
Ciconia nigra
(L., 1758)

Bocian czarny
Rzàd: brodzàce, rodzina: bocianowate

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny ptak l´gowy.

Opis gatunku

Bocian czarny jest nieznacznie mniejszy od bociana
bia∏ego. Osiàga d∏ugoÊç cia∏a ok. 95–100 cm, rozpi´-
toÊç skrzyde∏ 145–210 cm i mas´ ok. 3 kg. Upierzenie
obu p∏ci jest jednakowe, samice sà nieco mniejsze od
samców. Doros∏e ptaki majà czarne, z zielonofioleto-
wym po∏yskiem upierzenie grzbietu, ogona, spodu
i wierzchu skrzyde∏, szyi oraz g∏owy. Bia∏ej barwy sà je-
dynie po∏yskujàce pióra pokrywajàce pierÊ, brzuch i ob-
szar u nasady skrzyd∏a (pod pachami). Doros∏e bocia-
ny majà jaskrawoczerwono ubarwione nogi, dziób
i nieopierzony obszar okalajàcy oko. M∏ode ptaki majà
wzór ubarwienia podobny do doros∏ych. Czerƒ jest
u nich matowa i przechodzàca w bràz, biel zaÊ przybru-
dzona. U m∏odych przed opuszczeniem gniazda barwa
nóg, dzioba i obszaru wokó∏ oka jest szarozielona do
˝ó∏tawej. Po wylocie ubarwienie tych cz´Êci cia∏a jest
szare i z wolna przechodzi w czerwieƒ. Piskl´ta w wy-
glàdzie zbli˝one sà do bociana bia∏ego. Poczàtkowo
pokrywa je krótki i rzadki, z czasem coraz d∏u˝szy
i g´stniejàcy, bia∏y puch. Po 20 dniach pojawiajà si´
pierwsze czarne pióra pokrywowe. Pe∏ne upierzenie pi-
skl´ta osiàgajà oko∏o 60. dnia ˝ycia.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

W wysokim locie bociana czarnego mo˝na pomyliç z bo-
cianem bia∏ym Ciconia ciconia (A031). Gatunki te odró˝-
nia przede wszystkim ubarwienie ogona, szyi i g∏owy, któ-
re u bociana czarnego sà czarne, zaÊ u bociana bia∏ego –
bia∏e. Z du˝ej odleg∏oÊci w locie bocian czarny mo˝e byç
pomylony równie˝ z ˝urawiem Grus grus (A127), od które-
go ró˝ni si´ proporcjami cia∏a – ˝urawie majà znacznie
d∏u˝szà szyj´ oraz nogi.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek o dziennej aktywnoÊci. W trakcie l´gów wy-
st´puje w monogamicznych terytorialnych parach,
podczas w´drówek i zimowania prowadzi samotniczy
tryb ˝ycia.

