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Skąd pochodzą, 
dokąd odlatują

europejskie lęgowiska bociana białego 
(Ciconia ciconia) rozciągają się od Półwyspu 
Pirenejskiego i Francji po kraje bałkańskie, 
zachodnią Rosję i wschodnią Ukrainę. Sta-
nowiska najbardziej wysunięte na północ 
znajdują się w południowej Szwecji, estonii 
i w okolicach Sankt Petersburga. Najliczniej 
ptak ten gnieździ się w Polsce, na Białorusi, Li-
twie, Łotwie i Ukrainie, w Turcji, Iranie i Afryce 
Północnej. Nielicznie zasiedla Azję centralną 
– głównie Uzbekistan. Niewielka, izolowana 
populacja zamieszkuje Gruzję i Armenię. dzi-
ko żyjące populacje bociana wymarły w po-
łowie XX w. w Szwajcarii i Szwecji, później 
– w Holandii, a niedawno – w danii. Kraje te, 
oprócz danii, zostały ponownie zasiedlone 
przez bociany pochodzące z hodowli. 

Światową populację bociana białego pod 
koniec XX w. oszacowano na około 167 tys. 
par lęgowych, z czego ponad 99 proc. należy 
do podgatunku nominatywnego Ciconia  
c. ciconia, a pozostałe (ok. 1450 par) zalicza 
się do podgatunku C.c. asiatica. Osobniki 
tego podgatunku są nieco większe od for - 
my nominatywnej oraz mają dłuższy i ma-

sywniejszy dziób. zamieszkują głównie Uz-
bekistan i kraje z nim sąsiadujące.

Ostatnie międzynarodowe Liczenie 
Gniazd Bocianów Białych, przeprowadzone 
w 2004 r., dało dość zaskakujące wyniki: 
w niemal wszystkich krajach odnotowano 
wzrosty liczebne, a całą światową populację 
lęgową oceniono na 233 tys. par – o ponad 
40 proc. więcej niż 10 lat wcześniej.

Nasze bociany białe po zakończonym 
lęgu, zwykle pod koniec sierpnia, podejmują 
wędrówkę na zimowiska. W europie istnieją 
dwie trasy migracyjne. Bociany gniazdujące 
w europie Wschodniej i Środkowej, w tym 
w Polsce, należą do „wschodniej” populacji mi - 
gracyjnej. Wędrują na wschodnio- i połud nio-
woafrykańskie zimowiska przez Bałkany, cie-
śninę Bosfor, Bliski Wschód, półwysep Synaj 
i Sudan. W 2004 r. populacja ta liczyła 181 tys. 
par ptaków, a jej stan był o 31 proc. wyższy niż 
w latach 1994–1995. Stan populacji „zachod-
niej”, migrującej na zachodnioafrykańskie 
zimowiska przez cieśninę Gibraltarską, usta-
lono na 52 tys. par, co oznacza przyrost o aż 
85 proc. w ciągu 10 lat. Granica między tymi 
dwiema populacjami przebiega szerokim 
pasem wzdłuż Łaby. Należy tu dodać, że coraz 
więcej ptaków gnieżdżących się w europie 
zachodniej zimuje na Półwyspie Iberyjskim. 

masa ciała bociana białego mieści się 
w granicach 2,6–4,5 kg, przy czym samce 
okazują się nieco większe i cięższe. Różni-
ce te są zazwyczaj dobrze widoczne, gdy 
partnerzy stoją obok siebie na gnieździe. 
Rozpiętość skrzydeł bocianów dochodzi do 
220 cm, co pozwala na efektywne wykorzy-
stanie wznoszących prądów powietrznych 
i oszczędne gospodarowanie energią, 
zwłaszcza w czasie migracji. 

