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Wstęp
W  Europie żyją dwa gatunki bocianów. Obydwa gniazdują w  Polsce. Liczny i  powszechnie 

znany jest bocian biały Ciconia ciconia. Jest to jeden z  najstarszych gatunków synantropijnych, 
gnieździ się w sąsiedztwie osad człowieka już od średniowiecza. W polskiej kulturze jest gatun-
kiem symbolicznym, przynoszącym szczęście, a także dzieci. W tradycji jest też postrzegany jako 
zwiastun zbliżającej się wiosny. Kamil Cyprian Norwid w wierszu pt.: „Moja piosnka” pisał: …”Do 
kraju tego, gdzie winą jest dużą. Popsować gniazdo na gruszy bocianie. Bo wszystkim służą. Tęskno 
mi Panie”… W przeciwieństwie do bociana białego spokrewniony z nim bocian czarny Ciconia 
nigra jest gatunkiem znacznie rzadszym, żyjącym w lasach. W książce „Ptaki krajowe” w 1882 r. 
Władysław Taczanowski napisał, że „Obyczaje jego w tem są głównie odmienne od białego, że jest 
dziki i bojaźliwy, a zatem wszelkiego zbliżenia z ludźmi unika. Trzyma się zawsze w obszernych 
lasach między wielkimi błotami, lub zawierających wewnątrz bagna, błotka lub strugi.” Obydwa 
bociany są dużymi, eleganckimi ptakami o długich, czerwonych nogach i dziobach. Ubarwione są 
kontrastowo, biało-czarno. Według Jana Sokołowskiego (1972) „bociana czarnego można nazwać 
„czarnym” jedynie w porównaniu z bocianem białym. W rzeczywistości jest on pięknym, barwnym 
ptakiem.” Bocian biały ma czarne tylko lotki kontrastujące z resztą białego upierzenia, podczas gdy 
bocian czarny, zwany hajstrą, ma białe brzuch, pierś i pokrywy podogonowe, a pozostała część jego 
upierzenia jest brunatno-czarna z zielonkawo-purpurowym, metalicznym połyskiem. Czarne oko 
jest otoczone nagą czerwoną skórą, dochodzącą do dzioba. Nie ma wyraźnych różnic w wyglądzie 
samca i samicy, a zatem dymorfizm płciowy, u obu gatunków bocianów, jest niewidoczny. Młode 
bociany czarne wykluwają się pokryte gęstym białym puchem pisklęcym, z krótkimi, żółtymi no-
gami i dziobami. Ich upierzenie od wylotu z gniazda jest ciemnobrunatne bez połysku, nogi i dziób 
mają odcienie oliwkowe, szare i  żółtawe. Ptaki uzyskują szatę ostateczną w  trzecim roku życia. 
Bocian czarny jest nieznacznie mniejszy od bociana białego i delikatniej zbudowany. Rozpiętość 
skrzydeł wynosi 180-205 cm, długość ciała 90-105 cm. Masa ciała dorosłych ptaków wynosi ok. 
3 kg. Bociany należą do rzędu brodzących Ciconiiformes rodziny bociany Ciconiidae. Bociany czar-
ne odzywają się rzadko, tylko przy gnieździe, cichym gwizdem lub zgrzytliwym głosem. Klekoczą 
bardzo rzadko, znacznie ciszej niż bociany białe. Jan Sokołowski (1972) pisał o bocianie czarnym, 
że „unika on spotkania z bocianem białym, który go prześladuje i energicznie odpędza”. Współ-
cześnie brak obserwacji potwierdzających istnienie agresji między tymi pokrewnymi gatunkami.

Bocian biały (GZ) Bocian czarny (GZ) 
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Siedliska lęgowe
Bocian czarny jest ptakiem leśnym. Preferuje drzewostany w sąsiedztwie terenów podmokłych 