L´gi
Po powrocie z zimowisk, co w kraju nast´puje na prze∏o-
mie marca i kwietnia, ptaki zajmujà terytoria i przyst´pu-
jà do tokowania. Tokowanie jest ma∏o widowiskowe
i ogranicza si´ do lotów ponad rewirem gniazdowym. Pa-
ry bronià terytorium gniazdowego, stàd w du˝ych kom-
pleksach leÊnych obserwuje si´ równomiernoÊç rozmiesz-
czenia terytoriów i znaczne oddalenie gniazd. Na tere-
nach obfitujàcych w pokarm odleg∏oÊci pomi´dzy gniaz-
dami sàsiednich par wynoszà 1100–5900 m. Minimalnà
odleg∏oÊç 300 m pomi´dzy zaj´tymi gniazdami odnoto-
wano w Lasach Czu∏czyckich k. Che∏ma. Na badanych
w kraju stanowiskach gniazda by∏y lokalizowane w odle-
g∏oÊci 50–3700 m od skraju lasu. Ca∏kowite terytorium
pary oceniane jest na 50–150 km2.
Do budowy gniazd bociany czarne wybierajà zwykle stare,
ponad 100-letnie, dorodne drzewa. Gniazda lokalizujà
w dolnej cz´Êci korony w rozwidleniu konarów lub przy
pniu na bocznych ga∏´ziach, jak te˝ na silnych konarach
w odleg∏oÊci do kilku metrów od pnia. W zale˝noÊci od po-
kroju i gatunku drzewa gniazda lokalizowane sà na du-
˝ych wysokoÊciach (ok. 25 m) lub ca∏kiem nisko (ok. 5–6
m). Na Ni˝u Polskim preferujà stare d´by (52%) oraz sosny
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(28%). W Beskidzie Niskim w 67% bociany czarne gniaz-
dowa∏y na bukach. Rzadziej drzewem gniazdowym by∏y:
olsza, brzoza, osika, a w górach jod∏a. Odnotowano rów-
nie˝ l´gi bocianów w gniazdach po ptakach drapie˝nych
m.in. bieliku, orliku krzykliwym, myszo∏owie oraz jastrz´-
biu. Gniazdowanie na pó∏ce skalnej odnotowano jedynie
w Tatrach. Bociany czarne wykazujà du˝e przywiàzanie do
rewirów l´gowych. Wi´kszoÊci par gniazdo s∏u˝y nawet kil-
kanaÊcie lat, choç sà pary, które co roku lub co kilka lat
budujà nowe gniazda.
Termin przyst´powania do rozrodu (zniesienie pierwszego
jaja) zale˝y przede wszystkim od warunków atmosferycz-
nych w marcu i w kwietniu. W centralnej Polsce wi´kszoÊç
samic niesie si´ w po∏owie kwietnia, choç znane sà przy-
padki pojawiania si´ pierwszych zniesieƒ w ostatnich
dniach marca. W Beskidach wi´kszoÊç l´gów rozpoczyna
si´ w pierwszych dniach maja, a w wyjàtkowych przypad-
kach nawet w trzeciej dekadzie maja.
Zniesienia bociana czarnego sk∏adajà si´ z 2–6 jaj, lecz
najcz´stsze sà zniesienia z 3 lub 4 jajami. W latach o wy-
jàtkowo korzystnych warunkach pokarmowych zniesienia
sà wi´ksze. W wysiadywaniu biorà udzia∏ oboje rodzice.
D∏ugoÊç wysiadywania wynosi 35–36 dni i rozpoczyna si´
od zniesienia pierwszego lub drugiego jaja. W konsekwen-
cji klucie m∏odych nast´puje niejednoczeÊnie (asynchro-
nicznie). Zjawisko to sprzyja dostosowaniu wielkoÊci l´gu
do panujàcych w danym roku warunków pokarmowych,
kiedy to przy niedostatku pokarmu ginà najm∏odsze i naj-
s∏absze piskl´ta. U bociana czarnego, podobnie jak u je-
go krewniaka bociana bia∏ego, wyst´puje niezwykle rzad-
kie u ptaków zjawisko zabijania potomstwa przez wyrzuca-
nie z gniazd jaj lub m∏odych. 
W karmieniu m∏odych udzia∏ biorà oba doros∏e ptaki. Po-
karm przynoszony przez nie w wolu jest zwracany bezpo-
Êrednio na gniazdo. Po 63–71 dniach przebywania w gnieê-
dzie piskl´ta uzyskujà zdolnoÊç do lotu. Bociany czarne wy-
prowadzajà 1–5 m∏odych, najcz´Êciej jednak 2–4 m∏ode.
Sukces l´gowy (procent par, którym uda∏o si´ wyprowadziç
co najmniej jedno m∏ode) wynosi Êrednio ok. 80%. Straty
w l´gach sà w porównaniu z gniazdujàcymi w podobnych
warunkach ptakami drapie˝nymi stosunkowo niskie. Mo˝na
to przypisaç du˝ej wytrwa∏oÊci bocianów czarnych podczas
wysiadywania i ma∏ej p∏ochliwoÊci przy gnieêdzie. Straty ma-
jà miejsce g∏ównie w okresie wysiadywania, a ich przyczynà
sà drapie˝niki, np. kuna leÊna i kruk. Wyjàtkowo przyczynà
strat bywa porzucanie l´gów na skutek p∏oszenia doros∏ych
ptaków, a nawet niszczenie l´gów przez ludzi.
Przeci´tne zag´szczenie par bociana czarnego podawane
dla du˝ych obszarów wynosi 3,2 p./1000 km2 na Âlàsku,
2,7 p./1000 km2 w Ma∏opolsce oraz 6,7 p./1000 km2 na
Nizinie Pó∏nocnopodlaskiej. Prowadzone w ostatnim 20-le-
ciu XX w. badania liczebnoÊci bociana czarnego w opty-
malnych lub suboptymalnych warunkach siedliskowych
wykaza∏y gniazdowanie gatunku w zag´szczeniu 1,3–8,3
p./100 km2 powierzchni ca∏kowitej i 2,8–9,0 p./100 km2