Na zimowiskach ptaki odżywiają się 
głównie dużymi szarańczakami – gromadzą 
w ten sposób rezerwy tłuszczu, aby relatyw-
nie szybko i z jak najmniejszymi stratami do-
lecieć na lęgowiska oraz wcześnie przystąpić 
do rozrodu. Kumulacja rezerw tłuszczowych 
jest niezbędna zwłaszcza w przypadku 
samic, ponieważ wczesną wiosną zasoby po-
karmowe na lęgowisku mogą nie wystarczyć 
do szybkiej kumulacji energii koniecznej do 
wytworzenia jaj.

W Polsce bocian biały jest rozpowszech-
niony na niżu i na terenach podgórskich 
całego kraju. Unika jedynie pasm górskich 
i dużych kompleksów leśnych. W Sudetach 
gnieździ się do wysokości 560 m n.p.m.,  
a w Bieszczadach dochodzi do 600 m. Na 
Podtatrzu bociany zasiedlają obszary po-
łożone 500–800 m n.p.m. Im wyżej, tym 
rzadziej wyprowadzają młode, głównie 
z powodu niekorzystnych warunków klima-
tycznych. Na poziomie 800 m n.p.m. tylko raz 
w ciągu ostatnich 40 lat parze ptaków udało 
się odchować jedno młode. zdarzyło się to 
w zakopanem, na Spyrkówce, w 2004 r. To 
najwyżej zlokalizowany udokumentowany 
lęg bociana białego w Polsce. Jeszcze wy-
żej, na zakopiańskiej Pardałówce (890 m), 
zagnieździła się para bocianów w 1998 r., 
lecz ten lęg zakończył się niepowodzeniem. 

Liczebność populacji krajowej bociana 
białego, po stopniowym spadku z 33,9 do  
30,5 tys. par w latach 1974 i 1984, wzrosła do 
40,9 tys. par w 1994 r. i nawet 52,5 tys. par 
w roku 2004. Później niestety znowu zaczęła 
spadać. Pod koniec XX w. w Polsce gniazdo-
wało zatem aż 25 proc. światowej populacji 

Prawie jedna czwarta światowej populacji bociana białego gniazduje 
w Polsce, głównie w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. 
ciekawym zjawiskiem jest bardzo szybki wzrost liczby tych ptaków 
na polskim Podtatrzu. Wiele już wiemy na ten temat, bo od 40 lat 
trwa stały monitoring bocianów na Podhalu, Orawie i Spiszu. 

Bocian Biały 
– 40 lat monitorowania
„górskiej” populacji

 Bociani sejmik
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bociana białego; udział ten ostatnio nieco 
się zmniejszył. 

W granicach kraju zagęszczenie bociana 
białego wyraźnie maleje od północnego 
wschodu, gdzie tych ptaków jest najwię - 
cej, ku południowemu zachodowi. Obszar 
na wschód od Wisły i Sanu, obejmujący 
jedną trzecią powierzchni Polski, zasiedla ok.  
60 proc. krajowej populacji – w średnim za-
gęszczeniu 23 pary na 100 km kw. Najliczniej 
bociany gniazdują na Warmii i mazurach 
oraz na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na pozo-
stałym obszarze kraju średnie zagęszczenie 
populacji wynosi 8 par na 100 km kw. Tyle 
też par w przeliczeniu na 100 km kw. zasiedla 
aktualnie Podhale, Orawę i Spisz, chociaż 
zagęszczenie w dolinie dunajca, pomiędzy 
Nowym Targiem a zbiornikiem czorsztyń-
skim, jest wyższe i może lokalnie dochodzić 
nawet do 15 par na 100 km kw.

Gniazdo i potomstwo
Bocian biały buduje gniazda niemal wy-

łącznie w obrębie lub pobliżu osiedli ludzkich, 
na obiektach górujących nad okolicą: budyn-
kach, słupach energetycznych, kominach 
i drzewach. Na początku tego wieku przez 

znacznie przeważały gniazda na budynkach 
(43 proc.) i drzewach (32 proc.), a mniej po-
spolite okazały się gniazda na wszelkiego 
rodzaju słupach (18 proc.) i wysokich komi-
nach (7 proc.). W roku 2013 było już zupełnie 
inaczej: przeważały gniazda na słupach, 
głównie linii energetycznych średniego 
napięcia (80 proc.). Na budynkach pozostało 
zaledwie 10 gniazd (11 proc.), na drzewach 
– 5, a na wysokich kominach – 3. Jedno 
gniazdo bociany ulokowały na szczycie 
dużego stalowego silosu. Warto podkreślić, 
że gniazda na słupach budowane są w więk-
szości na specjalnie przygotowanych przez 
ludzi platformach. dobrze zabezpieczają lęgi 
i dorosłe ptaki przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

