Bocian czarny to jedyny gatunek bociana rozmnażający się na terenie
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na Podtatrzu występuje jednak
kilkakrotnie rzadziej niż bocian biały i jest bardziej zagrożony
przez działalność człowieka.

Bocian czarny – tajemniczy
mieszkaniec pierwotnego lasu
fot. Filip Zięba

Do niedawna, zwłaszcza na Podhalu, nazywano go
również hajstrą. Niektórzy używają tego określenia
do dziś, często bez świadomości jego pochodzenia.
Według Uniwersalnego słownika języka polskiego
pod red. Stanisława Dubisza i Elżbiety Sobol nazwa ta
wywodzi się od dolnoniemieckiego słowa Heister,
czyli sroka.
Opis gatunku
Bocian czarny (Ciconia nigra) zasiedla Europę i Azję
od Atlantyku po Pacyfik, w pasie pomiędzy 30 a 61 st. szerokości geograficznej północnej (poza pustyniami Azji
Środkowej). Zwarte lęgowiska tego bociana w Europie
rozciągają się obecnie od Francji, przez środkową część
kontynentu i kraje nadbałtyckie, po południową część
Uralu. Na południu ptak zasiedla Półwysep Bałkański,
Półwysep Iberyjski i Kaukaz. Izolowana populacja zamieszkuje też południową Afrykę. W Europie Środkowej
od półwiecza rejestruje się wzrost liczebny bociana
czarnego i przesuwanie jego zasięgu występowania
w kierunku zachodnim. W wyniku ekspansji terytorialnej
zasiedlił on m.in. zachodnią część Niemiec, centralną
Francję, Belgię, Luksemburg i północne Włochy.
Długość ciała bociana czarnego wynosi 90–105 cm,
rozpiętość skrzydeł to 145–190 cm, a masa 2,6–3,2 kg.
Bocian ten jest rozpowszechniony w całej Polsce,
a jego stan liczebny szacuje się na 1400 par. Niemal
90 proc. populacji zasiedla niziny i obszary wyżynne,
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a pozostała część – Karpaty (do 1000 m n.p.m.) i Sudety.
Obszar Polski to ważna część centrum zasięgu geograficznego omawianego gatunku na Starym Kontynencie.
Europejskie bociany czarne są ptakami wędrownymi. Zimują w Afryce, na południe od Sahary, i w Izraelu,
a populacje azjatyckie – w południowej i południowo-wschodniej Azji. W Hiszpanii i Portugalii jest to ptak
częściowo osiadły.
Europejskie ptaki udają się na zimowiska ustalonymi
szlakami migracyjnymi: południowo-zachodnim i południowo-wschodnim. Polskie bociany odlatują na zimowiska w Afryce w sierpniu, wrześniu, a nawet październiku.
Osobniki gniazdujące w zachodniej Europie, ale też ptaki
z centralnej części kontynentu (w tym sporo czeskich
i nieliczne polskie) przelatują przez Cieśninę Gibraltarską i kierują się do dorzecza Nigru w zachodniej Afryce.
Ptaki gniazdujące na wschód od Odry lecą na zimowiska
przez cieśninę Bosfor i Izrael, często dolatują do Etiopii
oraz innych krajów wschodniej i równikowej Afryki.
Orientacyjną granicę obu populacji wędrówkowych
stanowi Odra. Inna trasa, wybierana przez najmniejszą
liczbę bocianów, wiedzie przez Półwysep Apeniński. Na
podstawie śledzenia ptaków z nadajnikami satelitarnymi
udokumentowano, że w idealnych warunkach atmosferycznych bocian czarny może w ciągu doby przemieścić
się na odległość do 568 km.
W porównaniu z bocianem białym omawiany gatunek jest w trakcie migracji mniej uzależniony od ciepłych prądów wznoszących, choć ma równie rozwiniętą
umiejętność szybowania. Pod koniec marca i w kwietniu