powierzchni leÊnej. Najwy˝sze wartoÊci zag´szczenia
stwierdzono w Lasach Sobiborskich na poczàtku lat 80. –
8,3 p./100 km2 powierzchni ogólnej i 9,0 p./100 km2 po-
wierzchni leÊnej, w Puszczy Bia∏owieskiej w latach
1985–1987 – 5,5 p./100 km2 powierzchni ogólnej i 6,1
pary/100 km2 powierzchni leÊnej oraz w Górach Sto∏owych
min. 6 p./100 km2 powierzchni ogólnej.
Na terenach o znacznej fragmentacji lasów i du˝ej urbani-
zacji, m.in. w by∏ym woj. piotrkowskim, na Ziemi Radom-
skiej, Ziemi Leszczyƒskiej czy w Ma∏opolsce, bociany gniaz-
dujà w znacznie ni˝szym zag´szczeniu 0,8–1,7 p./100 km2

powierzchni leÊnej.

W´drówki
Przelot jesienny jest s∏abo zauwa˝alny, bez wyraênie zazna-
czonych tras w´drówek. Na zimowiska bociany czarne od-
latujà od sierpnia do paêdziernika. Najpóêniej by∏y noto-
wane 3.11.1998 r., na stawach w Spytkowicach. Podczas
w´drówki obserwowane sà zazwyczaj pojedynczo, ale zda-
rza si´, ˝e ∏àczà si´ w stada przekraczajàce 100 os. W´-
drówka odbywa si´ w ciàgu dnia. Bociany czarne obràcz-
kowane w Polsce jako piskl´ta jesienià spotykane sà na
po∏udnie od Polski, najcz´Êciej w Izraelu.
Powracajàce z zimowisk bociany czarne pojawiajà si´
w kraju w 3. dekadzie marca i 1. dekadzie kwietnia. Naj-
wczeÊniejsza obserwacja pochodzi z 17.03.1990 r. z oko-
lic Czarnego Brodu w Puszczy Augustowskiej.

Zimowanie
Na podstawie obràczkowania wiadomo, ˝e polskie bocia-
ny czarne (obràczkowane jako piskl´ta) zim´ sp´dzajà
przede wszystkim w Libanie, Izraelu, Egipcie, Sudanie
i Etiopii. Na zimowiskach pojawiajà si´ od wrzeÊnia,
a opuszczajà je w marcu.

Pokarm
Bociany czarne ̋ erujà zarówno w bezpoÊrednim sàsiedztwie
gniazda, jak te˝ korzystajà z ˝erowisk oddalonych od gniaz-
da nawet o kilkanaÊcie kilometrów. Diet´ gatunku ustala si´
zwykle na podstawie ofiar znajdowanych na gnieêdzie lub
na podstawie badania zawartoÊci wola pisklàt.
W pokarmie bocianów gniazdujàcych w Puszczy Kampino-
skiej dominowa∏y p∏azy (46%), g∏ównie ˝aby brunatne oraz
ryby (43%), w tym: szczupaki, piskorze i p∏ocie. Jednak
bioràc pod uwag´ biomas´, zasadniczym sk∏adnikiem po-
karmu by∏y ryby (74%). Diet´ uzupe∏nia∏y owady, pierÊcie-
nice, Êlimaki oraz piskl´ta ptaków. W Puszczy Bia∏owieskiej
bociany czarne od˝ywia∏y si´ g∏ównie rybami, które poÊród
ofiar dominowa∏y zarówno iloÊciowo (44%), jak i wagowo
(58%). Ryby przewa˝a∏y równie˝ w pokarmie bocianów
w Beskidzie Niskim oraz w Lasach Sobiborskich na Polesiu
Lubelskim. Na tym ostatnim stanowisku zauwa˝ono, i˝
w ró˝nych sezonach udzia∏ ryb w pokarmie bocianów pod-
lega∏ wahaniom od 6 do 36%. Wyjàtkowo w pokarmie tra-
fiajà si´ wi´ksze zwierz´ta, jak krety czy je˝e.
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Wyst´powanie