Ponadto gniazda założone na słupach 
i platformach powyżej przewodów elek-
trycznych znacznie lepiej chronią lęgi przed 
kunami. Straty powodowane przez te ssaki 
mogą być dla bocianów bardzo dotkliwe, 
kuny bowiem zwykle niszczą cały lęg. 
O próbach wchodzenia kun kamionek do 
gniazd na słupach elektrycznych świadczą 
znajdowane pod nimi martwe drapieżniki 
porażone prądem. W przypadku gniazd na 
budynkach, silnie zagrożonych przez kuny, 
straty w lęgach są większe niż w gniazdach na 
słupach, a sukces rozrodczy par jest mniejszy. 
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Bocian biały buduje duże gniazda: śred-
nice zewnętrzne 28 podhalańskich gniazd 
na słupach elektrycznych zawierają się 
w przedziale 135–200 cm przy wysokości 
od 20 do 130 cm. Nowe gniazda, świeżo 
zbudowane np. przez młode pary, mają 
mniejsze rozmiary i wysokość (20–40 cm). 
Te użytkowane przez dziesiątki lat mogą 
osiągać nawet cztery metry wysokości 
i ważyć dwie tony. fo
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 Występowanie bociana białego na Podhalu, 
rok 2004

 Wzrost liczebny par bocianów białych gnieżdżących się na Podtatrzu w latach 1933–2013
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Liczba par

kilka sezonów dwie pary gnieździły się wy-
jątkowo na dorodnych topolach rosnących 
przy szosie Krempachy – Frydman, kilometr 
do półtora od najbliższych zabudowań. Kil-
kadziesiąt drzew, razem z gniazdami, wycięto 
później w związku z modernizacją szosy.

Jedna z najbardziej spektakularnych 
zmian adaptacyjnych tego gatunku dotyczy 
lokalizacji gniazda. zjawisko to odnotowano 
w ostatnim 35-leciu na Podtatrzu. W 1979 r. 
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 Rozpiętość skrzydeł bocianów dochodzi 
do 220 cm, co pozwala na efektywne 
wykorzystanie wznoszących prądów 
powietrznych
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Gniazdo zwykle najpierw zajmuje sa-
miec, a samica przylatuje kilka dni później. 
czasem jednak zdarza się, że to ona przyby-
wa wcześniej. Pierwsze jajo zostaje złożone 
zwykle po ok. 10 dniach od przylotu drugie-
go partnera. dzieje się to najczęściej między 
drugą dekadą kwietnia a połową maja. By wa, 
że jaja są znoszone z opóźnieniem, w końcu 
maja lub na początku czerwca, lecz wówczas 
szansa na pozytywne zakończenie lęgu, 
czyli odchowanie potomstwa, jest niewiel - 
 ka. Przypadek taki zaistniał w 2007 r. w Knu - 
rowie: pisklę wykluło się dopiero 23 czerw- 
ca i osiągnęło zdolność do lotu w ostatnich 
dniach sierpnia, gdy znaczna część naszych 
bocianów przebywała już na migracji.

Kontrole zawartości gniazd bocianów 
na Podtatrzu wykazały obecność trzech 
do sześciu jaj, najczęściej pięciu (52 proc. 
gniazd). mniej liczne były gniazda z czterema 
jajami (36 proc.). W wyniku walk o gniazdo 
z innymi bocianami, drapieżnictwa, niedo-
borów pokarmu, chorób i niekorzystnych 
warunków atmosferycznych corocznie ginie 
pewna część jaj i piskląt.