TATRY TPN

wiosna 2014

2014-05-19 13:05:49

TATRY
TPN

TATRY TPN

068-091k.indd 79

wiosna 2014			

w niewielkich lasach (50–60 ha), a nawet w śródpolnych
zagajnikach; w górach – również na półkach skalnych.
Zdarza się też gniazdowanie w niewielkiej odległości od
ruchliwych dróg.
Świeżo zbudowane gniazdo ma zwykle 75–90 cm
średnicy. Starsze gniazda, użytkowane przez 10 i więcej
lat, osiągają średnicę zewnętrzną 115–200 cm, wysokość
do 115–200 cm i szacunkowy ciężar powyżej tony.
Najczęściej gniazda umieszczane są w dolnej części
korony starego drzewa, na grubej poziomej gałęzi lub
w rozwidleniu pnia. W Polsce – zazwyczaj na dorodnych, 80–120-letnich drzewach. W krajach z większą
powierzchnią gór (np. w Czechach i Hiszpanii) ptaki dość
często lokują gniazda na półkach skalnych. Na naszych
nizinach bocian czarny do założenia gniazda preferuje dęby (52 proc.), sosny (22 proc.) i olchy (15 proc.),
a w Karpatach – jodły (45 proc.) i buki (42 proc.). W rewirze znajdują się zwykle jeszcze jedno lub dwa gniazda
zapasowe. Mogą one zostać zajęte, gdy para będzie
niepokojona podczas odnawiania gniazda używanego
dotychczas. Gniazdo jest zbudowane z niezbyt grubych,
ale długich gałęzi, wymoszczone mchem, trawami i innymi suchymi roślinami.
Bociany czarne często zajmują te same gniazda przez
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, czasami wymiennie
z innymi dużymi gatunkami ptaków, np. orlikiem krzykliwym, bielikiem, puchaczem i jastrzębiem.

W ostrym słońcu,
gdy trudniej zauważyć
zdobycz, bocian czarny
szeroko rozpościera skrzydła,
by na wodę padał cień.
Dunajec w Łopusznej

