałe, silniejsze od pozostałych, 
gdyż stać je było na wyprzedzenie konkuren-
cji w drodze powrotnej. U niektórych gatun-
ków – szczególnie u kaczek – pary odbywały 
toki już na zimowiskach, czy w czasie postojów 
migracyjnych, by nie marnować czasu po przy-
locie na miejsca lęgowe. Samce terytorialne 
po przylocie już trochę odpoczęły, nieco pod-
jadły, doszły do siebie, no i bronią swojego, 
czyli będą zdecydowanie bardziej zdetermino-
wane w tej walce. Podobnie jak nasze kocha-
ne, podwórkowe pieski. Są niepewne daleko 
od domu, schodzą z drogi, opuszczając wzrok, 
a za płotem ruszają na obcego jak rozjuszone 
tygrysy. Intruzi podejmują próby, ale widząc 
zdecydowanie bardziej bojowo nastawionego 
lokatora – zwykle unikają konfrontacji. Lekkie 
skaleczenie, kontuzja, o które nietrudno w cza-
sie utarczki – mogą przekreślić szanse na lęg, 
a bywają często jeszcze bardziej niebezpieczne. 
Czasem jednak nie odpuszczają i stają do kon-
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frontacji. U części gatunków – jak u cietrzewia 
czy bataliona – sama walka jest elementem 
toków. Małe ptaki śpiewające zaczynają się 
zachować agresywnie, przybierają pozy mają-
ce akcentować ich siłę i wzbudzić u przeciwni-
ka respekt, a przy tym intensywnie śpiewają. 
Już wtedy widać różnicę siły rywalizujących 
ze sobą śpiewaków i często to kończy rywa-
lizację – słabszy rezygnuje już na tym etapie. 
Jeśli żaden nie ustąpi, to zaczynają zbliżać się 
do siebie i rozpoczynają walkę w powietrzu, 
którą często kończą na ziemi. Nie zwracają już 
wtedy uwagi na mogące im grozić niebezpie-
czeństwo. Przegrywa ptak bardziej wyczerpa-
ny takim pojedynkiem. Niekiedy zdarza się, 
że jeden z nich lub rzadziej oba padają łupem 
drapieżnika, gdyż takie walki są na tyle gło-
śne, że zwracają uwagę nawet przypadkowego 
drapieżnika.

Widzimy więc, że ważne jest szybkie do-
tarcie na tereny gniazdowania. Coraz więcej 
ptaków odnajduje odpowiednie tereny zimo-
wania coraz bardziej położone na północ, co 
wiąże się z łagodniejszymi zimami będący-
mi efektem stopniowego ocieplania klimatu 
ziemi. Krótsza droga, to i szybszy powrót na 
miejsca lęgowe i wybranie najlepszego miej-
sca. Krótsza droga to także niższe ryzyko napo-
tkania niespodzianek pogodowych po drodze 
czy czyhających niebezpieczeństw. Pospoli-
cie w zadrzewieniach wokół naszych domów 
gnieżdżą się duże gołębie, największe lęgowe 

w naszym kraju, rozpoznawane po dużych, 
białych plamach na bokach szyi i zapewne  
z tego powodu zwane grzywaczami. Jeszcze 
kilkanaście lat wstecz, pierwsze ich wiosenne 
stada pojawiały się w drugiej połowie mar-
ca, a zwykle początkiem kwietnia można było 
usłyszeć pierwsze gruchania samców. W tym 
roku samiec grzywacza gruchał już końcem lu-
tego i nie był to jakiś pojedynczy wybryk (na 
Śląsku Cieszyńskim odnotowano wiele takich 
przypadków w tym roku), ale kolejny rok z co-
raz wcześniejszym przylotem tego gatunku. 

Jak logika podpowiada, najwcześniej przy-
lecą do nas te, które najbliżej zimowały i tak 
jest w rzeczywistości. Zimujące w Europie Za-
chodniej skowronki, szpaki i czajki przylatują 
już w drugiej połowie lutego. Skowronek leci 
dziennie przez kilka godzin, więc 3-4 dni trwa 
podróż i ptak już może być na miejscu. Będzie 
też coraz głośniej za naszym oknem. To jest ta 
pora, kiedy zaczyna rozbrzmiewać śpiew sam-
czyków sygnalizujących zajęcie terytorium i 
chęć przywabienia samiczki. Nadeszła wiosna z 
cieplejszymi dniami, rozwijająca się zieleń daje 
szansę na nowe życie. Wykorzystają najbar-
dziej tę szansę te ptaki, które 
jak te panny z lampami oliw-
nymi czuwały, by być na ten 
jeden najważniejszy moment 
najlepiej przygotowane.

Jan Król


