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Na podstawie danych z nadleśnictw, informacji od służby leśnej, ornitologów i botaników oraz da-
nych publikowanych prześledzono wzrost liczebności bociana czarnego Ciconia nigra w granicach 
województwa łódzkiego. Liczba par bociana czarnego wzrosła z zaledwie czterech par w latach 
40. XX wieku do 76 par lęgowych w latach 2010–2015. Największy przyrost odnotowano w latach 
70. XX wieku, kiedy liczba par bociana czarnego wzrosła dwukrotnie. Począwszy od roku 2000 
wszystkie terytoria sprawdzano przynajmniej raz w trakcie sezonu lęgowego. Jednocześnie w cią-
gu całego roku, a szczególnie intensywnie w okresie bezlistnym, prowadzono poszukiwania no-
wych gniazd bociana czarnego. Stwierdzono 51 gniazd zajętych przez pary i 25 gniazd niezajętych, 
ale z ptakami dorosłymi obserwowanymi w okolicy od początku maja do lipca. Przeciętne zagęsz-
czenie populacji lęgowej wyniosło 0,42 pary/100 km2 powierzchni całkowitej, 1,96 pary/100 km2 

powierzchni leśnej i 4,35 pary/100 km2 powierzchni lasów w wieku ponad 60 lat. Średnia odle-
głość między sąsiadującymi gniazdami zajętymi przez różne pary wynosiła 8,9 km, a najmniejsze 
odległości pomiędzy dwoma jednocześnie zajętymi gniazdami wynosiły 556 i 1883 m (n = 76).
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Wstęp

Po silnym spadku liczebności notowanym 
w drugiej połowie XIX i na początku XX wie-
ku populacja bociana czarnego Ciconia nigra 
w Polsce po roku 1910 zaczęła się stopniowo od-

radzać, najpierw na Mazurach, Podlasiu i Po-
morzu, a następnie w innych rejonach (Bed norz 
1974; Czuchnowski, Profus 2008). Obec nie ga-
tunek ten gniazduje w lasach całego kraju, osią-
gając najwyższe zagęszczenia w Polsce wschod-
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niej i północno-wschodniej (Pugacewicz 1994; 
Profus, Wójciak 2007). Aktualnie liczebność bo- 
ciana czarnego w Polsce szacuje się na 1400–
–1600 par (Zieliński i in. 2011). 

W regionie łódzkim ostatnią ocenę liczeb-
ności bociana czarnego przeprowadzono na 
podstawie ankiety rozesłanej w 1994 roku do 21 
nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych (RDLP) w Łodzi. Liczbę par bociana 
czarnego oszacowano wtedy na 50 (Hejduk, 
Markowski 2002). Jednak granice RDLP w Łodzi 
tylko częściowo pokrywają się z granicami obec-
nego województwa łódzkiego. Niniejsza praca 
jest próbą prześledzenia wzrostu liczebności bo-
ciana czarnego w Polsce środkowej w okresie 
powojennym na podstawie wszelkich dostęp-
nych informacji opublikowanych i nieopubli-
kowanych oraz własnych badań terenowych. 
Ponadto praca zawiera aktualną ocenę zagęsz-
czenia par lęgowych na terenie województwa 
łódzkiego uzyskaną na podstawie corocznego 
monitoringu wszystkich znanych stanowisk lę-
gowych i wyszukiwania nowych gniazd.

Teren badań

Województwo łódzkie w granicach admi-
nistracyjnych obowiązujących od 1 stycznia 
1999 roku zajmuje powierzchnię 18 219 km2. 
Lesistość wynosi 21,3% (Rocznik 2016) i jest 
to województwo o najniższym stopniu zale-
sienia w kraju (Raport 2016). Lasy państwowe 
w województwie łódzkim zajmują 255 014 ha 
(65,76%), a prywatne – 132 773 ha (34,24%) 
(Rocznik 2016). Gospodarka leśna w lasach 
państwowych w województwie łódzkim prowa-
dzona jest pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Łodzi, Poznaniu, Kato-
wicach i Radomiu. Gatunkiem dominującym 
jest sosna, zajmująca w województwie 74% po-
wierzchni leśnej, w tym w lasach w zarządzie 
Lasów Państwowych 73,2%, a w lasach prywat-
nych 76,6% powierzchni. Dęby zajmują w woje-
wództwie 7,8% powierzchni lasów, w tym w la-
sach w zarządzie Lasów Państwowych 9,7%, 
a w lasach prywatnych 3,3% (Rocznik 2016). 

