
Bocian czarny (Ciconia nigra)      



Rodzina: bociany
Długość ciała 95-100 cm, rozpiętość skrzydeł 145–155 cm, masa ciała 
około 3 kg. Stojąc, ptak ten osiąga wysokość do 102 cm. Jest nieco 
mniejszy od bociana białego. 
Ubarwienie ma czarne z metalicznym połyskiem, brzuch biały. 
Dziób, naga skóra wokół oczu i nogi - czerwone.



Miejsce występowania: cały obszar kraju włącznie z górami.



Siedlisko: lasy w pobliżu jezior, stawów hodowlanych i rzek, także 
lasy górskie.



Liczebność:
bardzo nieliczny ptak lęgowy, ok. 1200 par.



Gniazdo to platforma zbudowana z gałęzi w koronie lub rozwidleniu drzewa 
liściastego, w górach na półce skalnej. Duże gniazda utworzone z gałęzi 
umieszczone są od 4 do 25 m nad ziemią.



Przygotowania do lęgu. 
Para bocianów zaczyna zawsze od budowy lub naprawy gniazda. 



Lęg
3-5, rzadko 6 jaj, składanych w odstępach jedno-, dwudniowych.          
Ich skorupy mają barwę jasnoszarą, nabierają zabrudzeń podczas 
wysiadywania. Wysiadywanie trwa 35-36 dni. Biorą w nim udział obydwoje 
rodziców. Młode osiągają lotność po ponad dwóch miesiącach.



Przez pierwsze dwa lub trzy tygodnie życia młode są strzeżone przez 
przynajmniej jednego z rodziców. Obydwoje rodzice karmią pisklęta, 
przynosząc im pokarm w wolu. Zwracają ten pokarm do gniazda lub 
bezpośrednio do gardeł piskląt.



W końcowym okresie rozwoju pisklęta dziennie potrzebują 
400–500 g pokarmu.



Młode są w pełni opierzone 
po 60–71 dniach życia, 
później dołączają do dorosłych 
ptaków na żerowiskach. Przez 
kolejne dwa tygodnie powracają 
jeszcze do gniazda, by otrzymać 
pokarm i odpoczywać nocą.



Pokarm: głównie ryby, płazy, wodne bezkręgowce, także małe ssaki,   
gady i duże owady.



Bocian czarny w locie.



Wędrówki: ptak wędrowny, przylatuje w kwietniu, odlatuje na przełomie 
sierpnia i września.



Na zimowiska bociany czarne odlatują w drugiej połowie sierpnia albo 
we wrześniu. W porze odlotów można je spotkać w dolinach dużych rzek. 
Do Afryki lecą pojedynczo lub w małych grupach, licząc maksymalnie 
kilkanaście osobników. Lecą lotem szybowcowym.



Do miejsc zimowania w Afryce lecą szlakiem zachodnim (przez Hiszpanię 
i Gibraltar) lub wschodnim (przez Bosfor i Izrael). Bociany z Polski 
lecą szlakiem wschodnim.



W południowej Afryce środowiskiem życia bocianów czarnych są płytkie 
wody rzek, jezior i bagien, ale widywane są okazjonalnie
i na bardziej suchych obszarach.



Ochrona
Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną, wymieniony został w Dyrektywie 
Ptasiej, zagrożony jest utratą podmokłych siedlisk lęgowych 
i żerowiskowych.



Ciekawostki... 

Bocian czarny często nazywany jest: hajstra. W przeciwieństwie do 
blisko spokrewnionych bocianów białych, bociany czarne są płochliwe 
i skryte.



Ciekawostki... 

W przeciwieństwie do piskląt bociana białego, pisklęta bociana 
czarnego aktywnie bronią się w sytuacji zagrożenia. Gdy są 
zaniepokojone – atakują, syczą, zwracają pokarm i uciekają na skraj 
gniazda.



Ciekawostki... 

Niekiedy bociany czarne mogą zabić jedno z młodych, zazwyczaj to 
najsłabsze, jeśli wystąpi niedostatek pożywienia… Czasami pisklęta 
umierają z powodu chorób, zostają zjedzone przez drapieżniki, lub 
giną, gdy zwalone przez wiatr gniazdo spada na ziemię. Zdarza się 
też, że pisklęta zostają porzucone przez rodziców spłoszonych 
obecnością ludzi.



Ciekawostki... 

Na żerowiskach spotykają się różne gatunki wodnych ptaków, co rodzi 
spory i nieporozumienia.



Ciekawostki... 

W kilku krajach Europy prowadzi się akcję obrączkowania ptaków. 
Obrączki dla bocianów są dość duże i nakłada się je wysoko na nogę 
ptaka tak, żeby można było odczytać numer obrączki z większej 
odległości.



Ciekawostki... 

Według danych uzyskanych dzięki obrączkowaniu - w naturze bociany 
czarne mogą żyć przynajmniej 18 lat. W niewoli zaś odnotowywano 
długość życia do 30 lat.



Ciekawostki... 

Podobne informacje można można uzyskać, zakładając ptakom nadajniki 
satelitarne. Dzięki takim urządzeniom można śledzić ptaki praktycznie 
bez przerwy i poznać bardzo dokładne trasy ich lotów.



Ciekawostki... 

Bocian czarny w gnieździe nocą.



Źródła:
- Internet
- Tajemnice Polskiej 
Przyrody
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