lub płytkich zbiorników wodnych. Do końca XX w. gniazdował niemal wyłącznie w  rozległych 
lasach, wybierając obszary słabo penetrowane przez ludzi. Uchodzi za gatunek skryty i płochli-
wy, unikający kontaktu z  człowiekiem. W  użytkowanym środowisku potrzebuje starych drzew 
o rozłożystych konarach, na których buduje swoje gniazda. Bocian czarny ma wysokie wymagania 
względem środowiska lęgowego. Optymalne warunki znajduje w starych (ponad 100-letnich), roz-
luźnionych drzewostanach, zapewniających łatwy dolot do gniazda. Wobec braku starych lasów 
w pobliżu żerowisk potrafi jednak gnieździć się nawet na pojedynczych starych drzewach przesto-
jowych w młodszych drzewostanach. Preferuje duże płaty wilgotnych lasów liściastych lub miesza-
nych, olsów, borów wilgotnych, ale występuje także w borach świeżych oraz borach bagiennych. 
Bociany chętnie wybierają drzewa w miejscach niedostępnych, na przykład grądzikach otoczonych 
wodą. W ostatnich dekadach coraz częściej w centralnej Polsce, zasiedlają niewielkie kompleksy 
leśne (ok. 50 ha), oraz budują gniazda w pobliżu osad ludzkich i ruchliwych szlaków komunikacyj-
nych, jeżeli w pobliżu znajdują się dogodne żerowiska.

Gniazda bociana czarnego są raczej płaskie, zbudowane z gałęzi i patyków. Wyściół-
ka zawiera suche trawy, mech i darń. Corocznie rozbudowywane konstrukcje osiągają 
średnicę do 2 m, wysokość do 1 m, i masę ok. tony. Bociany najczęściej budują gniazda 

Drzewostan gniazdowy bociana czarnego (GZ) Bocian czarny na gnieździe z młodymi (GZ)
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w dolnej części korony, co zapewnia dobry dolot ptakom dorosłym i ocienienie pisklę-
tom. W tej części pnia najgrubsze są też gałęzie, które muszą unieść ciężką konstrukcję 
bocianiego mieszkania. Gniazda budowane są na bocznych gałęziach przy pniu, na bocz-
nym konarze w oddaleniu od pnia, w rozwidleniu pnia, oraz na różnego typu zniekształ-
ceniach korony. Preferowanym gatunkiem drzewa gniazdowego bociana czarnego są oba 
gatunki dębów Quercus sp. Liczne są także gniazda na sosnach Pinus sylvestris i olchach 
Alnus glutinosa. Rzadziej ptaki lokują gniazda na drzewach innych gatunków: jodle Abies 
alba, klonie Acer platanoides, osice Populus tremula, buku Fagus sylvatica, brzozie Betula 

Gatunki drzew gniazdowych w różnych rejonach Polski
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pendula czy modrzewiu Larix europaea. Wyjątkowo znajdowano gniazda bocianów czar-
nych na drewnianych wieżach lub dachach ambon myśliwskich. Ptaki chętnie zajmują 
sztuczne gniazda, specjalnie dla nich budowane przez ornitologów, rzadko decydują się 
na lęgi w gniazdach po ptakach drapieżnych. Brak jest danych o drzewach gniazdowych 
bociana czarnego z terenu całej Polski. Dla obszarów nizinnych wykazano, że na dębach 
znajdowało się 51,5% gniazd, na sosnach 21,5%, i na olchach 15%. W górach dominowały 
gniazda na jodłach (45%) i bukach (42,5%). Z informacji regionalnych wynika, że udział 
poszczególnych gatunków drzew gniazdowych jest zróżnicowany, co przedstawia rycina.

Zazwyczaj rozmiary drzew gniazdowych bociana czarnego są większe niż drzew ro-
snących w  otoczeniu. Często są to drzewa starsze niż otaczający je drzewostan – tzw. 
przestoje czy nasienniki. Zdecydowana większość gniazd jest budowana na drzewach 
starszych niż 100 lat. Gniazda umieszczane są na wysokości od 3 do 25 m, blisko połowa 
z nich jest nie wyżej niż 15 m nad ziemią. Bociany czarne mogą mieć w rewirze lęgowym 
więcej niż jedno gniazdo i co kilka lat zmienić miejsce lęgu. Znane są przypadki powrotu 
bocianów do starych, nieużytkowanych przez kilka lat gniazd, a także zbudowania gniaz-
da na tym samych drzewie nawet po kilkunastoletniej przerwie. 