Sezon wegetacyjny trwa około 210 dni 
(Raport 2010). Średnie roczne temperatury  
powietrza wynoszą od 7,6 do 8,0°C. Najcie-
plejszym miesiącem jest lipiec, a najzimniej-
szym – styczeń. Średnie wieloletnie tempera-
tury dla stacji meteorologicznej Łódź-Lublinek 
wynoszą 17,9°C (lipiec) i –3,3°C (styczeń). 
Najwyższe roczne sumy opadów, powyżej 600 
mm, notowane są w południowej i południo-
wo-wschodniej części województwa, a najniż-
sze – 500–550 mm – w części północnej i pół-
nocno-wschodniej (Kłysik 2001). Przeciętna 
gęstość zaludnienia wynosi 137 os./km2. Woje-
wództwo łódzkie zamieszkuje 2 498 240 ludzi, 
w tym w miastach – 1 577 867 osób (tj. 63,16% 
ludności) (Rocznik 2016). 

Materiał i metody

Dane o wcześniejszym występowaniu bocia-
na czarnego w granicach obecnego wojewódz-
twa łódzkiego uzyskiwano od leśników, ornito-
logów, botaników, z dokumentacji nadleśnictw, 
z własnych badań terenowych oraz z materiałów 
opublikowanych. Najwięcej istotnych informa-
cji, szczególnie w odniesieniu do wcześniejszych 
dziesięcioleci, uzyskano bezpośrednio od leśni-
ków. Mimo że ustalenie dokładnego roku poja-
wienia się pary w danym leśnictwie często nie 
było możliwe, to leśnicy potrafili z dokładno-
ścią do kilku lat podać przedział czasowy funk-
cjonowania zajętego gniazda bociana czarnego. 
Zwykle wiedzieli również, w którym leśnictwie 
danego nadleśnictwa gniazda bocianów czar-
nych pojawiły się najwcześniej. 

Aby zachować porównywalność danych 
z poprzednich dziesięcioleci ze szczegółowy-
mi danymi zebranymi w latach 2000–2015, 
w zestawieniu liczby par dla każdego dziesię-
ciolecia (ryc. 1) wykorzystano wyłącznie kon-
kretne informacje o gniazdach zajętych przez 
parę oraz gniazdach niezajętych, w pobliżu któ-
rych od początku maja do lipca obserwowano 
dorosłe ptaki. W zestawieniu nie ujęto gniazd 
„pustych” (niezajętych) w przypadkach, gdy 
ptaki dorosłe nie były obserwowane w okolicy 
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gniazda od maja do lipca przynajmniej przez 
trzy kolejne sezony lęgowe. Sytuacja taka zwy-
kle świadczy o porzuceniu gniazda przez daną 
parę. W przypadku gniazd, które spadły, stano-
wisko uznawano za porzucone, jeśli ptaki do-
rosłe nie były obserwowane w okolicy zajęte-
go wcześniej gniazda przez trzy kolejne sezony 
lęgowe. Nie uwzględniano również stanowisk, 
w których ptaki dorosłe były obserwowane od 
maja do lipca, ale lokalizacja gniazda, nawet 
niezajętego, była nieznana. Liczba par wykaza-
na dla danego dziesięciolecia odpowiada naj-
wyższej liczbie par z gniazdami stwierdzonej 
w danej dekadzie. 