W 42 bardziej szczegółowo obserwo-
wanych gniazdach na terenie Podtatrza 
stwierdzono łącznie 188 jaj, z których pary 

odchowały w sumie 106 młodych. Sukces 
lęgowy wynosił więc 56 proc. Najwięcej par 
u podnóża naszych Tatr wyprowadza po 
troje (37 proc.), dwoje (27 proc.) lub czworo 
(20 proc.) młodych.

Pary wychowujące jedno lub pięcioro mło- 
dych są nieliczne (odpowiednio 14 i 2 proc.). 
Jak wskazują obliczenia, samice bocianów 
z Podtatrza składają przeciętnie po 4,5 jaja, 
a statystyczna para z rozpoczętym lęgiem 
wyprowadza średnio 2,2 młodego. Jeśli 
uwzględnić tylko pary z udanymi lęgami, 
wskaźnik reprodukcji jest wyższy i wynosi 
2,7 podlota na parę. Te wielkości gwarantują 
samodzielne utrzymanie się populacji bo-
ciana na obszarze Podhala, Orawy i Spiszu. 
Na stan liczebny tej populacji wpływają 
także zjawiska emigracji i imigracji ptaków 
zdolnych do rozrodu. 

 Na Podtatrzu zaledwie kilka gniazd 
umiejscowionych jest na drzewach. Ten lęg 
w Nowej Białej, gniazdo z czterema jajami, 

był ostatni na tym modrzewiu. Kilka lat temu 
drzewo zostało ścięte razem z gniazdem
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Niekorzystne warunki pokarmowe na 
zimowiskach lub na migracji mogą być przy-
czyną opóźnionych przylotów na lęgowiska 
i nieudanych lęgów. corocznie ok. 30 proc. 
par bocianów na Podtatrzu ma nieudane 
lęgi, a więc nie wyprowadza młodych. czasa-
mi wskaźnik ten bywa znacznie wyższy, np. 
w roku 2010 aż 80 proc. par (64) zajmujących 
gniazda nie wyprowadziło młodych. młode, 
w liczbie zaledwie 28, odchowało wtedy 
tylko 17 par bocianów. Nawet w czasie tzw. 

SySTemaTyka Bocianów 
dwuliterowe symbole oznaczają stopień zagrożenia gatunku: 
eN – zagrożony (ang. endangered), VU – narażone (vulnerable), 
NT – bliskie zagrożenia (near threatened).
Rząd: PeLecANIFORmeS – PeLIKANOWe
Podrząd: cIcONII – BOcIANOWce
Rodzina: ciconiidae – bociany
Rodzaj: Leptoptilos (Lesson, 1831) – marabut

 Gatunki:
Leptoptilos dubius (Gmelin, 1789) – marabut indyjski (eN)
Leptoptilos crumeniferus (Lesson, 1831) – marabut afrykański
Leptoptilos javanicus (Horsfield, 1821) – marabut jawajski (VU)
Rodzaj: Mycteria (Linnaeus, 1758) – dławigad

 Gatunki:
Mycteria americana (Linnaeus, 1758) – dławigad amerykański 
Mycteria ibis (Linnaeus, 1766) – dławigad afrykański 
Mycteria cinerea (Raffles, 1822) – dławigad malajski (VU)
Mycteria leucocephala (Pennant, 1769) – dławigad indyjski (NT)
Rodzaj: Anastomus (Bonnaterre, 1791) – kleszczak

 Gatunki:
Anastomus oscitans (Boddaert, 1783) – kleszczak azjatycki 
Anastomus lamelligerus (Temminck, 1823) – kleszczak afrykański 
Rodzaj: Ciconia (Brisson, 1760) – bocian