fot. Piotr Profus

ptaki przylatują parami na tereny gniazdowe: zwykle
to samiec przybywa pierwszy, podobnie jak u bociana
białego. Zajęcie terytorium lęgowego jest sygnalizowane długotrwałymi lotami tokowymi, bezpośrednio
po przylocie z zimowisk. Do lęgów bocian przystępuje
w kwietniu lub maju. W Karpatach większość samic znosi
jaja w pierwszych dniach maja, niekiedy nawet w trzeciej
dekadzie tego miesiąca. W nizinnej części kraju najwięcej
par rozpoczyna lęgi między 5 a 15 kwietnia.
Samice bociana czarnego składają od 3 do 6 jaj
(65 proc. – po 4 jaja). Jaja są różnobiegunowe, wydłużone, białe z lekkim niebieskawym odcieniem, o średnich
wymiarach 66 na 49 mm i masie około 85 g. Ptak składa
je w odstępach dwudniowych i wysiaduje zwykle przez
31–38 dni (biorą w tym udział oboje rodzice). Na skutek
drapieżnictwa, walk o gniazdo i innych zdarzeń lęgi co
szóstej pary kończą się całkowitym niepowodzeniem.
Oboje rodzice zajmują się wychowywaniem młodych.
W pierwszym okresie, do 3–4 tygodni po wykluciu, jeden
z dorosłych ptaków zawsze czuwa przy gnieździe, podczas gdy drugi szuka pokarmu. Pary z udanymi lęgami
najczęściej (37 proc.) wychowują troje młodych. Mniej
par wyprowadza dwoje (28 proc.) lub czworo (22 proc.)
młodych. Z Pienin znany jest bardzo rzadki przypadek
odchowania aż sześciorga młodych, co udokumentował
na fotografii Tadeusz Oleś. Pisklęta są karmione od kilku
do 14 razy w ciągu doby przez 65–72 dni, po czym uzyskują zdolność do lotu – zwykle w lipcu. Po pierwszych
wylotach z gniazda jeszcze do 24 dni przebywają w pobliżu, często z rodzicami, którzy je dokarmiają.
Ptaki witają się przy gnieździe, strosząc białe pokrywy podogonowe oraz unosząc i opuszczając szyję.
Rewiry par bocianów czarnych w populacjach bardziej
zagęszczonych mogą obejmować 10–150 km kw., a zajęte gniazda w optymalnych siedliskach – znajdować
się w odległości zaledwie 280 m od siebie. W oparciu
o wyniki badań prowadzonych z zastosowaniem telemetrii satelitarnej obszar regularnie penetrowany (przy
niskim zagęszczeniu populacji) oszacowano na 540 km
kw., a w okresie karmienia piskląt – nawet na 870 km
kw. To zrozumiałe, ponieważ ptaki odwiedzają czasem
żerowiska oddalone nawet o 16–23 km od gniazda.
Główny pokarm (70–80 proc.) stanowią ryby, mniej
licznie łowione są różne płazy i bezkręgowce wodne.
Z zasobnych żerowisk mogą jednocześnie korzystać
ptaki z kilku sąsiadujących rewirów.
Bocian czarny, w przeciwieństwie do białego, najczęściej gnieździ się z dala od siedzib ludzkich. W ostatnich
latach rejestruje się jednak coraz więcej jego gniazd
zlokalizowanych zaledwie 300–500 m od zabudowań.
Na nizinach typowym środowiskiem tego bociana są
rozległe wilgotne lasy w pobliżu bagien, rzek, strumieni
i innych cieków lub zbiorników wodnych. Najchętniej
wybiera podmokłe lasy olszowe, w których długo stagnuje woda. Lęgnie się w pobliżu wody, nawet jeśli jest to
małe śródleśne bajorko lub niewielki strumień. W przypadku braku optymalnych środowisk ptak gnieździ się
w grądach i innych lasach liściastych, a nawet w borach.
W ostatnich latach zanotowano przypadki gniazdowania
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Witając się
na gnieździe,
oba bociany
odzywają się
i eksponują
białe pokrywy
podogonowe
fot. Sławomir Wąsik
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Choć zasięg geograficzny bociana czarnego jest
znacznie większy niż bociana białego, jego liczebność
okazuje się wielokrotnie niższa. Szacuje się, że w Europie
(bez Rosji) na przełomie XX i XXI w. gniazda zasiedlało
6400–7700 par bocianów czarnych. W Europie Środkowej jest to rzadki ptaki lęgowy – tę część kontynentu
zasiedla łącznie 2300–2700 par. Najliczniejsze populacje
żyją na Białorusi (do 1300 par) i Łotwie (do 1000 par) oraz
w Polsce (ok. 1400 par). Po 300–600 par zamieszkuje
Słowację, Niemcy, Litwę, Ukrainę, Czechy i Hiszpanię.
Dane dotyczące występowania bociana czarnego w Rosji i Turcji są nieprecyzyjne: populacja lęgowa w Rosji
może liczyć od 1000 do 10000 par, a w Turcji – od 500
do 2000 par.

gatunku, lecz także w… rozprzestrzenianiu się bobrów,
które swoimi budowlami sprzyjają powstawaniu płytkich
rozlewisk na terenach leśnych. Rozlewiska to bowiem
miejsca rozrodu ryb i płazów.
Czerń w nazwie tego bociana to niezbyt precyzyjne określenie. W słońcu u dorosłego osobnika czarne
pióra szyi, piersi, grzbietu i pokryw skrzydłowych lśnią
i mienią się metalicznymi kolorami. Przeważają barwy:
zielona, fioletowa i purpurowa. Pióra na brzuchu i piersi
oraz pokrywy podogonowe są białe. Dorosłe ptaki mają
czerwone nogi, dziób i skórę wokół oczu – u ptaków
młodocianych, w wieku 3–7 tygodni, te części są zielonoszare i bladoróżowe. Spód skrzydeł jest biały tylko
na podbarkówkach. Obie płcie cechują się jednakowym

W Polsce bociana czarnego spotyka się na całym
obszarze kraju, również w górach. W ostatnich 200 latach
jego sytuacja ulegała bardzo dużym zmianom. Przez cały
wiek XIX i początek XX stulecia trwał drastyczny spadek
liczebności tych ptaków, były one bowiem często zabijane przez rybaków i myśliwych, a zoolodzy z myślą o swoich kolekcjach wybierali jaja z gniazd. Stan minimalny
został osiągnięty w latach dwudziestych ubiegłego stulecia: 90 par w obecnych granicach Polski. W kolejnych
latach następował systematyczny wzrost liczebności:
1930 r. – 283 pary, 1966 r. – 500 do 530 par, 1982 r. – 800
do 900 par, a na przełomie wieków XX i XXI – 1100 do
1200 par. Obecnie stan krajowej populacji ustabilizował
się na poziomie ok. 1400 par lęgowych. Przyczyn wzrostu
należy się doszukiwać nie tylko w ochronie prawnej