Począwszy od roku 2000, w celu określenia 
sposobu zajęcia gniazda wszystkie znane miej-
sca gniazdowe były sprawdzane przynajmniej 
raz w trakcie sezonu lęgowego. Pierwszą kon-
trolę przeprowadzano w kwietniu lub maju, 
a w przypadku stwierdzenia śladów obecności 
ptaków dorosłych gniazdo kontrolowano po-
nownie w drugiej połowie czerwca lub w lipcu. 
Podczas kontroli posługiwano się lunetą Nikon 
ED-82 oraz aparatem fotograficznym z tele-
obiektywem. Jeśli ptaków dorosłych nie było 
na gnieździe lub w jego pobliżu, innych śla-
dów gniazdowania (skorupy jaj, odchody, pió-

ra) poszukiwano bezpośrednio pod gniazdem. 
Położenie geograficzne gniazda określano z do-
kładnością do 6–10 m za pomocą odbiornika 
GPS Garmin 62stc. Gniazda położone najbliżej 
siebie były uznawane jako należące do różnych 
par dopiero po stwierdzeniu w tym samym roku 
w obydwu gniazdach zniesień lub piskląt. Jeśli 
w rewirze jednej pary bociana czarnego znajdo-
wało się kilka gniazd, za gniazdo podstawowe 
uznawano gniazdo, w którym lęg stwierdzono 
w ostatnim roku. 

Gniazdo uznawano za zajęte przez parę 
bocianów czarnych, jeśli wystąpiła choć jedna  
z następujących okoliczności:

• dookoła górnej części gniazda widoczny 
wyraźny i wysoki wieniec zbudowany z cien-
kich gałązek;

• na nadbudowanym gnieździe odnotowa-
no kopulację bocianów czarnych na gnieździe;

• pod gniazdem znajdowano dużo odcho-
dów, a podłoże lub rośliny były wyraźnie obie-
lone na powierzchni przynajmniej kilku me-
trów kwadratowych;

• brzeg gniazda wyraźnie i obficie obielony
odchodami;

• na gnieździe z nadbudowanym wieńcem 
z cienkich gałązek obserwowano siedzącego 
lub stojącego dorosłego bociana czarnego lub 
dwa ptaki dorosłe jednocześnie;

• pod gniazdem lub na gnieździe stwierdza-
no jaja, martwe pisklęta lub ich szczątki, skoru-
py jaj lub puch piskląt bociana czarnego;

• na gnieździe obserwowano młode bocia-
ny czarne lub słyszano ich głosy dochodzące 
z gniazda.

Samo obielenie brzegu gniazda (podłoża 
pod gniazdem) nie jest trwałym wyznaczni-
kiem stopnia zajęcia gniazda w danym sezonie 
lęgowym, gdyż odchody mogą zostać spłuka-
ne po kilkudniowych opadach. Zatem wyraźne 
obielenie brzegu gniazda (podłoża pod gniaz-
dem) informuje o zajęciu gniazda przez parę, 
natomiast brak takiego obielenia nie świad-
czy o niezajęciu gniada. W miesiącach zimo-
wych, kiedy takie cechy jak wieniec w górnej 
części gniazda lub obielenie gniazda (podłoża 
pod gniazdem) mogą być pod śniegiem zupeł-

Ryc. 1. Liczba par bociana czarnego w Polsce środ-
kowej w poszczególnych dziesięcioleciach (wartości 
oznaczają najwyższą liczbę par z gniazdami stwierdzo-
ną w danej dekadzie)
Fig. 1. The number of Black Stork pairs in subsequent 
decades in central Poland (values means the highest 
number of pairs with nests found in each decade)
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nie niewidoczne, pod gniazdem poszukiwano 
skorup jaj i piór piskląt, zwracając szczególną 
uwagę na biały puch piskląt, który często za-
trzymuje się na krzewach i niewysokich drze-
wach (przede wszystkim świerkach) rosnących 
pod gniazdem. 

Wyszukiwanie nowych gniazd prowadzo-
no w wytypowanych drzewostanach, zwykle 
w sytuacji, gdy znane wcześniej gniazdo nie 
zostało zajęte, a ptaki dorosłe obserwowano 
w sezonie lęgowym. Bezpośrednie rozmowy 
z leśnikami pozwalały uściślić granice pene-
trowanego obszaru lasu. Nowe gniazda wyszu-
kiwano w zespołach 2–4 osobowych, w okresie 
bezlistnym. Obserwatorzy, oddaleni od siebie 
o około 100 m (zależnie od zwartości drzewo-
stanu), przeszukiwali kompleksy leśne wzdłuż 
linii prostych. Na podstawie stanu znalezione-
go gniazda (obecność wieńca z gałązek, skorup 
jaj, puchu piskląt) oceniano, czy było ono zajęte 
w ostatnim sezonie lęgowym. 