Żerowiska
Bociany czarne szukają pożywienia brodząc po płytkiej wodzie, Zbyt wysoki poziom 

wody, powyżej stawu kolanowego, utrudnia ptakom poruszanie sie i skuteczne ataki na 
ofiary. Bociany dużo rzadziej chodzą po terenach niezalanych, jak wilgotne łąki czy pa-
stwiska lub ścierniska. Ich żerowiska stanowią najczęściej wody stojące, ale mogą także 

Śródleśne cieki wodne to ulubione żerowisko bociana czarnego (GZ)
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polować w wartko płynących ciekach i strumieniach. Ptaki zdobywają pokarm zarówno 
na obszarach śródleśnych (w  olsach i  borach bagiennych, płytkich rzekach i  strumie-
niach, rowach, zalewach tworzonych przez bobry) jak i  terenach otwartych: stawach, 
brzegach jezior, kanałach, rozlewiskach, i wilgotnych łąkach, znajdujących się w pobliżu 
miejsc lęgowych. Nowym, obserwowanym od kilku lat zjawiskiem w centralnej Polsce 
jest żerowanie bocianów czarnych w przydomowych stawach i oczkach wodnych w przy-
leśnych obszarach zabudowanych, a nawet na warszawskim Ursynowie. Bociany czarne 
żerują najczęściej w promieniu 1-2 km od gniazda, ale obserwowano także ptaki latające 
na żerowiska oddalone o 10, a nawet 16 km. Jest to związane z zasobnością pokarmową 
łowisk. Bociany czarne zazwyczaj polują pojedynczo. Na obfitych w pokarm rozlewiskach 
można jednak spotkać niewielkie grupy kilku osobników (najczęściej rodziny), niekiedy 
w towarzystwie czapli lub bocianów białych.

Rozmieszczenie i liczebność
Bocian czarny występuje w Europie i w Azji, na znacznie większym obszarze niż bo-

cian biały. Zasiedla powszechnie środkową i wschodnią Europę, bez Skandynawii i Wysp 
Brytyjskich. Izolowane populacje gniazdują na Półwyspie Iberyjskim, we Francji, Belgii 
i północnej części Włoch. Polska leży w centrum zasięgu geograficznego bociana czarne-
go w Europie. W naszym kraju żyje ok. 1400-1600 par, czyli blisko 25% populacji w gra-
nicach Unii Europejskiej, co nakłada na Polskę dużą odpowiedzialność za zachowanie 
stabilnej populacji tego gatunku oraz jego siedlisk. W Polsce bocian czarny występuje 
w całym kraju, przy czym 87% populacji zasiedla niziny i wyżyny, a tylko 13% obszary  

Bociany czarne chętnie żerują w płytkiej wodzie zalanych olsów (GZ)
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górskie, głównie Karpaty. W  pierwszej połowie XX w. bocian czarny w  Polsce był  
gatunkiem rzadkim, rozmieszczonym nierównomiernie. Inwentaryzacja z połowy lat 60. 
ubiegłego stulecia wykazała obecność 476 zajętych gniazd, co oceniono na ok. 500-530 
par lęgowych. W końcu lat 80. liczebność gatunku wzrosła do 800-900 par. Po wyraźnej 
odbudowie, a nawet ekspansji w drugiej połowie XX w., w XXI w. bocian czarny wyka-
zuje spadek liczebności na północnym wschodzie Polski, natomiast obserwowany jest 
lekki trend wzrostowy lub stabilizacja na południu i w centrum kraju. Według danych 
Państwowego Monitoringu Ptaków w całej Polsce populacja bociana czarnego jest sta-
bilna. Średnie zagęszczenie w Polsce wynosi 0,5 pary/100 km2 powierzchni ogólnej oraz  
1,9 pary/100 km2 powierzchni leśnej, choć lokalnie wykazuje duże zróżnicowanie.  
Najwyższe zagęszczenie bociana czarnego stwierdzono w  lasach na wschodzie kra-
ju: do 8-10 par/100  km2. W  polskich Karpatach wykazano zagęszczenie 1,8 (1,3-2,4) 
par/100 km2 powierzchni ogólnej i 3,4 (2,4-4,5) par/100 km2 powierzchni leśnej.

Biologia lęgowa
Bociany czarne osiągają dojrzałość płciową w 4 roku życia. Są terytorialnie, rewiry lę-

gowe wykazują dużą stabilność. Areały osobnicze sąsiednich par mogą się częściowo na-
kładać, ponieważ ptaki bronią aktywnie tylko najbliższego otoczenia miejsca lęgu. Gniaz-
da sąsiednich par oddalone są od siebie o ok. 1-8 km. Para karmiąca młode wykorzystuje 

Wysiadujący bocian czarny (GZ)  Bociany w wieku kilkunastu dni (PZ)

