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Abstrakt. Rozmieszczenie gniazd czarnego bociana Ciconia nigra na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego (385 km2, 73% powierzchni leœnej)  kon-
trolowane by³o w latach 1980-2010. W ci¹gu 30 lat w KPN istnia³o 108 gniazd,
zajmowanych przez 4-17 par rocznie. W tym czasie zarz¹dzeniem dyrektora
KPN ustanowiono ³¹cznie 70 stref ochronnych dla bociana czarnego, corocznie
aktualizowanych i likwidowanych po œrednio 6 latach od porzucenia gniazda.
Zanalizowano 80 przypadków porzucenia gniazda przez bociany i ponownego
ich za³o¿enia w pobli¿u.
Mimo du¿ej powierzchni odpowiednich drzewostanów w KPN nowe gniazda
w 58% lokalizowane by³y w obrêbie obowi¹zuj¹cych stref ochronnych. Zacho-
wanie zarówno sta³ej (do 100 m), jak i okresowej (100 - 500 m) strefy ochron-
nej wokó³ gniazda czarnego bociana daje szanse istotnego zwiêkszenia sku-
tecznoœci jego ochrony.

S³owa kluczowe: ochrona strefowa, bocian czarny Ciconia nigra, Kampinoski
Park Narodowy

Abstract. Zonal protection of birds in Kampinos National Park on the exam-
ple of black stork. Distribution of nests of black stork Ciconia nigra in the area
of Kampinos National Park (385 km2, 73% of forest area) was controlled in the
years 1980-2010. During 30 years period there was 108 nests and from 4 to 17
breeding pairs of stork. At that time, by virtue of the order of the director of
KNP altogether 70 protection zones for black stork has been established, upda-
ted every year and liquidated after on average 6 years from abandonment of the
nest. With 4-17 pairs, 80 cases of nest abandonment have been found.
Despite of big area of appropriate forest stands, 58% of new nests were located
within the bounds of protection zones in force. Keeping both permanent (up to
100 m) and  periodic (100 - 500 m) protection zones around black stork nests
gives the chance of an essential increase of the effectiveness of its protection.

Keywords: zonal protection, Black Stork Ciconia nigra, Kampinos National
Park

Wstêp
Ju¿ od ponad 25 lat w polskich lasach stosuje siê ochronê strefow¹ gniazd wybranych ga-

tunków ptaków, w tym ptaków szponiastych Falconiformes i bociana czarnego Ciconia nigra.
Jej celem bezpoœrednim jest zapewnienie tym gatunkom bezpieczeñstwa w okresie rozrodu,
a celem poœrednim – zachowanie odpowiednich do rozrodu siedlisk. Aby realizowaæ ten rodzaj
ochrony na konkretnym terenie, nale¿y znaæ rozmieszczenie par lêgowych gatunków strefo-
wych oraz ich dalsze losy, poniewa¿ rozmieszczenie to mo¿e siê zmieniaæ w kolejnych latach.
Oprócz powo³ywania stref w miarê powstawania nowych gniazd nale¿y tak¿e decydowaæ, jak
d³ugo ustanowiona strefa powinna byæ zachowana w przypadku opuszczenia gniazda przez
ptaki. OdpowiedŸ na to pytanie bêdzie zapewne ró¿na dla ró¿nych gatunków i zale¿na od ich
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biologii. Nale¿y jej szukaæ analizuj¹c wieloletnie zmiany rozmieszczenia par lêgowych danego
gatunku na okreœlonym terenie. Takiego materia³u dostarczy³y prowadzone od 1980 r. badania
liczebnoœci i rozmieszczenia gatunku strefowego – bociana czarnego w Kampinoskim Parku
Narodowym.