upierzeniem. Samiec ma nieco dłuższy dziób, co widać
wyraźnie, gdy para ptaków stoi obok siebie.
Bocianięta w puchu są białe, mają żółte dzioby i nogi,
z czasem bielejące, czym odróżniają się od młodych bocianów białych. Na grzbiecie rosną im ciemnobrązowe
pióra. Dopiero w trzecim roku życia ptaki upodabniają
się do dorosłych.
Pod koniec lata i przed wspólnym odlotem koczujące bociany czarne z europejskich lęgowisk zbierają się
przy płytkich stawach i rozlewiskach, by wspólnie żerować i odpoczywać. Poza okresem lęgowym ptaki żyją z reguły pojedynczo lub w małych grupach, w większe stada
łączą się tylko na żerowiskach bogatych w pokarm, np.
na stawach rybnych. Nie licząc Europy, najbardziej znane
miejsca tego typu znajdują się w północnym Izraelu.
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Na podstawie odczytanych obrączek udokumentowano, że bociany czarne mogą przystępować do lęgu
w trzecim roku życia, ale niektóre drugoroczne ptaki, po
udanym zimowaniu, mogą powracać do rewiru swoich
rodziców. Najstarszy zaobrączkowany bocian czarny
(oznakowany w ten sposób jeszcze w niemieckim powiecie milickim w 1944 r.) po 18 latach i 7 miesiącach
został zastrzelony blisko miejsca swojego urodzenia.
Wiek kolejnego rekordzisty, 15 lat i 2 miesiące, udało się
odczytać „na żywo”.
Bez wątpienia bocian czarny to jeden z naszych
najpiękniejszych ptaków. Jest jak tajemniczy i nieśmiały duch pierwotnego lasu. Latami prześladowano go
tylko dlatego, że był czarny, żył głęboko w lesie i unikał
ludzi. Zgodnie z ludową logiką uosabiał bowiem złe,
nieczyste moce.
Głos bociana czarnego słyszy się rzadko, a to ze względu na dyskretne zwyczaje lęgowe i skryte zachowanie.
Przy powitaniu ptaki wydają głośne i zgrzytliwe, powtarzane „szi-luszi-luszi-lu…”. Pierwsza sylaba jest ochrypła,
a druga – czysta. Ponadto bocian ten może, podobnie jak
myszołów, wydawać wysokie, miauczące pogwizdywanie:
„piu”. Klekoce cicho i rzadko. Młode, zwłaszcza podczas
karmienia, odzywają się głośno i hałaśliwie.
Bocian czarny żeruje w niegłębokich wodach rzek
i strumieni oraz na stawach i rozlewiskach. Zazwyczaj
brodzi w strumieniu lub rzece, przesuwając w wodzie
koniec na wpół otwartego dzioba. W ostrym słońcu,
gdy trudniej zauważyć zdobycz, szeroko rozpościera
skrzydła, by na wodę padał cień (takich zachowań nie
wykazuje bocian biały). Głównym pożywieniem bociana czarnego są ryby, płazy i owady wodne. Zwierzęta
lądowe (drobne ssaki, gady, owady) odgrywają podrzędną rolę w jego diecie. Jeśli chodzi o ryby, ptak ten poluje głównie na drobne piskorze, ślizy, karasie i karpie,
a w górach łowi niekiedy pstrągi potokowe.
W 1952 r. omawiany gatunek został w Polsce objęty
ochroną prawną. Ochrona i bardziej przyjazny stosunek
ludzi wpłynęły na zmniejszenia płochliwości ptaków,
w wyniku czego niektóre pary zaczęły się osiedlać niedaleko osad ludzkich i uczęszczanych dróg. W naszym
kraju wokół zajętych gniazd (w promieniu do 100 m)
tworzy się, zgodnie z przepisami prawa, specjalne strefy całorocznej ochrony ścisłej, a w okresie lęgowym
(od 15 marca do 31 sierpnia) obowiązuje strefa o promieniu zwiększonym do 500 m.
Warto wspomnieć, że w Parku Dzikich Zwierząt
w Kadzidłowie na Mazurach w 2013 r. wykluły się cztery
młode czarne bociany. To niezwykle rzadki przypadek
i duże osiągnięcie, ponieważ we wszystkich ogrodach
zoologicznych świata „rodzi się” nie więcej niż 20 bocianów czarnych rocznie.