Około 40-dniowe bociany (PZ)  Prawie 50-dniowe bociany (PZ)
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obszar wielkości 10-500 km2. Prawdopodobnie bociany czarne tworzą wieloletnie związki 
monogamiczne. Przylatują na lęgowiska w terminie podobnym jak bociany białe, czyli od 
połowy marca do końca kwietnia. Toki z cichym gwizdem odbywają się podczas lotów nad 
rewirem lęgowym. Tokujące bociany latają nisko nad lasem, głęboko uderzając skrzydłami. 
Ptaki od razu po przylocie rozpoczynają poprawianie starego lub budowę nowego gniazda. 
Witając się przy gnieździe ptaki rytmicznie kiwają się z wyciągniętymi szyjami i głowami, 
eksponując białe pokrywy podogonowe i cicho gwiżdżąc. Wnętrze gniazda jest zbudowane 
z drobniejszych gałęzi, wyścielone mchem, trawą i darnią. Nowe gniazda są płaskie, stare 
coraz wyższe na skutek rozbudowywania w kolejnych latach zasiedlenia. W kwietniu sami-
ca składa od 3 do 6 kremowobiałych jaj w odstępach 2-3 dni. Najliczniejsze są zniesienia 
z 4 jajami (ok. 64% lęgów), następnie z 5 (20%), oraz 3 (14%). Jaja mają kształt wydłużony, 
skorupy są białawe, z lekkim zielonkawym prześwitem. W wysiadywaniu, rozpoczynanym 
po złożeniu drugiego jaja, biorą udział obydwoje rodzice. W nocy wysiaduje wyłącznie sa-
mica. Wyjątkowo, po wczesnej stracie lęgu podczas inkubacji, bociany mogą powtórzyć lęg. 
W powtarzanym zniesieniu liczba jaj jest mniejsza. Młode, pokryte gęstym, białym puchem 
klują się asynchronicznie po 31-37 dniach (od pierwszych dni maja do początku czerwca). 
Przebywają w gnieździe ok. 70 dni. Gniazdo opuszczają w lipcu, bądź w pierwszych dniach 
sierpnia. Para bocianów czarnych wyprowadza od 1 do 6 młodych. W Polsce średnio na 
parę lęgową przypada od 1,1 do 2,33 młodego, a na parę z sukcesem pomiędzy 2,14 a 2,69 
młodego. W latach o ograniczonej dostępności pokarmu najmłodsze (i najmniejsze) pi-
sklęta mogą być uśmiercane i zjadane przez rodziców. W Polsce ok. 30% lęgów kończy się 
niepowodzeniem, a sukces lęgowy wykazuje silną zmienność w kolejnych latach. Związane 
jest to głównie z wahaniem poziomu wód i brakiem dostępnego pokarmu. Około 70% pta-
ków ginie w pierwszym roku życia. 

Skład pokarmu
Pożywienie bociana czarnego stanowią 

głównie ryby chwytane w płytkiej wodzie 
przez brodzące ptaki, stanowiące około 60-
80% ogólnej biomasy ofiar. W diecie domi-
nują ryby wielkości do 100 g (karasie, ślizy, 
piskorze, kozy, rzadziej małe szczupaki, 
płocie czy węgorze). Ciekawostką jest ob-
serwowane od niedawna chwytanie przez 
bociany czarne karasi złocistych w przydo-
mowych oczkach wodnych. Ważną grupę 
pokarmu stanowią płazy (głównie żaby i grzebiuszka), tworzące 25-30% biomasy ofiar. 
Pożywienie uzupełniają licznie chwytane bezkręgowce wodne (pijawki, larwy ważek, śli-
maki) o  znikomym udziale w  biomasie. W  okresie karmienia piskląt dorosłe bociany 
przenoszą pokarm w wolu i wypluwają go na dno gniazda.

Ryby i płazy to podstawowy pokarm  
bocianów czarnych (DA)
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Wędrówki
Bociany czarne są migrantami dalekodystansowywmi. W przeciwieństwie do bocianów 