Teren badañ
Kampinoski Park Narodowy (KPN) po³o¿ony jest na Nizinie Œrodkowo-Mazowieckiej

w Kotlinie Warszawskiej, na lewobrze¿nym tarasie nadzalewowym Wis³y (52°15-25'N, 20°18-
53'E). Od wschodu graniczy bezpoœrednio z aglomeracj¹ warszawsk¹. Procesy fluwioglacjal-
ne i eoliczne wytworzy³y tu 2 pasy suchych wydm œródl¹dowych pokrytych obecnie borem
sosnowym i 2 pasy bagienne z p³ytkimi pok³adami torfu, stagnuj¹c¹ przez 2-3 miesi¹ce wod¹
powierzchniow¹ i licznymi drobnymi i wiêkszymi ciekami, pokryte pierwotnie olsami i ³êga-
mi, póŸniej czêœciowo odlesione, obecnie ulegaj¹ce sukcesji.

Obszar objêty jest ochron¹ od 1959 r. poprzez utworzenie Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. Jego powierzchnia wynosi obecnie 385 km2. Istniej¹ tu 22 obszary ochrony œcis³ej, które
stanowi¹ 12% powierzchni Parku, ochron¹ czynn¹ objêto 71% powierzchni, ochron¹ krajobra-
zow¹ – 17% powierzchni. Dodatkowe formy ochrony tego terenu, to ustanowienie w 2000 r.
Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”, a w 2004 r. Obszaru Specjalnej Ochrony Natura
2000 PLC140001 Puszcza Kampinoska.

Lasy i zadrzewienia stanowi¹ w KPN 73% powierzchni, ³¹ki i pastwiska 15%, grunty orne
5%, nieu¿ytki 4%, grunty zadrzewione i zakrzaczone 1%, inne 2%. Przy lesistoœci 73% œredni
wiek drzewostanów wynosi 67 lat (wg operatu z 2001 r.). Dominuj¹cy typ siedliskowy lasu to
bór œwie¿y (38% powierzchni), wystêpuj¹ tak¿e bory mieszane (23%, w tym ponad 80% stano-
wi bór mieszany œwie¿y), lasy mieszane – 12,5%, lasy – 11,7%, olsy – 12,9%. G³ównymi
gatunkami lasotwórczymi s¹: sosna zwyczajna Pinus sylvestris – 66%, olsza czarna Alnus glu-
tinosa – 12,5%, dêby Quercus sp. (g³ównie szypu³kowy) – 10%, brzoza Betula verrucosa (g³ów-
nie brodawkowata) – 8,5%.

Ochrona strefowa gniazd bociana czarnego
Tworzenie stref ochronnych wokó³ gniazd ptaków drapie¿nych i bociana czarnego regulo-

wa³y cztery kolejne akty prawne. Pierwszy z nich, wprowadzaj¹cy w Polsce nowatorsk¹ meto-
dê ochrony strefowej, to Rozporz¹dzenie Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego w spra-
wie ochrony gatunkowej zwierz¹t z dnia 30.12.1983 r. (Dz.U. 1984 r., nr 2, poz. 11), zgodnie
z którym strefa ca³oroczna dla bociana czarnego obejmowa³a teren w promieniu 200 m od
gniazda, a strefa okresowa (1.II – 31.VII) – 500 m. Nastêpne Rozporz¹dzenie Ministra Ochro-
ny Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. (Dz.U. nr 13, poz.
61) w odniesieniu do bociana czarnego zmienia³o trwanie strefy czêœciowej na okres 1.II –
31.VIII. Kolejne Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 26 wrzeœnia 2001 r. (Dz.U. nr
130, poz. 1455 i 1456) wprowadza³o istotn¹ zmianê – zmniejsza³o strefê ca³oroczn¹ do 100 m
wokó³ gniazda i obowi¹zuj¹ce trwanie strefy okresowej na 1.III – 31.VIII.

Aktualnie obowi¹zuje czwarte ju¿ Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 28 wrze-
œnia 2004 r. (Dz.U. nr 220, poz. 2237) w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t
objêtych ochron¹. Rozporz¹dzenie to wprowadzono na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880). Zachowano w nim promieñ
strefy ca³orocznej 100 m, a strefê okresow¹ ustalono na 15.III – 31.VIII.