 Gatunki: 
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – bocian czarny 
Ciconia abdimii (Lichtenstein, m.H.c., 1823) – bocian białobrzuchy 
Ciconia episcopus (Boddaert, 1783) – bocian białoszyi 
C. (e.) microscelis (Gray, G.R., 1848) – bocian czarnoczelny 
C. (e.) episcopus (Boddaert, 1783) – bocian białoszyi 
Ciconia stormi (Blasius, W., 1896) – bocian garbaty (eN)
Ciconia maguari (Gmelin, J.F., 1789) – bocian sinodzioby
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – bocian biały 
Ciconia boyciana (Swinhoe, 1873) – bocian czarnodzioby (eN)
Rodzaj: Jabiru (Hellmayr, 1906) – żabiru

 Gatunek:
Jabiru mycteria (Lichtenstein, m.H.c., 1819) – żabiru amerykański 
Rodzaj: Ephippiorhynchus Bonaparte, 1855 – żabiru

 Gatunki:
Ephippiorhynchus asiaticus (Latham, 1790) – żabiru czerwono-
nogi (NT)
E. (a.) asiaticus (Latham, 1790) – żabiru czerwononogi 
E. (a.) australis (Shaw, 1800) – żabiru australijski 
Ephippiorhynchus senegalensis (Shaw, 1800) – żabiru afrykański 
(za: e.c. dickinson, J.V. Remsen Jr. (red.), The Howard and Moore 
Complete Checklist of the Birds of the World, t. 1: Non-passerines, 
wyd. 4, eastbourne 2013, Aves Press)

powodzi stulecia w 1997 r., kiedy bardzo 
dużo podlotów padło w gniazdach w wyni - 
ku chłodów i długotrwałych deszczów, pary 
na Podtatrzu odchowały 62 młodych, a w la - 
tach bardzo korzystnych dla bocianów 
gniazda na tym obszarze opuszczało nawet 
po 200 młodych. Trzeba wspomnieć, że 
ostatni cenzus, przeprowadzony w 2013 r., 
wykazał obecność 81 par, z których 56 szczę-
śliwie odchowało w sumie 153 młodych;  
25 par utraciło lęgi.

Pokarm dla siebie i swoich młodych 
ptaki zdobywają najczęściej blisko gniazd, 
na okolicznych łąkach i pastwiskach, w upra-

 młody bocian biały oznakowany 4 lipca 
2007 r. w gnieździe w załucznem na Podhalu 
obrączką „VN2119” znalazł w 2013 r. partnera 
lęgowego koło Łukowa na Lubelszczyźnie, 
niemal 400 km od miejsca urodzenia. 
Oznakowany ptak okazał się samicą, 
a para wspólnie odchowała dwoje młodych

  Typowe gniazdo bociana białego 
na Podhalu ulokowane na słupie betonowym. 

Łopuszna, koło mostu, czerwiec 2013 r. 
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wach koniczyny i lucerny oraz w płytkich wo-
dach, rozlewiskach, starorzeczach, stawach 
i na bagnach. Bociany odżywiają się drobny-
mi kręgowcami, takimi jak gryzonie, krety, 
żaby, węże, jaszczurki i ryby, oraz większymi 
bezkręgowcami, zwłaszcza dżdżownicami 
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i owadami, a czasem padliną. Reprodukcji 
bociana sprzyja masowe pojawienie się 
drobnego gryzonia – nornika zwyczajne-
go. W tzw. latach mysich, zdarzających się 
cyklicznie co 3–4 lata, może on stanowić 
główny pokarm tego ptaka. Nornik wystę-
puje wtedy w wysokim zagęszczeniu (do 
3000 osobników na 1 ha) i łatwo go złowić. 
Poza tym jego kaloryczność jest wyższa niż 
np. żab i ryb.

Ilość pokarmu konieczna do pokrycia 
wydatków energetycznych pary rodziciel-
skiej i młodych do czasu ich pierwszego 
wylotu z gniazda wynosi ok. 205 kg (w przy - 
padku jednego młodego) do ok. 345 kg  
(w przypadku pięciorga młodych). Przez 
pierwsze 3–4 tygodnie życia młodych jedno 
z rodziców pilnuje potomstwa i chroni je 
przed drapieżnikami, osłania przed silnym 
słońcem i deszczem. Wówczas wystarczy, by 
tylko jeden ptak zdobywał pokarm dla piskląt. 
Gdy młode już podrosną, a ich zapotrzebo-
wanie na pokarm i energię znacznie wzrośnie, 
oba dorosłe ptaki muszą intensywnie polo-
wać. Po ok. 63–70 dniach karmienia młode 
po raz pierwszy wylatują z gniazda. Zwykle 
jeszcze przez dwa tygodnie przebywają 
w pobliżu i są dokarmiane przez rodziców.