Siedlisko
Bocian czarny gniazduje z dala od osiedli ludzkich. Na te-
renach ni˝owych preferuje kompleksy leÊne o znacznej po-
wierzchni. Optymalne warunki znajduje w siedliskach ze
znacznym udzia∏em trudno dost´pnych terenów podmo-
k∏ych i zabagnionych, obfitujàcych w ÊródleÊne rzeki i rowy
melioracyjne, stwarzajàce dogodne warunki ˝erowania.
Zadowala si´ te˝ ubo˝szymi lasami, w sàsiedztwie których
posiada atrakcyjne ˝erowiska – stawy rybne, ∏àki czy doli-
ny rzek. W górach najcz´Êciej gniazduje w dolinach poto-
ków i rzek lub w ich sàsiedztwie. W ostatnich latach zauwa-
˝ono oznaki prze∏amywania bariery strachu przed cz∏owie-
kiem i gniazdowanie w niewielkich zadrzewieniach (nawet
o powierzchni 0,6 ha) w pobli˝u osiedli ludzkich czy ruchli-
wych arterii komunikacyjnych.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-

niczników
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio

odorati-Fagenion)
9160 Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Ga-

lio-Carpinetun, Tilio-Carpinetum)
9410 Górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç – zbio-

rowiska górskie)
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe

91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum)

Rozmieszczenie geograficzne
Bocian czarny gniazduje w Êrednich szerokoÊciach geogra-
ficznych Palearktyki (nie wyró˝nia si´ podgatunków), mniej
wi´cej pomi´dzy 35° N a 65° N. W Europie jego zasi´g roz-
ciàga si´ od wybrze˝y Atlantyku (Francja) po Ural. Na po-
∏udniu si´ga P∏w. Ba∏kaƒskiego i Kaukazu, na pó∏nocy obej-
muje Dani´, po∏udniowà Szwecj´ i okolice St. Petersburga.
Wschodnià granic´ zasi´gu w Azji wyznacza wybrze˝e Pa-
cyfiku (Pó∏nocna Korea, Ussuria). Izolowane populacje l´-
gowe bociana czarnego wyst´pujà na Pó∏wyspie Iberyjskim
oraz w centralnej i po∏udniowej Afryce od Malawi i Zambii
po Kraj Przylàdkowy, gdzie w znacznym stopniu pokrywajà
si´ z zimowiskami europejskiej populacji gatunku. Bociany
azjatyckie zimujà na po∏udniu kontynentu – w pó∏nocnej
cz´Êci pó∏wyspów Indochiƒskiego i Dekan.

