
ROK Z ŻYCIA BOCIANA



PRZYLOT

Bociany przylatują do Polski z 
Afryki od wschodniej części 
Europy przez Cieśninę Bosfor, 
pojawiają się najczęściej 
wczesną wiosną 20 marca lecz 
zależy to od temperatury. 
Pierwszy przylatuje samiec a 
około siedem dni później samica 
wtedy zajmują już zbudowane 
gniazda lub tworzą nowe w 
których samica składa jaja.



LĘGI

Kiedy bociany dotrą do gniazda 
samica zaczyna składać jaja z 
dwu dniowym odstępem, 
najczęściej jest ich od 2 do 5 jaj. 
Okres inkubacji trwa 33-34 dni. 
Oboje rodzice wysiadują jaja 
ponieważ wysiadywanie zaczyna 
się od drugiego jaja pisklęta nie 
wykluwają się w tym samym 
momencie. Pierwsze wyklute 
pisklę jest większe i silniejsze od 
rodzeństwa. Wszystkie pisklęta 
wykluwają się ślepe a te chore i 
słabe wyrzucane są z gniazda co 
potwierdza że przetrwa tylko 
najsilniejszy. 



DWIE GRUPY PTAKÓW

Ptaki dzielimy na dwie 
grupy gniazdowniki i 
zagniazdowniki, bociany 
zaliczamy do 
gniazdowników gdyż 
zostają w gnieździe 
rodziców przez dłuższy 
czas, przykładem ptaka 
zagniazdowego jest  
kaczka gdyż od razu po 
wykluciu opuszcza 
gniazdo i podąża za 
rodzicami.

Bocian kaczka



WZROST BOCIANÓW

Bociany rosną szybko ,w 
gnieździe potrafią stać już po 3-
4 tygodniach. W wieku 7 
tygodni osiągają rozmiar 
dorosłego ptaka i zaczynają 
machać skrzydłami. Po dwóch 
miesiącach potrafią już latać 
potem opuszczają gniazdo i 
przygotowywują się  do odlotu.



WYLOT 

We wrześniu wszystkie bociany 
szykują się do wylotu, zbierają 
się w gromadnie tworząc 
sejmiki. Możemy wtedy 
zobaczyć stada latające przez 
niebo. Te słabe lub chore 
bociany nie mogą odlecieć i 
potrzebują pomocy człowieka. Z  
polski pierwsze wylatują ptaki 
dorosłe które w danym roku nie 
prowadziły lęgów w następnej 
kolejności są ptaki młode, 
dopiero po pięciu lub dziesięciu 
dniach odlatują ptaki dorosłe 
które prowadziły lęgi.



CZAS WĘDRÓWEK

Bociany białe należą do 
ptaków wędrownych gdyż 
odbywają regularne sezonowe 
przeloty. Przyczyną jest 
zjawisko migracji u ptaków 
wraz ze zmianą pogody 
zachodzące w ciągu roku na 
zasiedlonych przez nie 
terenach. W strefie klimatu 
umiarkowanego wraz ze 
zmianą pory roku bociany 
mają problemy ze 
znalezieniem pożywienia. 
Najtrudniejszą porą roku jest 
zima gdy temperatura spada 
poniżej zero stopni dlatego 
wiele gatunków ptaków 
opuszcza Polskę.



TRASA MIGRACJI BOCIANÓW

Bociany zamieszkujące 
Europę tworzą dwie 
grupy których trasy się 
różnią oraz odmiennymi 
rejonami zimowania w 
Afryce. Bociany 
zachodnioeuropejskie 
do której należą ptaki 
gnieżdżące wędrują 
przez Hiszpanie cieśninę 
Gibraltarską do Afryki 
zachodniej i środkowej, 
nasze bociany od razu 
kierują się na północ 
lecą przez 
Bałkany ,cieśninę 
Boswor, Azję Mniejszą  
potem wzdłuż nilu na  
zimowiska we 
wschodniej i 
południowej Afryce.



SPADEK POPULACJI BOCIANÓW

Populacja bocianów w 
Polsce bardzo spadła 
przez rolnictwo  Z 
Polski zachodniej 
bociany znikają, bo 
wchodzi tam coraz 
bardziej intensywne 
rolnictwo .Mamy coraz 
większe uprawy 
rzepaku czy kukurydzy 
- roślin, w które bocian 
nie wchodzi, bo nie 
znajdzie tam nic dla 
siebie ani potomstwa. 



BOCIANY W LEGENDACH

 
Często w legendach i 
opowieściach bociany 
przynosiły niemowlęta pod 
domy ich nowych rodziców 
którzy pragnęli dziecko. 
Można powiedzieć że 
bocian był wysłannikiem 
boga i obdarowywał 
życiem. W pewnych 
legendach jest 
czyścicielem świata z 
plugastwa lecz również 
karą gdyż źli ludzie 
zmieniali się w bociany.



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 
TO JUŻ KONIEC PREZENTACJI!

Opracowała; Aleksandra 
Korzybska
Źródła; Internet
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