
Pokarm: nornice, myszy, krety, ryjówki, ryby, 
większe owady, dżdżownice, gady i płazy, pisklęta 
innych ptaków
.Waga: 3 – 4 kg
Rozpiętość skrzydeł: 180 – 210 cm
Ilość jaj: 3 – 5 sztuk
Okres wysiadywania jaj: 33 – 34 dni
Najlepszy czas do obserwacji: wiosna oraz jesień 
(sejmiki bocianie).

Ciekawostki:
Zagrożeniem dla bocianów są linie energetyczne 
oraz telefoniczne.
Intensyfikacja rolnictwa eliminuje drobne zwierzęta 
będące pokarmem tych ptaków.
Najbliższym krewnym jest bocian czarny, 
gniazdujący w ukryciu, z dala od siedzib ludzkich.
Dorosłe osobniki są prawie całkiem nieme – prócz 
klekotu potrafią wydawać tylko syki.
Młode w gnieździe mogą odzywać się 
różnorodnymi  dźw iękami :  p i sk i ,  kw ik i  
i miauknięcia.
Polskie bociany odlatują na zimowiska przez 
Bosfor do Etiopii, Sudanu i Ugandy, część z nich 
udaje się dalej – aż do Zambii, Zimbabwe i RPA.
W Europie co 10 lat przeprowadza się 
międzynarodowy spis bocianów.
Spis przeprowadzony w połowie lat 90-tych 
wykazał, że w Polsce gnieździło się ponad 40 000 
tysięcy par, podczas gdy we Włoszech – 29 par, 
a w Danii – tylko 6 par.
Coraz więcej bocianów poszukuje pokarmu na 
wysypiskach śmieci.
Podczas jesiennych migracji polskie bociany 
pokonują około 8 000 km.
Na afrykańskich zimowiskach jedzą niemal 
wyłącznie owady – w tym uważaną za szkodnika 
szarańczę.
Wieś Pentowo nad Narwią otrzymała tytuł 
Europejskiej Wsi Bocianiej – w jednym dużym 
gospodarstwie znajduje się ponad 20 gniazd 
bocianich.

BOCIAN BIAŁY

Fot. P. Śnigucki  Fot. P.Sendecki   

 
PARKU KRAJOBRAZOWEGO

„DOLINA BARYCZY”

PTAKI



Bocian biały (Ciconia ciconia)
European white stork, Weisstorch, Cigogne blanche.

Parafrazując znane powieszenie – bocian jaki jest 
każdy widzi… Należy do rzędu brodzących. 
Wprawdzie nieczęsto widzieliśmy go brodzącego 
w płytkich wodach stawów lub rozlewisk – ale 
chyba każdy z nas widział bociana kroczącego 
dostojnie po łąkach. To jeszcze wciąż jest częsty 
„sielski obrazek.” Dorosłe osobniki różnią się 
zewnętrznie tylko wielkością – samiec jest troszkę 
większy niż samica. Młode osobniki nie mają 
czerwonych dziobów i nóg, których barwa jest 
niemal czarna. Po upływie roku mają już takie 
kolory, jak ich rodzice. Wbrew obiegowej opinii 
bocian nie żywi się tylko żabami. Te skrzeczące 
i rechoczące płazy stanowią zaledwie część jego 
diety. Lubi ryby i całkiem sprawnie radzi sobie 
nawet z dużymi zaskrońcami, a lot z wijącym się 
ponadmetrowym wężem nie jest wcale taki łatwy. 
Długie wędrówki umożliwiają bocianom rozłożyste 
i szerokie skrzydła. Dzięki nim więcej szybują niż 
aktywnie machają.  Wykorzystują prądy 
wznoszące, co pozwala im osiągnąć odpowiednią 
„wysokość przelotową”. Pierwsze bociany 
przybywają do naszego kraju zazwyczaj w połowie 
marca oraz na początku kwietnia.  
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Od razu obejmują w posiadanie swoje rewiry 
obwieszczając to głośnym klekotaniem. Gniazda 
zakładają na dachach gospodarstw, nieczynnych 
kominach, słupach energetycznych i tele-
komunikacyjnych, także na konarach rozłożystych 
starych drzew – jeżeli korona pozwoli na łatwy 
dolot. Para buduje nowe lub naprawia stare 
gniazdo – z patyków przetykanych słomą, trawą, 
sianem, sierścią, od jakiegoś czasu także – 
gazetami, szmatami i sznurkami. Stare gniazda 
mogą osiągać imponujące rozmiary do 3 m 
wysokości i wagi ponad tony. Samica składa 3-5 
jaj, które wysiaduje na zmianę z partnerem przez 
33-34 dni. Pisklętami opiekują się również oboje 
rodzice, przynosząc im pokarm i wodę do gniazda 
przez prawie 9 tygodni. Gdy młode opuszczą 
gniazdo, rodzice zajmują się nimi jeszcze przez 2-
3 tygodnie. Dojrzałość uzyskują w wieku 4 lat 
i wtedy też zaczynają zakładać własne gniazda lub 
zajmują wolne bocianie locum. Odloty na 
zimowiska zwiastują „sejmiki bocianie” – duże, 
liczące kilkaset osobników zgrupowania na 
skoszonych polach i łąkach. Od połowy sierpnia 
polskie boćki wyruszają do ciepłej Afryki, by na 
wiosnę powrócić w rodzinne strony.
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