białych przed odlotem nie gromadzą się na sejmikach. Wędrują w niewielkich grupkach, naj-
częściej złożonych z kilkunastu ptaków. W Polsce największe przelatujące stado bocianów 
czarnych, złożone z ok. 100 osobników, widziano w Bieszczadach w końcu sierpnia 1963 r. 
W okresie przelotów na Podhalu spotykane są grupy złożone z 20-30, rzadziej 50 ptaków. 
Zimują w środkowej Afryce, na południe od Sahary, oraz w dolinie rzeki Jordan w Izraelu. 
Polskie bociany spędzają zimę w odległości ok. 5,5 tys. – 10 tys. km od lęgowisk. Wędrówka 
trwa od 8 do 10 tygodni. Średni dzienny dystans przelotu podczas migracji wynosi od 140 
do 200 km, a maksymalny 300-445 km. Ptaki lecą głównie z prędkością od 20 do 40 km/h, 
maksymalnie do 70 km/h. Dzięki zastosowaniu telemetrii satelitarnej w badaniach bocianów 
ze środkowej Polski w 2016 r. wiadomo, że ptaki młode rozpoczynają wędrówkę od połowy 
sierpnia. Trasa migracji wiedzie wzdłuż łuku Karpat, przez Morze Marmara, półwysep Synaj 
oraz dolinę Nilu do Sudanu. Część ptaków z Polski może także korzystać z zachodniej trasy 
migracyjnej i zimować w hiszpańskiej Andaluzji. Młode z logerami z tego samego gniazda 
na Ziemi Łódzkiej wędrowały odmiennymi szlakami: jeden z nich, migrujący wschodnim 
szlakiem, zginął na Węgrzech, drugi przelatywał przez Morze Adriatyckie, Półwysep Ape-
niński, Sycylię, Morze Śródziemne, Tunezję i zimował nad rzeką Gagere w Nigerii. W ciągu  
53 dni wędrówki pokonał trasę 10 000 km, średnio przemieszczając się 250 km dziennie. Przez  
10 dni przeleciał 2600 km nad piaskami środkowej Sahary. 

MŁODSZY I STARSZY, młode ptaki z Nadleśnictwa Grotniki. Zanim po raz pierwszy zaczęły samodzielnie polować, 
przez kilka tygodni odbywały krótkie loty treningowe w okolicach gniazda. Obydwa ptaki mają na plecach prawie 

niewidoczne nadajniki gps-gsm założone po raz pierwszy przez członków Komitetu Ochrony Orłów w 2016 r. (DA)
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ŻÓŁTY, bocian czarny z Nadleśnictwa Skierniewice z loggerem nożnym założonym po raz pierwszy w Polsce  
pilotażowo w ramach projektu BocianiMY w 2017 roku (GW)

Mapa wędrówki młodych bocianów czarnych z Ziemi Łódzkiej (DA). Objaśnienia kolorów: biały – BIAŁY 23.08-
17.10.2017 – Nigeria; zielony – ZIELONY 4.09-13.09.2017 – Węgry/padł; żółty – ŻÓŁTY 19.08-31.10.2017 – Turcja; 
niebieski – PLECAK 21.08-29.10.2017 – Chorwacja; fioletowy – STARSZY 26.09-16.10.2016 – Turcja/zastrzelony; 

czarny – MŁODSZY 14.08.-29.10.2016 – Sudan; czerwony – MŁODSZY – 2.10-16.10.2017 Turcja-Sudan
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Niewiele jest informacji na temat przemieszczeń młodych bocianów przed uzyskaniem 
dojrzałości płciowej i rozpoczęciem lęgów. Śledzony telemetrycznie ptak z centralnej Polski 
spędził pierwszą zimę w Sudanie, sezon lęgowy w Turcji, a następną zimę znowu w Suda-
nie, przebywając na bardzo ograniczonej przestrzeni. Oznakowany w Polsce ptak w trzecim 
roku życia po przezimowaniu w Sudanie był obserwowany w dolinie Bzury. 

Zagrożenia
Bocianom czarnym zagraża ograniczona dostępność odpowiednich miejsc lęgo-

wych, czyli starych drzewostanów z drzewami o silnych, rozłożystych konarach zdolnych 
utrzymać gniazda tego gatunku. Niekorzystne dla gatunku jest obniżanie wieku rębności 
drzewostanów oraz usuwanie drzew przestojowych i zniekształconych, czyli eliminacja  
odpowiednich siedlisk lęgowych. Część gniazd spada w trakcie lęgów na skutek rozsypa-
nia się lub złamania gałęzi, na których zostały zbudowane. Działania ochronne polegają 
na ochronie starodrzewów i pojedynczych drzew przestojowych, ale także na poprawia-
niu i odbudowywaniu zagrożonych gniazd. 