Jedna para w Tatrach
Jako pierwszy o tym gatunku w Tatrach wspomina
Antoni Kocyan w pracy Ptaki spostrzegane po stronie północnej Tatr z 1884 r. Pisze krótko:„Bocian hajstra. Nie rzadki
w czasie jesiennego przelotu. W r. 1883 przebywał jeden
niezawodnie postrzelony całe lato koło Orawic”. Dokładne
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informacje o lęgach i umiejscowieniu gniazd podaje dopiero leśniczy
TPN Leon Podobiński w artykule
Czarny bocian w Tatrach, opublikowanym w miesięczniku „Przyroda
Polska” (1959, zeszyt 9–10). Autor
opisuje gniazdo bociana czarnego na Tarasówce: „w niewielkim
kompleksie dość jeszcze gęstego
wysokopiennego lasu świerkowego (z domieszką jodły), znajduje
się jedno z gniazd tego bociana
(…). Było ono umieszczone na
dość wysokim drzewie o podatnie
dla tego celu rozrośniętym szczycie. Według obserwacji
i uzyskiwanych przez szereg lat informacji gnieździły się
bociany w tym lesie i w tym samym bodaj miejscu co roku”.
Najciekawsza wiadomość z tego tekstu dotyczy
jednak innego gniazda: „Nieco później (1959 r.) odkryto
drugie miejsce gniazdowania
hajstry, tym razem już na terenie
Parku Narodowego, mianowicie
powyżej Przyporniaka, a pod
Przednią Kopą Sołtysią, u wylotu tzw. Żlebu Jaworzyńskiego.
Gniazdo znajdowało się na trudno
dostępnej półce skalnej, wśród
dość wysokich ścian wapiennych,
zawężających wylot żlebu. Wokół
teren lesisty. Również i to gniazdo
zajmowane było przez hajstry
prawie co roku”. To jedyne znane
wówczas miejsce lęgu tego gatunku na skałach w Polsce.
Jak wynika z artykułu, w 1958 r. w Tatrach po polskiej
stronie równocześnie gniazdowały co najmniej dwie
pary, a tuż za granicą na Słowacji – jeszcze jedna. Od tego
czasu Leon Podobiński stał się głównym dostarczycielem
informacji o występowaniu bociana czarnego w Tatrach. Czynił
to w swoich corocznych sprawozdaniach o stanie zwierzyny
w TPN, publikowanych w „Wierchach”. W pierwszym z nich, napisanym także w 1959 r., podaje,
że na Tarasówce obserwowano
bociany od 1953 r., a na Wawrzeczkowej Cyrhli – od 1956 r.
Trzeci obszar stałej obserwacji
pojedynczych bocianów lub
pary tworzyły: Siwa Polana w Dolinie Chochołowskiej, okolice
Molkówki i Korycisk. Autor pisze
również o zbierających się w końcu lata stadach liczących po 20–30 osobników, a w Zakopanem (Bystre,
Jaszczurówka) – nawet po 50–60 ptaków. Jesienią 1959 r.
zaobserwowano tropy bociana na świeżo spadłym
śniegu przy końskim padle, wykładanym w Tatrach dla
niedźwiedzi.

Ruch w gnieździe
po przyniesieniu
pokarmu przez
jednego z rodziców
fot. Zbigniew Mierczak

