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ЛЕЛЕКА БІЛИЙ
Белый аист
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Ряд Лелекоподібні – Ciconiiformes
Родина Лелекові – Ciconiidae

Один із 7-х видів роду, у фауні України та області – 2 види.

ПРИРОДООХОРОННИЙ СТАТУС
У межах області – рідкісний.

АРЕАЛ ВИДУ ТА ЙОГО ПОШИРЕННЯ В РЕГІОНІ
Гніздовий ареал охоплює більшу частину Європи від 
Піренейського п-ова до Карелії, Поволжя й Закавказ-
зя, Північно-Західну Африку, Південно-Західну Азію від 
Туреччини й Ізраїлю до Ірану, частину Середньої Азії. В 
Україні проходить південно-східна межа ареалу – че-
рез АР Крим та південно-східні області. На початку ХХ 
ст. вид гніздився в регіоні на схід до м. Маріуполя, зго-
дом межа ареалу відступила на захід. Протягом остан-
ніх десятиліть відбувається його відновлення і подаль-
ше розселення. Українські лелеки зимують у Південній 
та Східній Африці.

МІСЦЯ ІСНУВАННЯ
Синантропний вид. Гнізда переважно влаштовує в на-
селених пунктах. Живиться у відкритих біотопах – на 
луках, пасовищах, полях. Необхідна наявність прісно-
водних водойм.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЛІМІТУЮЧІ ФАКТОРИ
В Україні гніздиться близько 40-50 тис. пар білих ле-
лек. У Донецькій області чисельність поступово зро-

стає, лелеки розселяються на південь і схід. У північ-
ній її частині гніздиться близько 50 пар, а у південній 
– близько 20. На стан популяції перш за все вплива-
ють кліматичні фактори та кормові умови конкретно-
го року, несприятливі зміни середовища існування 
– осушення вологих біотопів, деградація луків та па-
совищ, застосування отрутохімікатів у сільському го-
сподарстві, нестача придатних для гніздування місць. 
Частина особин гине від ураження струмом на опорах 
ЛЕП та розбивається об дроти. Іноді гнізда або птахи 
знищуються людиною. Пташенята можуть гинути за 
несприятливих погодних умов – сильних злив, пізніх 
заморозків, посухи.

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ
Перелітний птах. На місцях гніздування з’являється в 
березні – квітні. Гнізда розміщуються на стовпах, водо-
напірних баштах, деревах, будівлях. Це досить велика 
споруда з гілок, лоток вистилається товстим шаром 
сухої трави, моху, листя і т.п. Самка відкладає від 1 до 8 
білих яєць, найчастіше 3-5. Насиджують їх обидва пар-
тнери близько місяця. У виводках, як правило, від 2 до 
5 пташенят. Вони перебувають у гнізді близько 2 міся-
ців і залишають його у другій половині липня – першій 
половині серпня. Відлітають лелеки з другої половини 
серпня до кінця вересня. Живляться різноманітни-
ми дрібними тваринами – комахами, земноводними, 
гризунами, червами.

ПРИЙНЯТІ ЗАХОДИ ОХОРОНИ
Один із найбільш популярних у народі птахів. Є по-
стійним об’єктом різноманітних природоохоронних 
акцій. Включений до Додатків II Бернської та Боннсь-
кої конвенцій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИДУ 
У ПРИРОДНИХ УМОВАХ
Збереження природних місць існування, захист птахів 
та їх гнізд на лініях електропередачі, побудова штуч-
них гніздівель, пропагандистська робота.
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