Wyniki

W latach 40. XX wieku jedna para z gniaz- 
dem była stwierdzona w nadleśnictwie Smar-
dzewice – leśnictwo Trzebiatów (C. Kabała – inf. 
ustna), jedna w nadleśnictwie Spała – leśnictwo 
Jasień (Sosnowski 1955; C. Kabała – inf. ust-
na), jedna w nadleśnictwie Gidle – leśnictwo 
Silniczka (E. Cygler i R. Olaczek – inf. ustna) 
oraz jedna w nadleśnictwie Reczków – leśnic-
two Papiernia (Krzysztofik, Pomarnacki 1963).
W leśnictwie Papiernia bocian czarny gniaz-
dował do roku 1948, a w leśnictwie Józefów 
w 1957 roku (Krzysztofik, Pomarnacki 1963).
W latach 50. XX wieku gniazdowanie bociana 
czarnego odnotowano łącznie na siedmiu sta-
nowiskach. Poza wymienionymi powyżej czte-
rema stanowiskami zajęte gniazda tego gatunku 
stwierdzono w nadleśnictwie Spała – leśnictwo 
Glinna (Sosnowski 1955; C. Kabała – inf. ustna), 
w nadleśnictwie Przedbórz, leśnictwo Sokolniki 
(Markowski 1981; J. Raducki – inf. ustna) oraz 
w nadleśnictwie Złoczew, leśnictwo Potok  
(S. Sawicki – inf. ustna). W latach 60. stwierdzo-
no pięć nowych stanowisk: jedno w nadleśnic-

twie Spała – leśnictwo Żądłowice (C. Kabała 
i R. Olaczek – inf. ustna), dwa w nadleśnictwie 
Smardzewice – leśnictwa Grabiny i Smardzewi-
ce (Bednorz 1974; C. Kabała – inf. ustna), jedno 
w nadleśnictwie Wieluń – leśnictwo Czarnożyły 
(Bednorz 1974, Markowski 1981) i kolejne 
w nadleśnictwie Gidle (Bednorz 1974; E. Cygler 
– inf. ustna). W latach 70. łącznie odnotowano 
gniazdowanie 27 par (Markowski 1981; Mar-
kowski, Wojciechowski 1984; Kołudzki i in. 
2003; K. Adamus – dane niepubl. z roku 1987; 
dokumentacja nadleśnictw), a w latach 80. XX 
wieku – 38 par (Markowski 1981; Markowski, 
Wojciechowski 1984; Kołudzki i in. 2003; K. Ada-
mus – dane niepubl. z roku 1987; dokumentacja 
nadleśnictw). W latach 90. w woj. łódzkim od-
notowano gniazdowanie 55 par (Kociniak i in. 
1997; Hejduk, Markowski 2002; Zieliński 2006; 
dokumentacja nadleśnictw; materiały własne). 
W kolejnym dziesięcioleciu (2000–2009) liczba 
par wzrosła do 69 (mat. własne; dokumentacja 
nadleśnictw), a w latach 2010–2015 liczba par  
z gniazdami wynosiła 76 (mat. własne; doku-
mentacja nadleśnictw; ryc. 1–4).

Prowadzony od roku 2000 coroczny moni-
toring gniazd bociana czarnego wykazał, że wie-
le stanowisk w różnych częściach województwa 
zostało z nieznanych przyczyn trwale opusz-
czonych. Procesy te miały jednak charakter je-
dynie lokalny. I tak, w leśnictwie Twarda (nadl. 
Smardzewice) gniazdo po raz ostatni było zajęte 
przez parę w 2002 roku, w rezerwacie Wiączyń 
w 2002, w leśnictwie Straszów (nadl. Piotrków) 
w 2003, w rezerwacie Jasień w 2004, na terenie 
jednostki wojskowej nr 1933 w Regnach w 2004, 
w rezerwacie Wielkopole w 2005, w leśnictwie 
Brąszewice (nadl. Złoczew) w 2005, w rezer-
watach Murowaniec i Hołda w 2006, a w re-
zerwacie Konewka w 2009 roku. Natomiast 
w leśnictwie Piekary (nadl. Bełchatów) opusz-
czenie w 2008 roku zajętego przez parę stano-
wiska wiązało się z budową kopalni odkryw-
kowej „Szczerców”. Podobnie porzucenie przez 
parę stanowiska w leśnictwie Mogilno w roku 
2012 można wiązać z budową węzła drogowego 
Dobroń i odcinka drogi ekspresowej S8 z Łasku 
do Rzgowa.
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Obliczając zagęszczenie populacji lęgowej 
dla woj. łódzkiego w latach 2010–2015 uwzględ-
niono 76 par ze znanymi zajętymi gniazdami. 
Z tej liczby 51 gniazd było zajętych przez pary 
(gniazdowanie pewne), a 25 gniazd pozostawa-
ło niezajętych przez pary, przy czym dorosłe bo-
ciany czarne obserwowano w okresie lęgowym 
w pobliżu gniazda, zatem gniazdowanie można 
uznać za prawdopodobne. Każde z tych 25 gniazd 