Podtatrzański boom bociani
Bocian biały to bardzo wdzięczny obiekt 

badań, zakłada bowiem duże gniazda 

w eksponowanych, dobrze widocznych 
miejscach. Łatwiej je policzyć niż mniejsze 
gniazda wielu innych gatunków. 

Najważniejsze zadanie w czasie prowa-
dzenia inwentaryzacji bocianów stanowi po-
liczenie wszystkich par z zajętymi gniazdami 
na wybranej powierzchni. Konieczne jest też 
ustalenie liczby par, którym udało się wycho-
wać młode, i tych, którym się to nie udało. 
Ważne staje się nadto policzenie młodych 
we wszystkich odwiedzanych gniazdach, 
gdyż dane te są podstawą do sporządzania 
charakterystyk ekologicznych. Pośrednio po-
zwala to ocenić jakość żerowisk, stan siedlisk 
i kondycję lokalnych populacji bocianów. 

W XIX w. i w pierwszych 30 latach XX w. 
na Podhalu, Orawie i Spiszu bocian biały nie 
był notowany jako gatunek lęgowy. Znano 
go tylko z przelotów w okresie migracji, 
zwłaszcza jesiennej. Liczne stada tych pta-
ków gromadziły się tu przed odlotem na 
południe, zanim pokonały grzbiety górskie 
Karpat, w tym Tatry. Dopiero na początku lat 
trzydziestych XX w. na omawianym obsza- 
rze zagnieździła się pierwsza para bocianów, 
a w czasie inwentaryzacji w 1933 r. odnoto-
wano siedem gniazd. 

Interesującymi zagadnieniami są prze-
bieg i tempo kolonizacji Karpat przez bocia-
ny w ciągu ostatnich 80–90 lat. Polską część 
gór ptaki te zaczęły zasiedlać na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych, przy czym 
ekspansja początkowo przebiegała dość 
wolno. W ostatnich 30 latach liczebność 

gatunku w niższych rejonach polskich Kar-
pat wzrosła ponad trzyipółkrotnie, a zasięg 
pionowego rozmieszczenia podniósł się 
niemal o 500 m. W roku 1974 w polskich 
Karpatach stwierdzono 166 par bocianów. 
Dziesięć lat później było 186 par, a w roku 
2004 – już ponad 300. 

Pierwsza wzmianka o zagnieżdżeniu 
się bocianów białych na polskiej Orawie 
pochodzi z 1931 r. i dotyczy Lipnicy Małej. 
Wkrótce potem zostało zasiedlone Podhale, 
gdzie w 1933 r. znano pięć gniazd (na Ora-
wie – dwa). W latach 1974–1986 na Podhalu, 
Orawie i Spiszu liczba par tylko nieznacznie 
się podniosła. Później tempo ekspansji zde-
cydowanie wzrosło: od roku 1987 corocznie 
przybywają jedno lub dwa nowe gniazda. 
W kolejnych latach następowało najpierw 
dogęszczanie populacji autochtonicznej 
na terenach nieco niżej położonych, m.in. 
w dolinie Dunajca, a dopiero później, w la-
tach korzystnych dla bocianów, skokowo 
zajmowane były rewiry na obszarach leżą-
cych wyżej. 