Kolejne zagrożenie stanowi osuszanie terenów podmokłych i obniżanie poziomu wód 
gruntowych, zarówno wskutek procesów naturalnych, jak i celowej działalności człowie-
ka, poprzez melioracje i  konserwacje rowów melioracyjnych, co prowadzi do zaniku 
żerowisk. Na zubożenie bazy pokarmowej wpływa regulacja rzek i potoków, usuwanie 
zarośli nadbrzeżnych oraz budowa małych elektrowni wodnych. Niekorzystnie na stan 
ichtiofauny, stanowiącej pokarm bociana, może wpływać tworzenie zbiorników zaporo-
wych na rzekach górskich oraz budowa zapór wodnych na rzekach. Obserwowany na 
północnym wschodzie Polski spadek liczebności bociana czarnego, korespondujący z sil-
nymi spadkami udokumentowanymi na Litwie, Łotwie i w Estonii, może być związany 
z przesuszeniem siedlisk wilgotnych na skutek zmian klimatycznych. Ocieplenie klimatu, 
którego wpływ nie został jeszcze dobrze udokumentowany, może okazać się czynnikiem 
niekorzystnym dla tego gatunku. 

Głównym zagrożeniem dla jaj i piskląt w nocy  
jest kuna leśna (KD, RP)

Powodem strat w lęgach może być jastrząb porywający 
w ułamku sekundy z gniazd nawet duże pisklęta (DA)
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Głównym drapieżnikiem lęgów bociana czarnego jest kuna leśna Martes martes. Pod-
gląd z kamer instalowanych przy gniazdach wykazał, że jaja były niszczone przez kruka 
Corvus corax, bielika Haliaeetus albicilla, dzięcioła dużego Dendrocopos major, a nawet 
kowalika Sitta europaea. Pisklęta porywane były przez jastrzębia Accipiter gentilis. Na 
efektywność lęgów negatywnie wpływa intensywność penetracji okolic gniazda przez 
ludzi: służbę leśną, robotników, oraz turystów czy sportowców. Dorosłe bociany czar-
ne padają ofiarą coraz liczniejszego w Polsce bielika. Ptaki giną także na skutek kolizji 
z  przewodami napowietrznymi. Mogą również ginąć w  zderzeniach z  turbinami elek-
trowni wiatrowych. Podczas wędrówek i na afrykańskich zimowiskach wiele ptaków jest 
zabijanych przez miejscową ludność z broni palnej. 

Ochrona
Bocian czarny w  Polsce podlega ochronie ścisłej oraz wymaga ochrony czynnej. 

Stanowiska lęgowe podlegają ochronie strefowej. Wokół jego gniazd tworzone są strefy 
ochrony całorocznej w promieniu do 200 m, i okresowej obowiązującej od 15 marca do 
31 sierpnia w promieniu do 500 m. Jest gatunkiem wymienionym w załączniku I Dyrek-
tywy Ptasiej, dlatego do ochrony jego populacji tworzone są obszary specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000. Globalny status zagrożenia bociana czarnego, a także status w Unii 
Europejskiej to LC (gatunek najmniejszej troski). Według kryteriów BirdLife Internatio-
nal jest gatunkiem o niekorzystnym statusie ochronnym (SPEC 2). Objęty jest Konwencją 
Berneńską i Konwencją Bońską.

Cele projektu BocianiMy 
Głównym celem projektu pt.: „BocianiMy w Lasach” (POIS.02.04.00-00-0154/16-01) 

jest opracowanie i wdrażanie dobrych praktyk ochrony i  zarządzania populacją bociana 
czarnego na terenach leśnych. Projekt jest realizowany na terenie całej Polski na wybranych 
21 obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w których bocian czarny jest przed-
miotem ochrony, obejmujących zarazem 47 nadleśnictw i 17 leśnych kompleksów promo-
cyjnych (LKP). Skuteczna ochrona bociana czarnego wymaga integracji różnych działań 
obejmujących ochronę drzewostanów i drzew gniazdowych w ramach gospodarki leśnej, 
ochronę lub odbudowę gniazd, tworzenie stref ochrony wokół gniazd, charakterystykę sie-
dliska lęgowego, ochronę i monitoring lęgów oraz edukację. Konieczna jest także ochrona 
lub odtworzenie żerowisk, z zachowaniem odpowiedniego poziomu wody i zasobów po-
karmu. Zaplanowano objęcie monitoringiem i ochroną łącznie do 100 stanowisk lęgowych, 
co stanowi około 7% populacji krajowej. Dodatkowym działaniem w ramach projektu jest 
badanie ekologii przestrzennej gatunku w oparciu o logery GPS GSM zakładane młodym 
przed wylotem z gniazd oraz instalacja kamer on-line przy gniazdach. 
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Granicznik płucnik (GZ) Jelonek rogacz (RŚ)