Puchowe pisklęta
bociana czarnego
z żółtymi dziobami
fot. Zbigniew Mierczak

Starsze pisklęta pokryte
pierwszymi piórami,
ich dzioby i nogi zmieniają
barwę na szarozieloną
fot. Zbigniew Mierczak
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 Czerń w nazwie
tego bociana to
niezbyt precyzyjne
określenie. Czarne
pióra szyi, piersi
i grzbietu mienią
się metalicznymi
kolorami
fot. Zbigniew Mierczak
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Informacje podawane w następnych latach wskazują na gniazdowanie bocianów czarnych w „stałych
miejscach” TPN i jego najbliższej okolicy, czyli w rejonie
Murzasichla, Małego Cichego i Zazadniej oraz Doliny
Chochołowskiej.
Wiadomo, że w listopadzie 1965 r. pojawił się w Zakopanem, w pobliżu ulicy Kościeliskiej, samotny osobnik
tego gatunku. Przemieszczał się po kominach i kalenicach
domów. W wyniku prób złapania i ratowania „osłabionego” ptaka odleciał on wzdłuż Cichej Wody i Zakopianki
w stronę Poronina. Niestety został później zastrzelony
przez myśliwego, który rzekomo wziął go za czaplę.
Pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. liczebność
bociana czarnego oceniano na 3–4 pary. Najczęściej
spotykano go w Dolinie Chochołowskiej oraz w rejonie Zazadniej, Kop Sołtysich i Doliny Filipki. W latach
siedemdziesiątych nie stwierdzano hajstry w Dolinie
Chochołowskiej, a na wschodzie Parku i w jego najbliższym otoczeniu widywano 2–3 pary. W 1976 r. podano,
że jedno gniazdo bocianów czarnych uległo zniszczeniu
w czasie halnego w 1968 r., a inne zostało zdewastowane
przez ludzi. To były już ostatnie doniesienia Leona Podobińskiego o bocianie czarnym w TPN i jego najbliższym
sąsiedztwie.
W 1986 r. Wojciech Wyszyński, kontynuujący prace
Podobińskiego, doniósł, że w 1982 r. w rejonie Zazadniej
nadal często obserwowano przeloty bocianów czarnych.
W stanie wojennym informacje stawały się coraz mniej
precyzyjne. W czerwcu 1984 r. odnotowano bociana
czarnego w Dolinie Chochołowskiej, a w lipcu tegoż
roku – w okolicy Zazadniej. Po inwentaryzacji z 1987 r.
Andrzej Marchlewski podał cztery osobniki (czyli dwie
pary) obecne w TPN. W 1996 r. istniało gniazdo bociana
czarnego na starej jodle między Siwą Polaną a Molkówką
w Dolinie Chochołowskiej. Niestety w następnym roku
gniazdo spadło. W 1999 r. gniazdowanie omawianego
gatunku udokumentowano na Zazadniej przy potoku
Przyporniak, w pobliżu drogi Balzera.
Dopiero od 2003 r., dzięki doniesieniom Filipa Zięby
i Tomasza Zwijacza-Kozicy, dysponujemy konkretnymi
informacjami o bocianach czarnych. Wiemy, że założyły
wówczas gniazdo koło Kośnych Hamrów przy granicy
TPN, a więc już poza geograficznym obszarem Tatr.
W sezonach 2003 i 2004 ptaki rodzicielskie wyprowadziły
po troje piskląt. Dorosłe ptaki udawały się na żerowiska
m.in. nad Stawy Gąsienicowe: Litworowy (1618 m n.p.m.)
i Zielony (1672 m n.p.m.). To dość zrozumiałe, ponieważ
płytki Staw Litworowy zasiedla przynajmniej kilka tysięcy
dorosłych pstrągów źródlanych, co dobitnie wykazały
odłowy przeprowadzone latem 2012 r. Warto dodać, że
jest to gatunek ryby obcy dla Tatr i Polski, pochodzący
z Ameryki Północnej. Oba wymienione stawy są najwyżej
położonymi żerowiskami bociana czarnego w Polsce,
a być może w całej Europie Środkowej.
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (znacznego ochłodzenia) w latach 2005 i 2007
rozród pary zakończył się utratą lęgu, ale w 2006 r. z tego
gniazda wyleciało dwoje młodych. W 2008 r. to samo
gniazdo nie było już zajęte: ptaki dorosłe widywano w Do-

