


Bociani rok, czyli od przylotu 
do sejmików i dalekiej podróży
 Przylot na lęgowiska i zajęcie gniazda to chyba najbardziej 

wyczekiwany i komentowany przez ludzi moment w życiu 
bocianiej pary. Większość sąsiadów bocianich gniazd rokrocznie 
wyczekuje pojawienia się „swojego boćka”. Wędrujące ptaki lecą 
bardzo wysoko. Przelatujące bociany obserwowano na wysokości 
ponad 1000 m, .

 Pierwsze, nieliczne jeszcze bociany przylatują zazwyczaj na 
przełomie drugiej i trzeciej dekady marca (choć niekiedy 
pojawiają się już na początku tego miesiąca), a ostatnie gniazda 
bywają zasiedlane w połowie maja. 

 Tylko w co trzecim gnieździe samiec i samica zjawiają się w tym 
samym dniu. W pozostałych przypadkach jeden z ptaków 
przybywa z pewnym opóźnieniem. Średnio różnica między 
przylotem pierwszego i drugiego bociana wynosi 7 dni, ale 
niekiedy oczekiwanie na partnera przeciąga się do całego 
miesiąca.









 Jeden z najpiękniejszych i najbardziej 
charakterystycznych dla Polski ptaków.

Bocian biały jest w Polsce gatunkiem 
średnio licznym, występującym na terenie 
całego kraju.

 Jego liczebność ocenia się na 44 – 46 tys. par 
lęgowych.

 Jest on nieodłącznym symbolem polskiej wsi 
i jednym ze zwiastunów wiosny.



 Pierwsze jaja składane są już na początku drugiej 
dekady kwietnia, ale średni termin zniesienia 
pierwszego jaja przypada na 30. kwietnia, natomiast 
ostatnie zniesienia rozpoczynane są w drugiej, a 
wyjątkowo nawet w trzeciej dekadzie maja lub nawet 
na początku czerwca. Samica składa jaja zazwyczaj co 
2 doby, ale odnotowano np. zniesienie z 6 jaj już po 6 
dniach. 

 Wysiadywanie rozpoczyna się 4-5 dni po zniesieniu 
pierwszego jaja, co w naszych warunkach, w 
przypadku par wcześnie przystępujących do lęgów, 
przypada na połowę lub koniec drugiej dekady 
kwietnia. Ponieważ inkubacja jaj trwa 33-34 dni, klucie 
się pierwszych młodych następuje około 20 maja. 













Charakterystyka
 Bocian biały jest dużym ptakiem. Ma długość 100–

115 cm[i wysokość 100–125 cm. Rozpiętość skrzydeł 
wynosi 155–215 cm, a jego masa 2,3–4,5 kg. 

 Ma długie nogi, długą szyję i długi prosty spiczasty 
dziób. Obie płcie są identyczne w wyglądzie, z 
wyjątkiem wielkości – samce są przeciętnie 
większe od samic.

 Upierzenie jest głównie białe z czarnymi lotkami i 
pokrywami skrzydeł. Tęczówki są ciemnobrązowe 
lub szare, a skóra wokół oczodołów czarna. 
Dorosłe ptaki mają jasnoczerwony dziób i 
czerwone nogi. 





Pożywienie
 Pokarm bociana stanowią wyłącznie zwierzęta, które 

należą do różnych grup systematycznych. Ofiarami są 
m.in. płazy, gryzonie, ssaki owadożerne (np. krety), 
duże owady (np. szarańczaki, chrząszcze), ryby, 
dżdżownice a czasami gady czy pisklęta lub jaja 
ptaków. Skład bocianiej diety zmienia się w zależności 
od rejonu, pory roku oraz od panujących warunków.





Bocian jest gatunkiem zasiedlającym 
krajobraz rolniczy, a jego występowanie 
wiąże się głównie z terenami podmokłymi w 
pobliżu, których obserwuje się największą 
koncentrację gniazd. Swoje gniazda 
zakładają bociany w pobliżu siedzib 
ludzkich budując je na drzewach, 
budynkach gospodarczych, a w ostatnich 
latach coraz częściej na czynnych słupach 
trakcji energetycznych (ponad 60% par w 
Polsce gnieździ się na słupach 
energetycznych).









 Odlatuje stadami w sierpniu i wrześniu, a wraca w 
końcu marca i kwietniu. 

 Charakterystycznym głosem jest klekot, który 
można usłyszeć w czasie powitania pary ptaków na 
gnieździe, ale także, gdy bocian jest 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)





Zagrożenia