Puchacz wysiadujący jaja w gnieździe bociana czarnego (AT)
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Bocian czarny jest uważany za gatunek parasolowy (ang. umbrella species), czyli taki, 
którego ochrona zapewnia zachowanie siedlisk wielu innych współwystępujących gatun-
ków organizmów o mniejszych wymaganiach przestrzennych. Pośrednio efekty projektu 
będą korzystne dla innych gatunków ptaków związanych ze starymi lasami, np. wypro-
wadzających lęgi w gniazdach bociana czarnego puchacza Bubo bubo i orlika krzykliwego 
Clanga pomarina oraz gnieżdżących się w  starych drzewach w  obrębie stref ochrony: 
dzięcioła czarnego Dryocopus martius, sóweczki Glaucidium passerinum i  włochatki 
Aegolius funereus. Ochrona starych drzew sprzyja zachowaniu siedlisk owadów saproksy-
licznych (np. jelonka rogacza Lucanus cervus), rzadkich gatunków grzybów (np. siedzuń 
sosnowy Sparassis crispa, siedzuń dębowy Sparassis brevipes, żagwica listkowata Grifola 
frondosa) oraz porostów (np. granicznik płucnik Lobaria pulmonaria).

Działania ochronne projektu BocianiMy
Do najważniejszych działań ochronnych 

prowadzonych w  ramach projektu należy mo-
nitoring stanowisk lęgowych. Realizowany jest 
on poprzez dwukrotne kontrole gniazd w sezo-
nie lęgowym, zgodnie z metodyką opracowaną 
w  ramach Państwowego Monitoringu Ptaków 
dla gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. 
Pierwsza kontrola (wykonywana pomiędzy 20 
marca a  20 kwietnia) ma na celu sprawdzenie 
zasiedlenia gniazda przez bociana czarnego, 
druga (w okresie od 20 czerwca do 31 lipca) – 
ocenę sukcesu lęgowego i  liczby wylatujących 
młodych. Ustalane są przyczyny stwierdzonych 
strat w lęgach i oceniane istniejące lub potencjal-
ne zagrożenia lęgów. W przypadku stwierdzenia 
niezajęcia gniazda przez bociany ornitolodzy 
poszukują nowego gniazda w  sąsiedztwie. Ze 
względu na niedostateczną liczbę istniejących 
stref wokół gniazd bociana czarnego (ochroną 
strefową objęto nieco mniej niż połowę krajo-
wej populacji) ornitolodzy weryfikują przebieg 
istniejących aktualnie stref ochrony. Ponadto, 
przygotowują w konsultacji z nadleśnictwami projekty stref wokół znalezionych nowych 
gniazd. Oceniany jest stan zachowania istniejących gniazd, a w przypadku stwierdzenia po-
trzeby ich podbudowania lub wzmocnienia, po uzyskaniu zezwoleń z regionalnych dyrekcji 
ochrony środowiska, zostają wykonane niezbędne prace konserwatorskie. W celu ograni-

Stabilizacja gniazda bociana czarnego narażonego  
na spadnięcie (GZ)
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czenia możliwości penetrowania gniazd przez kuny, zaplanowano montaż opasek z blachy 
oraz stosowanie repelentów wokół pni drzew gniazdowych bociana czarnego. 

Opracowanie dobrych praktyk w zarządzaniu siedliskami bociana czarnego bazuje na 
wynikach opisu oraz pomiarów drzew gniazdowych i cech siedliska lęgowego (definiowa-
nego jako otoczenie gniazda). Dane te służą do zachowania właściwego stanu drzewosta-
nów lęgowych, oraz formułowania konkretnych zaleceń ochronnych, np. ochrony drzew 
przestojowych w  młodszych lasach, szczególnie starych dębów. W  obrębie istniejących 
stref ochrony na podstawie danych pomiarowych zostają wytypowane alternatywne drze-
wa biocenotyczne (potencjalnie odpowiadające kryteriom drzew gniazdowych). Kolejnym 
działaniem jest monitoring stanu uwilgotnienia i siedliska lęgowego oraz zlewni żerowisk. 
Pomiary poziomu wód są wykonywane piezometrami. Wszystkie prace terenowe wyko-
nują ornitolodzy legitymujący się dużym doświadczeniem w badaniach bociana czarnego 
i ptaków drapieżnych, w szczególności gatunków objętych ochroną strefową.