linie Suchej Wody, lecz gniazda nie udało się odnaleźć.
W 2009 r. znaleziono gniazdo z dwoma prawie lotnymi
młodymi w obwodzie ochronnym Zazadnia, ale rok
później ponownie gniazdo było puste. W 2011 r. para bocianów gnieździła się w rejonie Zazadniej (950 m n.p.m.).
Tym razem gniazdo znajdowało się poza obszarem TPN.
Wszystkie cztery młode ptaki padły, najprawdopodobniej
wskutek ochłodzenia i długotrwałych opadów deszczu.
W dwóch kolejnych sezonach, 2012 i 2013, pary na Zazadniej szczęśliwie odchowały po trzy podloty.
Gniazda te są obecnie jednymi z najwyżej położonych w Polsce. Gniazdo w Dolinie Chochołowskiej
znaleziono na wysokości ok. 940 m n.p.m., to nad
Przyporniakiem – 910 m n.p.m., a gniazdo aktualnie
zajęte – 950 m n.p.m. Jeszcze wyżej – ponad 1000 m
n.p.m. – wykryto jego lęg w Górach Bialskich (Sudety),
lecz było to ponad pół wieku temu.
Z przedstawionego przeglądu wynika, że w polskich
Tatrach gniazdowały dawniej 2–3 pary bocianów czarnych, a w ostatnich latach znane jest na geograficznym
terenie Tatr stanowisko lęgowe tylko jednej pary, która
nie każdego roku zakłada gniazdo. Typowa okazuje się
wysoka śmiertelność młodych w gnieździe położonym
na terenach o tak nieprzychylnych warunkach atmosferycznych.

Lęgi na Podtatrzu
Jeszcze mniej wiadomości zebrano o bocianach
czarnych na Podtatrzu. Antoni Kocyan wspomina jedynie, że nie były one ptakami rzadkimi w czasie jesiennych
przelotów, ale nie wspomina o lęgach. W 1959 r. Leon
Podobiński obserwował bociana czarnego żerującego
na Puściźnie Małej i krążącego nad Lasem Gajka. Od
1998 r. prowadzi się obserwacje tych ptaków na terenach
powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego i (częściowo)
suskiego. Na obszarze ok. 2 tys. km kw. stwierdzono
występowanie od 12 do 18 par lęgowych. Szczególnie
wysokie zagęszczenie bocianów czarnych odnotowano
na Spiszu (5 par na 100 km kw.) aż po Pieniny, częściowo już poza obszarem badań. Na tamtym terenie
obserwowano co najmniej 8 par lęgowych i 2–3 pary
zalatujące ze Słowacji. Nie we wszystkich rewirach udało
się zlokalizować gniazda. Znalezione gniazda znajdowały się zarówno w większych kompleksach leśnych,
jak i w stosunkowo niewielkich śródpolnych laskach.
W zdecydowanej większości umiejscowione były na
sosnach. Jedno z gniazd zostało zbudowane na świerku,
a inne – na buku. Gniazdo na świerku znaleziono w Borze
Jabłońskim koło Pustej Polany, a to na buku – w okolicy
rezerwatu przyrody Niebieska Dolina koło Łapsz Niżnych.
W słowackiej części Orawy od wielu lat prowadzi
się czynną ochronę bociana czarnego. Zbudowano
tam wiele platform lęgowych i umocniono gniazda, by
zapobiec ich spadaniu z drzew. Stwierdzono tu jedno
z najwyższych zagęszczeń tego gatunku w Europie:
15 par lęgowych na 100 km kw.
Na Podtatrzu nie prowadzono tego typu działań
wspomagających, więc wiele gniazd spada pod wpływem własnego ciężaru lub silnego wiatru. Przykładem
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może być para bocianów czarnych wyprowadzająca
lęgi w Borze na Czerwonem. W ciągu 15 lat obserwacji
bociany gniazdowały tam bez przerwy, ale co pewien
czas musiały zmieniać lokalizację gniazda; obecne to już
piąte miejsce lęgowe na tym terenie. Przyczyną porzucenia gniazda stały się w większości przypadków zniszczenia spowodowane przez wiatr lub zbyt intensywna
penetracja terenu przez ludzi. W tym czasie tylko sześć
lęgów zakończyło się szczęśliwie, czyli wylotem młodych
z gniazda. Znany jest również następujący przypadek:
jednemu z młodych bocianów owinęła się wokół skrzydła folia, co doprowadziło do martwicy i zakażenia. Mimo
interwencji lekarza weterynarii ptak padł. Z reguły z tego
gniazda wylatywało dwoje lub troje młodych.
Pod własnym ciężarem spadło gniazdo w lesie Bór
w granicach administracyjnych Nowego Targu, tuż przy
linii kolejowej prowadzącej do Zakopanego. Przez wiatr
halny w 2004 r. zwalone zostało drzewo z gniazdem
w rezerwacie przyrody Bembeńskie. Dziwną sytuację
zaobserwowano na terenach leśnych wokół torfowisk,
gdzie na przełomie XX i XXI w. przez wiele kolejnych lat
w znanych gniazdach odchowane zostały tylko nieliczne
ptaki. Gdy pisklęta stały już na gnieździe i zbliżał się czas
ich wylotu, w tajemniczy sposób znikały. Po dokładnym
obejrzeniu drzew okazało się, że są ludzie, którzy specjalnie wspinają się do gniazda i wyłapują ptaki. Jak się
wydaje, wynika to z dużego zapotrzebowania na pióra
do góralskich kapeluszy, a także z mody na posiadanie
wypchanych okazów ptaków i innych zwierząt. W ten
sposób w 2004 r. znikły cztery młode z gniazda w Lesie
Gajka koło Puścizny Wielkiej. W 2005 r. taki sam los
spotkał troje następnych. Po tych zdarzeniach bociany
zmieniły miejsce lęgów.
Ciekawe zdarzenie miało miejsce w lesie koło Wrób
lówki, gdzie na początku kwietnia 2006 r. w gnieździe
bociana zauważono pisklęta puchacza, a na początku
maja para bocianów zajęła to miejsce, już opuszczone
przez poprzednich lokatorów. Para bocianów wyprowadziła wtedy dwoje młodych.