Problem korekt i likwidacji istniej¹cych stref omawia ogólnie Instrukcja ministra ochrony
œrodowiska, zasobów naturalnych i leœnictwa na temat wyznaczania i ochrony stanowisk zwie-
rz¹t – gatunków zagro¿onych wyginiêciem z 1997 r., gdzie sugeruje siê „wnikliwe rozpatrzenie
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sprawy przez specjalistów”. W praktyce strefy utrzymywane s¹ tak d³ugo, jak istnieje zajête
gniazdo, a zlikwidowana mo¿e byæ po 3 latach od jego porzucenia (Mizera 2006).

Ogólnie ochrona strefowa gniazd i miejsc sta³ego przebywania ptaków jest nadal metod¹
specyficznie polsk¹ i traktowana jest jako rodzaj ochrony czynnej.

W Kampinoskim Parku Narodowym strefy ochronne dla bielika, orlika krzykliwego i bo-
ciana czarnego na wniosek autorek ustalane by³y od 1989 r. zarz¹dzeniami dyrektora KPN
i uaktualniane wydawanymi w miarê potrzeby aneksami.

Pierwsze gniazda bocianów czarnych w KPN znane by³y z obszarów ochrony œcis³ej. PóŸ-
niej stwierdzano gniazda i na innych terenach i dla nich zaczêto ustalaæ strefy ochronne. By³y
one tworzone g³ównie dla czynnych gniazd znajduj¹cych siê poza obszarami ochrony œcis³ej,
z wyj¹tkiem sytuacji, kiedy zasiêg obowi¹zuj¹cej ustawowo strefy wykracza³ poza granice
ochrony œcis³ej. Lokalizacja i zasiedlenie gniazd by³y stale aktualizowane, a likwidacja stref
ochronnych nastêpowa³a po kilku, œrednio po 6 latach od opuszczenia gniazda przez bociany.

Materia³ i metody
Pojedyncze gniazda bociana czarnego znane by³y w Puszczy Kampinoskiej ju¿ w latach

50. XX stulecia. Od 1980 r. do chwili obecnej gniazda s¹ aktywnie wyszukiwane. W tym czasie
stwierdzono w KPN istnienie 108 gniazd bocianów czarnych. Niektóre zajmowane by³y przez
wiele lat, inne porzucane po jednej próbie lêgu, lub nawet bez sk³adania jaj. W przeprowadzo-
nej analizie oparto siê na. 80 przypadkach opuszczenia gniazda przez bociana czarnego na
okres d³u¿szy b¹dŸ równy rok w latach 1980-2010 stwierdzonych w historii zasiedlenia 70
gniazd (w sytuacji gdy gniazdo by³o wiêcej ni¿ raz zasiedlane i opuszczane, ka¿de nowe zasie-
dlenie po kilku czy kilkunastoletnim okresie nieobecnoœci ptaków by³o uwzglêdniane w anali-
zie jako nowy przypadek).

Pierwsze kontrolowane przez nas gniazda bocianów czarnych w KPN znajdowa³y siê na
obszarach ochrony œcis³ej. PóŸniej stwierdzano gniazda i na innych terenach i dla nich zaczêto
ustalaæ strefy ochronne. By³y one tworzone g³ównie dla czynnych gniazd znajduj¹cych siê
poza obszarami ochrony œcis³ej. Dla gniazd znajduj¹cych siê w obszarach ochrony œcis³ej by³y
ustanawiane w sytuacji, kiedy zasiêg obowi¹zuj¹cej ustawowo strefy wykracza³ poza granice
tych obszarów.

Znane gniazda by³y kontrolowane corocznie, równoczeœnie wyszukiwane by³y nowe gniaz-
da. W oparciu o takie dane  likwidacja stref ochronnych nastêpowa³a po kilku, œrednio 6 latach
od opuszczenia gniazda przez bociany.

