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Jego upierzenie jest głównie białe, z czarnymi 
piórami na skrzydłach. Dorosłe ptaki mają 
długie czerwone nogi oraz długie spiczasto 
zakończone czerwone dzioby i mierzą średnio 
100–115 cm od czubka dzioba do końca ogona, 
ze skrzydłami o rozpiętości 155–215 cm.                                                                                             

Dwa podgatunki, które nieznacznie różnią się 
wielkością, gniazdują w Europie (na północy 
po Finlandię), północno-zachodniej Afryce, Azji 
południowo-zachodniej (na wschodzie po 
południowy Kazachstan) i w południowej 
Afryce. Bocian biały podejmuje co roku dalekie 
wędrówki, zimując w Afryce, od tropikalnej 
Afryki Subsaharyjskiej po Republikę 
Południowej Afryki na południu lub na 
subkontynencie indyjskim (podgatunek 
azjatycki). Podczas migracji między Europą 
i Afryką unika przelotów przez Morze 
Śródziemne i kieruje się przez Lewant na 
wschodzie lub Cieśninę Gibraltarską na 
zachodzie, ponieważ wznoszące prądy 
powietrzne, na których polega w czasie lotu, 
nie tworzą się nad wodą.

Jego upierzenie jest głównie białe, z czarnymi piórami na skrzydłach. 
Dorosłe ptaki mają długie czerwone nogi oraz długie spiczasto zakończone 
czerwone dzioby i mierzą średnio 100–115 cm od czubka dzioba do końca 
ogona, ze skrzydłami o rozpiętości 155–215 cm.                                                                                             

 Dwa podgatunki, które nieznacznie różnią się wielkością, gniazdują w 
Europie (na północy po Finlandię), północno-zachodniej Afryce, Azji 
południowo-zachodniej (na wschodzie po południowy Kazachstan) i w 
południowej Afryce. Bocian biały podejmuje co roku dalekie wędrówki, 
zimując w Afryce, od tropikalnej Afryki Subsaharyjskiej po Republikę 
Południowej Afryki na południu lub na subkontynencie indyjskim 
(podgatunek azjatycki). Podczas migracji między Europą i Afryką unika 
przelotów przez Morze Śródziemne i kieruje się przez Lewant na 
wschodzie lub Cieśninę Gibraltarską na zachodzie, ponieważ wznoszące 
prądy powietrzne, na których polega w czasie lotu, nie tworzą się nad 
wodą.

Bocian biały

Bocian biały

Nela Pilarska, 9l.



       Rudzik
Zamieszkuje całą Europę, zachodni skrawek 
Syberii i Azji Mniejszej. Izolowane populacje 
lęgowe w Algierii czy na wyspach wschodniego 
Atlantyku. Nie występuje na Islandii, w 
północnej Skandynawii i w niektórych 
częściach Rosji. Zimuje w południowej i 
zachodniej Europie (polska populacja głównie 
na Półwyspie Iberyjskim), północnej Afryce, Azji 
Mniejszej i na Bliskim Wschodzie. Niektóre 
osobniki mogą jednak zimować w środkowej 
Europie. Na Wyspach Brytyjskich jest 
gatunkiem osiadłym.

W Polsce liczny ptak lęgowy, 
rozpowszechniony w całym kraju. Według 
szacunków Monitoringu Pospolitych Ptaków 
Lęgowych, w latach 2013–2018 populacja 
rudzika w Polsce liczyła 2,20–2,98 miliona par 
lęgowych[6]. Część ptaków zimuje na terenach 
lęgowych. Poza tym zimą na teren kraju 
przylatują osobniki z populacji pochodzących 
ze Skandynawii.
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Smukły, niewielki, niebiesko-czarny ptak o 
ceglastoczerwonym czole i podgardlu (pod którym 

metalicznie ciemnoniebieski pasek) oraz 
kremowobiałym spodzie ciała. Silnie wcięty ogon, 
widełki są najdłuższe u starych samców – do 7,5 

cm głębokości. Skrzydła dość długie i wąskie, 
ostro zakończone. Słaby dymorfizm płciowy – 
obie płci ubarwione jednakowo, samice mają 
jedynie nieco krótsze zewnętrzne sterówki. 

Wierzch czarny z granatowym połyskiem, na 
piersi czarna obwódka, tej samej barwy obwódka 
na szyi. Mały, czarny dziób. Nogi drobne, czarne. 

Na spodniej stronie ogona białe plamy. 
Przedstawiciele podgatunków H. r. transitiva i H. r. 
savignii mają rdzawy brzuch i węższą lub wręcz 

niewidoczną obrożę na piersi. Od podobnej 
jaskółki oknówki odróżnia się dymówkę po 

wąskich, długich skrajnych sterówkach i 
całkowicie ciemnym wierzchu ciała: Młode mają 
bardziej matowe upierzenie, krótsze zewnętrzne 
sterówki, mniej wyraźniej zaznaczoną plamę na 

podgardlu, obrożę na piersi nakrapianą oraz 
podgardle i czoło bladoróżowe.

Jest wielkości wróbla, choć ma dużo smuklejszą 
sylwetkę. Bardzo łatwa w obserwacji w trakcie 
chwytania owadów nad łąkami lub jeziorami.

Jaskółka  dymówka 
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Sylwetka szczupła. Obie płci ubarwione jednakowo. Nie 
różnią się zbytnio; samice są trochę mniejsze. Na głowie 
krótki, ledwo widoczny czubek utworzony z piór na 
wierzchu głowy (bardziej wydatny występuje u skowronka 
borowego). Zaznacza się wyraźniej w trakcie stroszenia 
piór. Upierzenie szaroziemiste z intensywnym, 
ciemniejszym szarym, śniado-brązowym kreskowaniem, 
jaśniejszym od spodu, stanowiącym doskonałą barwę 
maskującą. Brwi i obramowanie policzków o nieco 
jaśniejszym odcieniu niż reszta ciała. Spód brudnobiały, na 
piersi brązowo kreskowany, niżej jednolity, bez 
kreskowania. Skrzydła trójkątne, lotki mają jasne końcówki. 
W locie wyraźnie widoczna biel tylnej krawędzi skrzydeł 
i skrajnych sterówek. Dobrze widać je z niewielkiej 
odległości w trakcie podrywania się ptaka do lotu. Nogi 
jasnoróżowe z charakterystycznym długim, prawie prostym 
pazurem tylnego palca, który ułatwia poruszanie się po 
ziemi. Dziób dość krótki, a ogon długi. Rozmiarami 
przewyższa wróbla. Zamieszkuje Eurazję po wschodnią 
Syberię i Japonię oraz Afrykę Północną. Populacje 
zachodnie osiadłe, wschodnie wędrują zimą bardziej na 
południe, tam gdzie dominuje łagodniejszy klimat. Przeloty 
od lutego do maja i od września do listopada. Zimują 
w Europie Zachodniej, w basenie Morza Śródziemnego 
i Czarnego, od Bliskiego Wschodu po północno-wschodnie 
Indie oraz w Chinach, Korei i Japonii. Introdukowany 
w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i na Hawajach.
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Pies domowy

MarvelMarvel

Wiek psa określa się m.in. po oględzinach 
stanu uzębienia oraz ilości siwych włosów 
na głowie. 

U psów w wieku ok. 7 lat
Psy żyją przeciętnie 13–14 lat. 

Marvel to moja 
     SUCZKA
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CZY TE KONIE

 LATAJĄ? MOŻE ZAZDROSZCZĄ 

      WIOSENNYM PTAKOM....
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...AHA I JESZCZE JEDNO

JAKI 
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ULUBIONY
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