Rozmieszczenie w Polsce
Zasi´g bociana czarnego obejmuje ca∏à Polsk´. W górach
l´gi gatunku obserwowano do wysokoÊci 1100 m n.p.m.
Ponad 90% krajowej populacji gatunku gniazduje na nizi-
nach i wy˝ynach.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej, którego nie dotyczà
zwolnienia od zakazów wynikajàce z wykonywania czyn-
noÊci zwiàzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leÊnej lub rybackiej, wymagajàcy ustalenia stref
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywa-
nia (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: R gatunek zagro˝ony z racji
rzadkiego wyst´powania
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Bociany czarne preferujà d∏ugowieczne, dorodne drzewosta-
ny przedstawiajàce zwykle wyjàtkowe walory przyrodnicze.
Stàd te˝ l´gowiska bocianów znajdujà si´ w granicach ró˝-
norodnych form ochrony obszarowej. Znane sà stanowiska
w parkach narodowych, m.in. Bia∏owieskim PN, Biebrzaƒ-
skim PN, Bieszczadzkim PN, Gorczaƒskim PN, PN Gór Sto∏o-
wych, Kampinoskim PN, Magurskim PN, Poleskim PN czy Wi-
gierskim PN, jak te˝ w parkach krajobrazowych, m.in. Iƒskim
PK i Drawskim PK na Pomorzu Zachodnim, I∏awskim PK na
Pojezierzu Mazurskim, Kozienickim PK na Mazowszu oraz
Niepo∏omickim PK, Nadnidziaƒskim PK, Sobiborskim PK,
Che∏mskim PK, PK Lasów Janowskich i Popradzkim PK w po-
∏udniowej i po∏udniowo-wschodniej Polsce. Gniazdujà te˝
w rezerwatach przyrody, m.in. w znanych ze swej awifauny
rezerwatach – np. ¸´˝czok k. Raciborza czy Lasy Janowskie.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej bociana czarnego
oceniana jest na 6300–9600 p., w tym najliczniej (powy-
˝ej 1000 p.) gniazduje w Turcji, na Bia∏orusi, na ¸otwie
i w Polsce.
Od po∏owy XIX w. liczebnoÊç i zasi´g polskiej populacji bo-
ciana czarnego zmniejsza∏y si´, g∏ównie z powodu niszcze-
nia gniazd, odstrza∏u, wycinania lasów, jak i innych zazna-
czajàcych si´ zmian siedliskowych. Pod koniec XIX w. we
wschodniej Polsce bocian czarny by∏ ju˝ gatunkiem niezbyt
licznym. Pierwsze sygna∏y o poprawie sytuacji pochodzà
z poczàtku XX w. z terenów puszczaƒskich Mazur i Podla-
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sia. Po II Wojnie Âwiatowej w wi´kszoÊci regionów nastàpi∏
wzrost liczebny populacji, który najwi´kszym dynamizmem
charakteryzowa∏ si´ na Mazurach i Podlasiu, na Pomorzu
Zachodnim (koszaliƒskie), w Ma∏opolsce (rzeszowskie)
oraz na Lubelszczyênie. Na podstawie przeprowadzonych
u schy∏ku lat 60. badaƒ ankietowych, uzupe∏nionych lokal-
nie badaniami terenowymi, liczebnoÊç bocianów w kraju
oszacowano na 500–530 p. Na Âlàsku stan liczebnoÊci
w latach 60. trzykrotnie przekracza∏ stan z koƒca lat 1920.
Kolejna ogólnopolska inwentaryzacja przeprowadzona
w latach 1981–1982 wykaza∏a gniazdowanie 712 p., a li-
czebnoÊç gatunku oszacowano wówczas na 800–900 p.
Przez nast´pne 10 lat tendencja wzrostowa utrzyma∏a si´
i na poczàtku lat 90. w kraju gniazdowa∏o 950–1100 p.
bocianów czarnych. Najnowsze szacunki lokujà liczebnoÊç
gatunku w zbli˝onym przedziale. Mo˝na zatem mówiç
o stabilizacji krajowej populacji.
Prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu inwentaryzacje
gatunku wykaza∏y, i˝ najliczniej bociany czarne wyst´pujà
w pó∏nocno-wschodniej i wschodniej cz´Êci kraju: na Nizi-
nie Pó∏nocnopodlaskiej 107–111 p. (w Puszczy Bia∏owie-
skiej ok. 37 p., w Puszczy Augustowskiej 27–39 p. w latach
1989–1996, w dolinie Biebrzy 24–26 p. w latach
1989–1994, w Puszczy Knyszyƒskiej 14–17 p. w latach
1986–1995), na Mazurach ok. 100 p. (w Puszczy Boreckiej
10–15 p. w 1995, w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
8–10 p. w 1985, w Puszczy Piskiej 6–10 p. w latach
1990–1999), na Mazowszu 103–105 p. (w Puszczy Kam-
pinoskiej 5–10 p. w latach 1991–2002, w Puszczy Bia∏ej
5–10 p. w latach 1993–2001, w Puszczy Kozienickiej ok.
15 p. w latach 1995–2002, w ostoi Dolina Dolnego Bugu
do 11 p. w latach 1984–1987), na Lubelszczyênie
180–200 p. (w Lasach Janowskich powy˝ej 15 p. w latach
2000–2002, w Puszczy Solskiej ok. 15 p. w latach
1998–2002). Niema∏a populacja, liczàca 80–100 p., za-
siedla Karpaty (Beskid Niski ok. 35 p. w latach
1986–1996, Bieszczady ok. 20 p. w latach 1995–1998,
Góry S∏onne 8–10 p. w 1997, Pogórze Przemyskie
10–15 p. w latach 1991–1998). W ostoi Popradzkiej
stwierdzono do 10 p. w 2002, a w ostoi Torfowiska Oraw-
sko-Nowotarskie – 9 p. w latach 1984–1987. W zachod-
niej cz´Êci kraju wyró˝nia si´ populacja Âlàska, liczàca
130–174 p. (m.in. Dolina Stobrawy 11–15 p. w latach
1998–2000). W Górach Sto∏owych obserwowano niezwy-
kle dynamiczny wzrost liczebnoÊci z 1 p. na poczàtku lat
80. (pierwszy przypadek l´gów) do 11–13 p. w latach
2001–2003. W ostoi Dolina Ârodkowej Odry zanotowano
do 11 p. w latach 1999–2001, w Borach DolnoÊlàskich do
10 p. w latach 1990–1999, a w dolinie Baryczy 11–16 p.
w latach 1993–1995. Na Pomorzu wyst´pujà liczniej w kil-
ku ostojach ptaków (Puszcza nad Drawà 7–13 p. w latach
1995–2002, Ostoja Drawska 8–12 p. w 2002, Ostoja
Iƒska 9–10 p. w 2002). W centralnej Polsce bociany czar-
ne gniazdujà mniej licznie, lecz ich liczebnoÊç stale wzra-
sta. Przyk∏adowo na Ziemi ¸ódzkiej w 1994 roku odnoto-