było poprzednio zajęte przez parę przynajmniej 
przez jeden sezon lęgowy. Zagęszczenie obliczo-
ne dla 76 (51+25) par (dane dla lat 2010–2015) 
wynosiło 0,42 pary na 100 km2 powierzchni ogól-
nej i 1,96 pary/100 km2 powierzchni leśnej oraz 
4,35 pary/100 km2 powierzchni leśnej drzewo-
stanów w wieku powyżej 60 lat. Najmniejsza od-
ległość pomiędzy jednocześnie zajętymi gniaz- 
dami różnych par wynosiła 556 m (nadleśnic-

Ryc. 2. Przybliżone rozmieszczenie gniazd różnych par bociana czarnego w województwie łódzkim w latach 
2010–2015: a – gniazdo zajęte przez parę (gniazdowanie pewne), b – gniazdo niezajęte przez parę; bociany 
czarne obserwowane w pobliżu gniazda w okresie lęgowym (gniazdowanie prawdopodobne), c – lasy, d – gra-
nica województwa
Fig. 2. Approximate distribu�on of Black Stork nests of different pairs in the Łódź province in 2010–2015: a – oc-
cupied nest (confirmed breeding), b – unoccupied nest; Black Storks observed in the vicinity of the nest during the 
breeding season (probable breeding), c – forests, d – border of the Łódź province
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two Grotniki). Z obu tych gniazd w roku 2011 
i 2012 zostały wyprowadzone pisklęta (2 i 4 pi-
sklęta w 2011 r. oraz 3 i 2 pisklęta w 2012 r.). 
Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma jedno-
cześnie zajętymi gniazdami różnych par w nad-
leśnictwie Opoczno wynosiła 1883 m. W roku 
2011 z obu tych gniazd wyleciały po trzy pisklę-
ta. Dla wszystkich 76 par średnia odległość mię-
dzy najbliższymi gniazdami podstawowymi róż-
nych par wynosiła 8901 m ± 493 m (SE).

Dyskusja

W województwie łódzkim wzrost liczebno-
ści bociana czarnego, w porównaniu z Mazu-
rami, Podlasiem, Śląskiem i Małopolską, na-
stąpił najpóźniej (Bednorz 1974). Ostoją dla 
bociana czarnego okazały się południowo-
-wschodnie obszary województwa łódzkiego. 
W tamtejszych lasach, głównie spalskich i przed- 
borskich, osiedlały się kolejne pary tego gatun-
ku. Istotną rolę we wzroście liczebności bociana 
czarnego w woj. łódzkim miały rezerwaty leśne, 
gdzie bocian mógł odnaleźć drzewa odpowied-
nie do zakładania gniazd, jak i spokój niezbęd-
ny w okresie lęgowym (Zieliński 2006). Do wy-
raźnego zwiększenia liczebności w całym wo-
jewództwie doszło dopiero w latach 70., kiedy 
to liczba par zwiększyła się ponad dwukrotnie 
(ryc. 1), podczas gdy na Podlasiu i Mazurach 
już od roku 1960 odnotowano ustabilizowanie 
się liczebności tego gatunku (Bednorz 1974, 
Ptaszyk 2008). Wyniki przeprowadzonej w la-
tach 2005–2006 ankiety wykazały, że w Wiel-
kopolsce (obszar w niewielkiej części obejmu-
jący woj. łódzkie) populacja bociana czarnego 
licząca około 100 par lęgowych jest stabilna od 
około 20 lat. W województwie śląskim (Henel 
2012) również doszło już do ustabilizowania 
się liczebności tego gatunku. Wydaje się, że 
przyczyn późnego wzrostu liczebności bocia-
na czarnego w woj. łódzkim należy upatrywać 
w deficycie rozległych i podmokłych komplek-
sów leśnych preferowanych przez ten gatunek 
(Bednorz 1974). Ponadto lasy zajmują stosun-
kowo niewielką powierzchnię województwa 
i są bardzo rozdrobnione. Nie jest to więc opty-

