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Temat: Moje okno na świat- co znajduje się za moim oknem ? Część 2 

 

Drodzy Warsztatowicze ! 

Cieszę się bardzo ,że spodobał wam się pomysł obserwowania świata z  Waszego okna . Dziękuję 

Markowi, za nadesłane zdjęcia  i opis tego co   dostrzega z swojego okna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brawo Marek! 

Tęczowy wiatraczek i pszczółka są śliczne ! 

 

 



  

Moje bociany,  które  3 kwietnia do nas przyleciały najprawdopodobniej z Afryki mogą mieć za sobą 

nawet do 10 000 kilometrów. To bardzo długa i męcząca trasa!!! Ale ptaki te  nie odpoczywają tylko 

od razu zabierają się do  pracy. 

Jako pierwsze poprawiają i ulepszają  swoje gniazda. Co 

roku po zimie donoszą kłębki traw , patyczki , gałązki           

i w ten sposób naprawiają i rozbudowują swoje gniazdo. 

 

Udało mi się zrobić zdjęcie bociana z czymś w dziobie 

…chyba jest to kępka suchego siana ? jak myślicie ?  

Wyobraźcie sobie ,że bocian co roku tyle dokłada do 

gniazda, że to może osiągnąć wagę nawet dwóch ton i 

szerokość dwóch metrów. 

 „Dzikie” gniazda są bardzo kłopotliwe. Ptaki budują swoje gniazda często na słupach linii 

energetycznych(tak jak w moim przypadku), które mogą zostać uszkodzone przez taki ciężar. Żeby 

gniazdo nie stanowiło zagrożenia, w okresie zimowym podnosi się je i mocuje pod nim specjalny 

podest, który stabilizuje całość i odpowiednio rozkłada ciężar gniazda. 

 

 



 

Bociany wybrały same to miejsce na gniazdo. Pajęczyna przewodów elektrycznych oraz skrzyżowanie 

dróg wydawałby się nie odpowiednim miejscem na gniazdo…. Jednak co roku Bociany wracają 

właśnie do tego miejsca . 

Nieopodal znajdują się łąki i 2  małe jeziorka , może to dlatego tutaj zamieszkały , żeby mieć blisko 

dostęp do pożywienia? 

Co jedzą bociany? Czy to prawda ,że jedzą żaby? 

 Głównym pożywieniem bociana nie są tylko  żaby ale wszystkie zwierzęta, które bocian  jest w stanie 

pochwycić: pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, gryzonie, małe ryby i żaby, węże, krety, łasice, gronostaje, 

młode zające i pisklęta ptaków. 

Drodzy Warsztatowicze! 

Zdjęcia bocianów robię moją komórką …..Internet jest pełen idealnych, pięknych, profesjonalnych 

zdjęć tych ptaków….ale to nie moje zdjęcia …więc proszę o wyrozumiałość….a na koniec mam dla 

Was niespodziankę .Utworzyłam grupę na moim profilu Facebook-owym . Tam jest krótki filmik 

moich bocianów. Zapraszam do obejrzenia!  

Pozdrawiam Was serdecznie    Mariola  Zdera    



 

 