(SPEC 2), a także w konwencji berneńskiej (załącznik II)
i konwencji bońskiej (załącznik II). Mimo różnorodnej
i ścisłej ochrony pozostaje gatunkiem silnie zagrożonym,
głównie z powodu:
zmniejszania się powierzchni starodrzewi – dogodnych miejsc gniazdowania,
niepokojenia ptaków w pobliżu gniazd (prace
leśne, turystyka)
melioracji skutkujących obniżeniem poziomu wód
gruntowych, osuszeniem lasów i żerowisk.
Znaczenie kłusownictwa w miejscu rozrodu wprawdzie zmalało, lecz nadal nie można tego procederu lekceważyć. Sporo ptaków ginie również w trakcie migracji.

Zagrożenia i ochrona
Bocian czarny, jak już wspomniano, jest w Polsce
objęty ochroną ścisłą. W myśl Rozporządzenia Ministra
Środowiska z 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237, poz. 1419) gatunku
tego dotyczą: zakaz fotografowania, filmowania i obser
wacji (mogących powodować płoszenie lub niepoko
jenie) oraz konieczność ochrony czynnej. Wymaga się
utworzenia strefy ochronnej całorocznej o promieniu do
100 m i strefy ochrony okresowej o promieniu do 500 m.
Ochrona okresowa trwa od 15 marca do 31 sierpnia.
Omawianego ptaka wymieniono w unijnej dyrektywie ptasiej (2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa), w załączniku I. Tym samym
uznano go za gatunek objęty szczególnymi środkami
ochronnymi, dotyczącymi także siedlisk, mającymi na
celu zapewnienie przetrwania i rozrodu w obszarach
występowania. Bocian czarny został wymieniony jako
gatunek specjalnej troski przez Bird Life International
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Na omawianym terenie występują wszystkie wymienione zagrożenia, a nie stosuje się żadnych zabiegów
ochronnych. Do tego dochodzą jeszcze dwa zjawiska:
szeroko pojęte kłusownictwo oraz gwałtowna urbanizacja Podhala, Spiszu i Orawy. Mamy jednak nadzieję,
że bocian czarny, mimo niesprzyjającego klimatu i działalności człowieka, nadal będzie zwiastunem wiosny
w tatrzańskich i podtatrzańskich lasach.
Włodzimierz Cichocki, Piotr Profus,
Zbigniew Mierczak, Maciej Klimecki

Bocian czarny
jest w Polsce objęty
ochroną ścisłą.
Od 15 marca
do 31 sierpnia
obowiązuje strefa
ochronna wokół
gniazda o promieniu
500 metrów, w ciągu
pozostałej części roku –
100 metrów
fot. Zbigniew Mierczak
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