W roku 1979 pojawiło się pierwsze 
gniaz do w Krościenku nad Dunajcem. Od 
lat osiemdziesiątych nieliczne pary zaczęły 
wnikać w głąb Gorców (do takich wsi, jak 
Grywałd, Poręba i Kamienica), a także Pienin 
(Sromowce Wyżne i Niżne). Ich osiedlaniu 
sprzyjały liczne rozlewiska wodne utwo-
rzone na dnie przyszłego Zbiornika Czorsz-
tyńskiego. Stwierdzono tu jedne z najbo-
gatszych stanowisk płazów w południowej 
Polsce, niemal 49 tys. kłębów skrzeku żaby 
trawnej i wysokie zagęszczenie godujących 
osobników. Żaby te mogą stanowić ważną 
część diety bocianów wkrótce po ich przy-
locie z zimowisk.

Nie wiemy, ile par bocianów gniazdo-
wało na Podtatrzu w latach 1934–1973, 
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dopiero w roku 1974 wykazano obecność 
22–25 par. Autorami nowego spisu gniazd 
bocianów na Podhalu, Orawie i Spiszu – po 
ponad 40-letniej przerwie – byli Franciszek 
Indyk, Wiesław Indyk i Aurelia Pawłowska-In-
dyk. Objechali oni na motocyklu wszystkie 
miejscowości omawianego obszaru, wyszu-
kując lęgowiska tych ptaków. W ostatnich 
10 latach liczba par gniazdujących na tym 
samym obszarze waha się od 70 do 81, czyli 

w tym regionie jest zapewne pochodzenia 
autochtonicznego. Numeracje obrączek 
gniazdujących bocianów, odczytane przez 
silnie przybliżające lunety, pozwoliły usta-
lić, iż „góralską” populację zasilają osobniki 
urodzone poza naszym terenem badań. 
Świadczą o tym ptaki lęgowe, które wykluły 
się pod zatorem koło Oświęcimia i koło 
Pszczyny na Górnym Śląsku. Nasze bociany 
„górskie” mogą natomiast emigrować i za-
siedlać gniazda na południowych stokach 

słowackich Tatr, a jeden z ptaków, za-
obrączkowany w czerwcu 2007 r. 

w załucznem, zagnieździł się 
pod Radzyniem Podlaskim, 
ok. 400 km od miejsca uro-

dzenia. Niezbitym dowodem 
jest fotografia obrączki tego ptaka. 

Bociany białe zaczynają się roz-
mnażać w wieku 3–6 lat. Osobniki 
najmłodsze, trzy- i czteroletnie, 

często mają nieudane lęgi. dopiero 
ptaki bardziej doświadczone, siedmioletnie 
i starsze, częściej wyprowadzają 3–5 mło - 
dych.

 W celu uniknięcia chowu wsobnego 
jedna z płci poszukuje nowych miejsc rozro-
du dalej od miejsca urodzenia. dotychczaso-
we badania wykazały, że większą skłonność 
do dyspersji wykazują samice.

Bocian biały żyje długo (nawet ponad 
30 lat, a do 25 lat może się efektywnie 
rozmnażać), ale sporo ptaków, zwłaszcza 
młodych, ginie na trasie przelotów i na 
zimowiskach, a niektóre jeszcze w pobliżu 
miejsc lęgowych – często porażone prądem 
elektrycznym w czasie siadania na niezabez-
pieczonych słupach średniego napięcia. To 
jedna z najważniejszych przyczyn śmierci 
młodych bocianów wkrótce po opuszczeniu 
gniazda.

Proces długofalowy
Przez ostatnich 40 lat na terenie Pod-

tatrza (Podhale, Orawa, Spisz, miasto za ko - 
pane) prowadzono jeden z najdłużej trwa-
jących cenzusów bociana białego w Polsce. 
Powierzchnia próbna (ok. 1 tys. km kw.) 
obejmowała dwa obecne powiaty: nowo-
tarski (ok. 90 proc. obszaru) i tatrzański 
(ok. 10 proc.). W obu powiatach występują 
tereny o charakterze podgórskim i górskim, 

jest ok. trzy razy większa niż 40 lat temu. 
Przyczyn tego zjawiska można się doszuki-
wać we wzroście udziału użytków zielonych 
i upraw roślin motylkowych na tym terenie 
oraz wzroście średniej temperatury kwietnia 
– miesiąca, w którym większość osobników 
przystępuje do lęgów.