malny dla bociana czarnego teren i do jego po-
nownego zasiedlenia doszło dopiero po wzro-
ście zagęszczenia na obszarach sąsiednich.

W dziesięcioleciach powojennych zagęszcze-
nie bociana czarnego rosło początkowo głów- 
nie w południowej części województwa łódz-
kiego, a następnie środkowej i – najsłabiej zale-
sionej – północnej. W północnej części pierw-
sze gniazdo bociana czarnego zostało odna-
lezione dopiero w 1978 roku – w uroczysku 
Goślub w dolinie Bzury (Markowski, Wojcie-
chowski 1984). W tej części województwa nie 
doszło jednak do późniejszego wzrostu zagęsz-
czenia bociana czarnego, gdyż obszar ten wkrót-
ce został zasiedlony przez bielika. Aktualnie  
w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej gniazdu-
je przynajmniej sześć par bielika (Anderwald 
i in. 2007). W ostatnich latach obserwuje się 
wzrost zagęszczenia bociana czarnego przede 
wszystkim w środkowej części województwa. 
Dwie nowe pary założyły gniazda w nadleśnic-
twie Grotniki zaledwie 5,5 i 7,4 km od granic 
administracyjnych Łodzi. Natomiast w połu-
dniowej części woj. łódzkiego nie przybywa 
nowych par, choć zmieniają się położenia aktu-
alnie zajętych terytoriów lęgowych.

Po zasiedleniu przez bociana czarnego nie-
mal wszystkich większych kompleksów le-
śnych w woj. łódzkim zagęszczenie (0,42 pa-
ry/100 km2 powierzchni ogólnej) osiągnięte 
w latach 2010–2015 jest podobne do wartości 
odnotowanych na obszarach sąsiednich. I tak 
w byłym województwie kieleckim zagęszcze-
nie w latach 1991–1993 oceniono na 0,43 pa-
ry/100 km2 (Chmielewski i in. 1998), na Ziemi 
Leszczyńskiej (Kuźniak i in. 1999) w latach 
1994–1998 na 0,19–0,34 pary/100 km2, a w woj. 
śląskim w latach 2001–2007 – 0,32–0,41 pa-
ry/100 km2 (Henel 2012). Wykazane w niniej-
szej pracy zagęszczenie jest jednak wyraźnie 
niższe niż we wschodniej Polsce – na Nizinie 
Północnopodlaskiej gatunek osiąga zagęszcze-
nie 0,65–0,68 pary/100 km2 (Pugacewicz 1994), 
a na Lubelszczyźnie 0,54–0,67 pary/100 km2 
(Wójciak i in. 2005). Polska wschodnia, obfitu-
jąca w podmokłe lasy, od dawna była uważana 
za ostoję bociana czarnego (Taczanowski 1882, 
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Dunajewski 1936, Bednorz 1974). Również 
w Kampinoskim Parku Narodowym notuje się 
dużo wyższe zagęszczenie par bociana czarne-
go – 1,0–4,4 pary/100 km2 powierzchni ogólnej 
(Siwak, Olech 2011).