wano 33–40 p., na Ziemi Kieleckiej w latach 1991–1993
33–40 p. (w Dolinie Nidy 10 p. w latach 1996–1997),
w by∏ym woj. radomskim 13–15 p.
Bociany czarne w czasie w´drówek tworzà czasem wi´ksze
koncentracje, spoÊród których na uwag´ zas∏ugujà obser-
wowane na zb. Jeziorsko stada 54 i 46 os.
13. i 21.08.1996. Rokrocznie zatrzymujà si´ podczas prze-
lotów nad Êrodkowà Wis∏à; w 1993 obserwowano tu nawet
stado z∏o˝one z 245 ptaków. Bywajà obserwowane jesienià
podczas przekraczania ∏aƒcucha Karpat. We wrzeÊniu 1958
i 1959 ponad Tatrami widziano stada liczàce 40 i 55 os.,
a w sierpniu 1963 stado 100 os. nad Bieszczadami.
èród∏em wzrostu liczebnoÊci l´gowej populacji bociana
czarnego w Polsce sà: ochrona l´gowisk, pojawienie si´
nowych terenów ˝erowiskowych, w Êlad za rozprzestrzenia-
niem si´ bobrów, oraz wzrost przeci´tnej produkcji m∏o-
dych, która do roku 1950 wynosi∏a 2,6 m∏odego, a w la-
tach 1951–1992 2,9 m∏odego na par´ l´gowà. Ponadto
ograniczeniu uleg∏a ÊmiertelnoÊç ptaków podczas w´dró-
wek i zimowania. Polska populacja bociana nie jest pod
tym wzgl´dem odosobniona, gdy˝ podobne tendencje
utrzymujà si´ w wi´kszoÊci krajów europejskich.
Sà jednak obszary, gdzie liczebnoÊç bocianów czarnych
spada. Przyk∏adem jest Sobiborski PK, gdzie w pierwszej
po∏owie lat 80. gniazdowa∏o 9 p., a w 2003 roku 4 p.
Przyczynà jest znaczne obni˝enie zwierciad∏a wód po-
wierzchniowych na skutek d∏ugotrwa∏ej suszy oraz przepro-
wadzonych w przesz∏oÊci melioracji. Spadek z 5 p. w la-
tach 70. do prawdopodobnie 2 p. w roku 2000 odnoto-
wano te˝ w Bia∏owieskim PN.

Zagro˝enia

Pod warunkiem utrzymania i konsekwentnego egzekwowa-
nia ochrony strefowej oraz nale˝ytego uwodnienia siedlisk
l´gowych gatunek nie jest w Polsce zagro˝ony.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• utrzymaç i konsekwentnie egzekwowaç ochron´ strefo-

wà, wprowadzajàc jednoczeÊnie jasne zasady gospoda-
rowania w strefach;

• utrzymaç zwartoÊç drzewostanu w sàsiedztwie gniazd –
bociany czarne unikajà drzewostanów przeÊwietlonych,
o du˝ej fragmentacji, np. z r´bniami gniazdowymi;

• utrzymaç wysokà wilgotnoÊç w otoczeniu miejsc gniazdo-
wania gatunku – zaniechaç osuszania, a w razie potrze-
by przywróciç w∏aÊciwe stosunki wodne poprzez budow´
przytamowaƒ na istniejàcych rowach odwadniajàcych.

W pobli˝u gniazd, w okresie pol´gowym, w razie potrzeby
mogà byç przeprowadzane prace piel´gnacyjne polegajà-
ce na wycince drzew utrudniajàcych ptakom w∏aÊciwy do-
lot do gniazda. Zabiegi takie wykonywano na Lubelszczyê-
nie i nie powodowa∏y one porzucania gniazd. W niektó-
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rych przypadkach przed przylotem ptaków z zimowisk
gniazda mogà byç poprawiane, w∏àcznie z budowà sztucz-
nych platform tam, gdzie gniazda uleg∏y zniszczeniu. Bo-
ciany czarne ch´tnie zasiedlajà sztuczne gniazda.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• wp∏yw zmian siedliskowych na liczebnoÊç;
• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych i ocena sukcesu l´-
gowego na losowych powierzchniach rz´du 100 km2;

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w kluczowych osto-
jach gatunku na terenie kraju, co 3 lata. Metodyka do
ustalenia.
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