Działania badawcze projektu BocianiMy
Do skutecznej ochrony lęgów bociana czarnego wykorzystane zostaną dane uzyskane 

dzięki zastosowaniu nowych technik badawczych: fotopułapek i  kamer zainstalowanych 
przy czynnych gniazdach oraz telemetrii satelitarnej. Fotopułapki i podgląd on-line pozwa-
lają na dokumentację zachowań dorosłych ptaków w gnieździe, rozpoznanie ich różnych 
aktywności, zmian partnerów przy wysiadywaniu, liczby karmień w ciągu dni czy składu 
przynoszonego pokarmu. Dzięki takim urządzeniom możliwa jest rejestracja pojawiania się 
różnych gatunków drapieżników i skuteczności ich ataków, a także zachowania się piskląt. 

Montaż opaski przeciw kunie na drzewie gniazdowym bociana czarnego w Nadleśnictwie Olsztyn (RK)
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PLECAK, młody bocian czary z nadajnikiem plecakowym, którego migrację jesienną w 2017 roku można było śledzić 
na społecznościowym profilu edukacyjnym projektu: www.facebook.com/BocianiMy (DA)

Fotokamery przy gniazdach bocianów pozwalają na zebranie wielu cennych danych naukowych  
w sposób bezinwazyjny (DA)
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Obserwacja gniazda on-line powinna także pozwolić na ocenę wpływu innych czynników, 
np. anomalii pogodowych takich jak ulewy, wichury i upały na efektywność lęgów. Podgląd 
przy gniazdach umożliwia weryfikację skuteczności zastosowanych w projekcie środków 
mających ograniczyć presję drapieżników i innych działań z zakresu ochrony czynnej. Losy 
części ptaków po opuszczeniu gniazd są śledzone dzięki założeniu na młode loggerów GPS 
GSM, montowanych na goleń i zaopatrzonych w baterię solarną. Nadajniki te pozwolą na 
zbieranie danych dotyczących terminów wylotu z gniazda i opuszczenia rodzinnego rewi-
ru, momentu rozpoczynania wędrówki, terminów, długości i tempa przemieszczeń (dobo-
wych i długookresowych), miejsc odpoczynku, tras przelotów, miejsc zimowania i przy-
czyn śmiertelności. Dotychczas w ten sposób były w Polsce badane pisklęta z zaledwie kilku 
lęgów. Uzyskane dane wskazują, że większość młodych bocianów ginie w ciągu kilku mie-
sięcy po opuszczeniu gniazd. Rodzeństwo z jednego lęgu w pierwszym okresie dyspersji 
może przemieszczać się niezależnie w zupełnie różnych kierunkach. Brakuje informacji, 
gdzie przebywają ptaki do czasu uzyskania dojrzałości płciowej. Zastosowanie loggerów 
pozwoli na badanie zagadnień związanych z ekologią przestrzenną bociana czarnego.

Działania edukacyjne
Jednym z ważnych działań projektu „BocianiMy” jest edukacja, prowadzona w celu 

poszerzenia wiedzy o bocianie czarnym, jego wymaganiach siedliskowych oraz zajmowa-
nych przez niego wilgotnych siedliskach i potrzebie ich ochrony. Działania edukacyjne są 

Para bocianów czarnych po przylocie szybko robi wieniec ze świeżych gałęzi i wyściółkę z mchów i korzonków traw (CK)
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skierowane zarówno do osób dorosłych, głównie pracowników Lasów Państwowych na 
terenie wszystkich 17 dyrekcji regionalnych – około 400 osób, jak również uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w rejonach realizacji projektu. Upowszechnienie 
wiedzy o bocianie czarnym odbywa się także poprzez liczne działania edukacyjno-pro-
mocyjne: transmisję on-line z zajętego gniazda, stronę internetową projektu, czapeczki 
z  logo projektu, instalację tablic informacyjnych. Kolejne realizowane działania to wy-
danie broszury edukacyjnej, stanowiącej kompendium wiedzy o gatunku oraz pakietu 
edukacyjnego zawierającego scenariusze zajęć lekcyjnych o bocianie czarnym dla szkół. 

Oczekiwanym efektem ekologicznym po zakończeniu projektu jest poprawa jakości 
zarządzania i zachowanie właściwego stanu siedlisk lęgowych i żerowisk bociana czar-
nego na obszarze 17 Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz 21 Obszarów Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000. Pożądanym efektem będzie także skuteczniejsza ochrona 
tego cennego gatunku na terenie całego kraju, w tym także na obszarach innych nadle-
śnictw, nieleżących w  granicach LKP, ani w  obrębie obszarów Natura 2000. Kolejnym 
skutkiem działań projektu będzie dokonanie aktualizacji lub opracowanie 75 projektów 
stref ochronnych wokół gniazd bociana czarnego.
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