Wykazane w niniejszej pracy zagęszcze-
nie bociana czarnego może być nieco zani-
żone, gdyż z niektórych kompleksów leśnych 
nie uzyskano żadnych informacji o bocianach 
czarnych, co oczywiście nie jest równoznacz-
ne z potwierdzonym brakiem gniazdowania. 
W lasach prywatnych w latach 2010–2015 od-
notowano gniazdowanie jedynie dwóch par 

Ryc. 3. Para bocianów czarnych na gnieździe w nadle-
śnictwie Spała (18.03.2016 r., fot. P. Zieliński)
Fig. 3. Pair of Black Storks on the nest in Spała Forest 
District (18 March, 2016; photo by P. Zieliński)

Ryc. 4. Młode bociany czarne na gnieździe na dębie 
szypułkowym Quercus robur (nadleśnictwo Przed-
borów, 20.06.2012 r.; fot. P. Zieliński)
Fig. 4. Young Black Storks on the nest in Pedunculate 
Oak Quercus robur (Przedborów Forest District, 20 
June, 2012; photo by P. Zieliński)
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bociana czarnego. Jedno odnalezione gniazdo 
znajduje się w strefie ochronnej (obszar nad-
lesnictwa Opoczno), a w drugim przypadku 
drzewo gniazdowe zostało ścięte zanim gniaz-
do udało się je odnaleźć (obszar nadleśnictwa 
Kolumna). Para zajmująca to gniazdo w roku 
następnym opuściła las, w którym gniazdowa-
ła. Lasy prywatne mają zdecydowanie mniej-
sze znaczenie dla bociana czarnego ze wzglę-
du na strukturę wieku drzewostanu. W Lasach 
Państwowych woj. łódzkiego drzewostany  
w wieku powyżej 100 lat zajmują 9,0% po-
wierzchni lasów, a w lasach prywatnych zaled-
wie 1,4% (Rocznik 2016).

W niniejszej pracy oceny zagęszczenia do-
konano przede wszystkim w oparciu o prace 
terenowe nakierowane na znalezienie gniazda 
bociana czarnego. Jednak podejście takie moż-
liwe jest do zastosowania w skali lokalnej lub co 
najwyżej regionalnej. Niezbędna jest przy tym 
bardzo dobra współpraca ze służbami leśnymi. 
W szerszej skali geograficznej wyszukiwanie
wszystkich gniazd z uwagi na czasochłonność 
prac terenowych jest w praktyce trudne do zre-
alizowania i dlatego bardziej celowe jest za-
stosowanie na wylosowanych powierzchniach 
próbnych powtarzalnej metody wiosennych li-
czeń bocianów czarnych oblatujących terytoria 
lęgowe, uzupełnionej o wyszukiwanie gniazd 
(Profus i in. 2015).

Obecnie, z uwagi na zasiedlenie przez bocia-
na czarnego prawie wszystkich większych kom-
pleksów leśnych, można przypuszczać, że obszar 
województwa łódzkiego jest już bliski wysyce-
nia przez ten gatunek. W innych rejonach kra-
ju, szczególnie w Polsce wschodniej i północno-
-wschodniej, czyli na obszarach, gdzie bocian 
czarny osiąga najwyższe zagęszczenia, niektórzy 
autorzy sygnalizują nawet spadek liczebności 
tego gatunku (Pugacewicz 1994; Wójciak i in. 
2005; Profus, Wójciak 2007; Zawadzka i in. 2011; 
K. Henel – dane niepubl.). Nie wiadomo jednak, 
jaka jest skala tego zjawiska. Być może spadki te 
są krótkotrwałe (kilkuletnie) lub mają charakter 
jedynie lokalny. Odpowiedzi może dostarczyć 
jedynie wieloletni monitoring stanu populacji 
bociana czarnego. 
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Zieliński P., Janic B., Kamiński M., Stopczyński M., Marszał L., Szpetmańska H., Bańbura J. Popula�on 
growth and density of the Black Stork Ciconia nigra in central Poland 

The Black Stork Ciconia nigra population in central Poland (Łódź province) increased from merely four pairs in 
the 1940s to 76 pairs with nests in 2010–2015. The greatest increase in the number of breeding pairs in central 
Poland was recorded in the 1970s when the number of pairs with nests was doubled. The density recorded in 
2010–2015 was 0.42 pairs per 100 km2 of the total study area (18,219 km2), 1.96 pairs per 100 km2 of the forested 
area and 4.35 pairs per 100 km2 of forests older than 60 years. The shortest distance between two nests with 
nestlings, occupied by different pairs at the same time, was 556 m and 1,883 m. The mean distance between 
neighbouring nests, occupied by different pairs, was 8.9 km (n = 76).


