TATRY
TPN

Głównym pożywieniem bociana białego, podobnie jak jego wszystkich
krewniaków z rodziny bocianów, są owady (szarańczaki i chrząszcze)
oraz dżdżownice. Ptaki te polują również na gady i – co utrwalano nam
od wczesnego dzieciństwa – zjadają płazy, a w szczególności żaby.

Biały drapieżnik
S

kład diety bociana
zależy głównie od
dostępności pokarmu i od warunków środowiskowych. Jego pożywienie
stanowią nie tylko wspomniane owady, gady i płazy,
lecz także, dość często,
drobne ssaki. Bociany polują
na norniki i nornice, ryjówki
i krety. Krety, ze względu na
budowę, są ofiarą trudną do
przełknięcia. Ptaki dobrze
sobie z tym radzą: oddziobują kończyny odstające na
boki i dopiero wówczas
połykają ofiarę. Chętnie
zjadają również ryby. Zdarza
się, że bociany sięgają po
ptasie jaja i same ptaki, ale
to niewielki procent biomasy
ich pokarmu.
Badania składu pokarmu
bocianów prowadzi się
na dwa sposoby. Po pierwsze, można obserwować
ptaki i odnotowywać,
co zjadł każdy osobnik.
Jest to jednak metoda obarczona dużym ryzykiem błędu, gdyż często nie sposób
precyzyjnie oznaczyć, co też
bocian znalazł wśród wysokiej roślinności i w pośpiechu połyka. Druga metoda
to analiza niestrawionych
resztek pokarmowych,
których bociany pozbywają się podobnie jak sowy,
czyli w postaci wypluwek.
Szczęśliwie dla bocianów
nie stosuje się już zacisków
na dzioby – uniemożliwiały
one ptakom przełknięcie
pokarmu, a naukowcom
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pozwalały na jego pozyskanie do oznaczeń. Nie zabija
się też bocianów, aby zbadać
zawartość ich żołądków. Była
to metoda skuteczna, ale jednorazowa. Obecnie uznaje
się ją za nieetyczną.
Z analizą wypluwek
wiąże się pewien problem:
bociany mają bardzo silnie
stężone kwasy żołądkowe,
rozpuszczające wszystkie
strawialne frakcje pokarmu.
Do analizy pozostają więc
tylko widoczne pod mikroskopem szczecinki dżdżownic i chitynowe pancerzyki
owadów oraz fragmenty kończyn i żuwaczki szarańczaków – często tak rozdrobnione, że oznaczenie gatunku
okazuje się niemożliwe. Ssaki
i ptaki są trawione niemal
w całości. Kwasy żołądkowe
bociana nie radzą sobie
jedynie z piórami, włosami
i twardymi zębami gryzoni.
Ale z kośćmi już jak najbardziej, więc trudno znaleźć
w wypluwkach pozostałości
płazów. Po ich zjedzeniu
nie zostaje żaden ślad.
Raz udało nam się znaleźć fragment kości płaza,
którą ochroniła plastikowa
nakrętka połknięta przez
bociana. Podobnie przebiega
trawienie gadów przez bociany: w wypluwkach trudno
znaleźć chociażby jedną
kosteczkę. Niestrawialne są
jednak łuski pokrywające
gadzie ciało. Specyficzny
kształt łusek pozwala – przy
dużym nakładzie pracy

i stoickiej cierpliwości –
odróżnić, czy bocian zjadł
węża, czy też jaszczurkę.
Dlaczego to takie trudne?
Otóż trzeba wśród całej masy
rozsypanych łusek znaleźć
tarczki brzuszne węży. Z kolei
odnalezienie pojedynczych
łusek głowowych jaszczurek,
o kształcie charakterystycznym dla różnych gatunków,
jest prawie nierealne. Wobec
tego o gatunkach jaszczurek
zjedzonych przez bociana
wnioskujemy na podstawie
ich dostępności w siedlisku.
Podstawę diety bocianów w Kotlinie OrawskoNowotarskiej, podobnie jak
w innych częściach kraju,
stanowią dżdżownice. Wiąże
się to zapewne z obecnością
obszarów podmokłych, czyli
środowiska życia doskonałego dla tych zwierząt. Wśród
owadów najczęściej zjadane
są prostoskrzydłe i biegaczowate. Szczególnie chętnie
bociany polują na biegacza
zielonozłotego i fioletowego. W diecie tych ptaków
można również znaleźć inne
chrząszcze: sprężykowate,
stonkowate (w tym stonkę
ziemniaczaną), żukowate
(z żukiem gnojarzem
na czele) i pływakowate.
Podhalańskie bociany sięgają
również po ryjkowcowate,
np. rozpucza lepiężnikowca.
Z niewiadomych przyczyn
bociany nie rozdrabniają
pancerzyków tych owadów,
lecz połykają je w całości.
W tej samej postaci można je

później znaleźć w wypluwkach. Charakterystyczny dla
górskiej populacji bocianów
jest wysoki udział gadów
w diecie. Łuski gadów znajdowaliśmy w blisko
70 proc. wypluwek. W niemal
równych proporcjach ofiarami bocianów były jaszczurki
i żmije zygzakowate.
Bocian to gatunek
oportunistyczny w wyborze
pokarmu – dopasowuje
dietę do zasobności siedliska. Żmija zygzakowata
i jaszczurka żyworodna są
najliczniejszymi gadami
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Bociany polują na
nie na łąkach, w ekotonach
i rejonie torfowisk. Analizując
skład diety górskich bocianów, niekiedy odnosiliśmy
wrażenie, że przypominają
one gadożery.
Bociany często przynoszą
do gniazd więcej pokarmu,
niż ich potomstwo może
zjeść. Nadmiar jest usuwany
– pod gniazdami znajduje
się wówczas szczątki ofiar.
Gniazda bocianów są zazwyczaj zlokalizowane w obrębie
gospodarstw, nierzadko
na dachach domów, co bywa
kłopotliwe. Nie każdy
ze spokojem znosi obecność
szczątków gryzoni i kretów
rozkładające się na balkonie.
Czasem wśród ofiar znalezionych pod gniazdem trafia się
żmija zygzakowata.
Niemniej bociany potrafią wynagrodzić wiosennym
klekotem swoje przykre dla
ludzi nawyki żywieniowe.
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Podhalańskie pola, łąki,
pastwiska i nieużytki to miejsca,
gdzie bociany ciągle jeszcze
znajdują obfitość pożywienia
– dżdżownic, owadów, małych
ssaków, gadów i płazów
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