Wydaje się, że mechanizm ekspansji 
pionowej bociana na Podtatrzu przebiega 
według następującego schematu: ptaki 
przez wiele sezonów zajmują „swoje” gniaz-
da w obrębie najlepszych siedlisk, w strefie 
550–680 m n.p.m. To tam zlokalizowanych 
jest najwięcej starszych gniazd, zasiedlanych 
nieprzerwanie przez wiele lat. Gniazda te 
charakteryzują się wysokim sukcesem roz-
rodczym, a więc są najbardziej produktywne. 
Wysoka przeżywalność i wysoki stopień 
powracalności młodych pozwalają przy-
puszczać, że właśnie podloty z tych gniazd 
po osiągnięciu dojrzałości płciowej mogą 
kolonizować obszary położone w tej strefie 
wysokości, ale również sąsiadujące: położone 
niżej i wyżej. ekspansja pionowa występuje 
jedynie w latach, gdy wiosenne warunki kli-
matyczne są wyjątkowo sprzyjające, co miało 
miejsce m.in. w latach 1987, 2000 i 2004. 

ciekawe okazuje się pochodzenie 
bocianów z Podtatrza. zgodnie z oczekiwa-
niami większość ptaków rozradzających się 

lecz w kontekście bociana najciekawsze 
okazują się rejony trochę niżej położone: 
Kotlina Orawsko-Nowotarska (490–650 m 
n.p.m.) i działy Orawskie (700–800 m n.p.m.).

Stanowiska lęgowe na wyznaczonej 
powierzchni są rozmieszczone nierówno-
miernie, koncentrują się głównie w dolinie 
dunajca oraz w sąsiedztwie rozległych 
obszarów wilgotnych łąk, pastwisk i upraw 
roślin motylkowych, obfitujących m.in. 
w norniki i inne gryzonie, stanowiące ważną 
część diety tutejszych bocianów. W dolinach 
mniejszych rzek, gdzie powierzchnia żero-
wisk jest niezbyt duża, bociany gnieżdżą się 
najczęściej pojedynczo. Po jednym zajętym 
gnieździe bociana stwierdzono w około  
40 miejscowościach, a w dalszych 15 odno-
towano ich po 2–5. Skupienia gniazd wystę-
pują jedynie w pobliżu rozległych użytków 
zielonych, np. w orawskiej Jabłonce (4–6 za - 
jętych gniazd), Nowym Targu (5–6 par), 
w chyżnem, czarnym dunajcu, Rogoźniku, 
Waksmundzie (po 2–3 pary).

Podsumowując: wyniki zebrane w ostat-
nich 40 latach potwierdzają tezę, że wzrost 
liczebny populacji bociana białego na 
Podhalu, Orawie i Spiszu jest długofalo-
wym procesem, udokumentowanym przez 
wszystkie wcześniejsze liczenia. zjawisko 
to przebiega z różną szybkością w całych 
polskich Karpatach. Nawet krótkotrwałe 
załamania populacji rozrodczej (np. w latach 
1997 i 2005) oraz notowane czasami wyso-
kie straty w lęgach (lata 1997 i 2010) nie są 
w stanie zahamować tego procesu. 

* * *
Bocian biały jest w Polsce i w europie 

objęty ochroną prawną, ale trwałe zabez-
pieczenie jego bytu wymaga konkretnych 
starań. chociażby – zmniejszenia śmiertel-
ności ptaków przez założenie izolacji na 
słupach i przewodach elektrycznych. zwłasz-
cza zaś – ochrony żerowisk. Szybko rośnie 
powierzchnia upraw kukurydzy i rzepaku, 
gdzie bociany nie znajdują pożywienia. 
dzieje się to niemal zawsze kosztem likwi-
dacji łąk i pastwisk, będących najlepszymi 
i najstabilniejszymi żerowiskami. Trzeba 
więc znaleźć kompromis między ekonomią 
rolnictwa a ochroną ptaków. 
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