Aby zanalizowaæ, w jakiej odleg³oœci od porzuconych przez bociany gniazd powstaj¹ nowe,
w systemie GPS obliczono odleg³oœci od wszystkich opuszczonych gniazd do najbli¿szych
nowopowstaj¹cych gniazd.  Rozpatrywano sytuacje, kiedy nowe gniazdo powstawa³o w pro-
mieniu do 100 m oraz  od 100 do 500 m  od poprzedniego, czyli na powierzchni, odpowiadaj¹-
cej w przybli¿eniu sta³ej  i okresowej strefie ochronnej dla bociana czarnego.

Wyniki
Liczebnoœæ bocianów w tym okresie waha³a siê od 4 do 17 par lêgowych1, a zagêszczenie

wynosi³o 1,0-4,4 pary/100 km2 powierzchni ca³kowitej KPN i od 1,5 do 6,3 par/100 km2 po-
wierzchni leœnej. Rozmieszczenie gniazd by³o nierównomierne. Przyk³adowo w latach 2000-
2010 odleg³oœæ miêdzy najbli¿szymi zajêtymi gniazdami wynosi³a od 0,4 km do 11,0 km. Œred-
nia odleg³oœæ w tym okresie to 4,1 km (SD = 3,9; n = 133).

1 Z powodu bardzo wysokiego poziomu wód gruntowych w olsach w niektórych latach nie wszystkie gniazda
udawa³o siê kontrolowaæ corocznie. Z tego powodu wartoœci te mog¹ byæ nieco zani¿one
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Ryc. 1. Liczba stref ochronnych wokó³ gniazd bociana czarnego, bielika i orlika krzykliwego obowi¹zuj¹cych
w KPN w latach 1989-2009
Fig. 1 The number of protection zones around Black Stork, White-tailed Eagle and Lesser Spotted Eagle nests
in KNP in the years 1989-2009

Ryc. 2. Przypadki ponownego zajmowania opuszczonych stref przez bociany czarne (n=80)
Fig. 2. Cases of reoccupation of abandoned zones by Black Storks (n=80)



Wiêkszoœæ gniazd (61%), szczególnie te d³ugo istniej¹ce, zak³adane by³y w siedliskach
optymalnych – w lasach liœciastych i mieszanych, których du¿a czêœæ znajduje siê w granicach
obszarów ochrony œcis³ej. Liczba gniazd pozostawa³a tam wzglêdnie sta³a. Udzia³ czynnych
gniazd poza obszarami ochrony œcis³ej, w borach sosnowych i mieszanych, czyli w siedliskach
suboptymalnych dla bocianów, stanowi¹cych w KPN 63% powierzchni, waha³ siê miêdzy 30%
i 45%, przy czym wzrasta³ w okresie wy¿szej liczebnoœci bocianów po 2000 r. W latach 1989-
2010 istnia³o w KPN ³¹cznie 70 stref ochronnych wokó³ gniazd bociana czarnego, które utrzy-
mywane by³y przez 1-22 lata (ryc. 1).

Wiêkszoœæ gniazd (71%) zosta³a zasiedlona w okresie od 1-go do 5-ciu lat po opuszczeniu
gniazda. W tym okresie czêœciej zajmowane s¹ gniazda uprzednio porzucone lub zbudowane w
odleg³oœci do 100 m od niego. Po up³ywie 6-ciu i wiêcej lat nowe gniazda by³y czêœciej budo-
wane w odleg³oœci 101-500 m od opuszczonego (ryc. 2).

Dyskusja
Zagêszczenie bocianów czarnych w Kampinoskim Parku Narodowym nale¿y w Polsce do

najwy¿szych. S¹ tu dostêpne zarówno stare, prawie pozbawione penetracji ludzkiej drzewosta-
ny odpowiednie do budowy gniazd, jak i dogodne ¿erowiska w postaci licznych p³ytkich cie-
ków wodnych. Wy¿sze zagêszczenia notowano jedynie w Puszczy Bia³owieskiej (Pugacewicz
1994) i w Sobiborskim Parku Krajobrazowym (Keller i Profus 1992).

Zjawisko zmiany gniazd przez bociany czarne jest znane w literaturze. Na terenach o wy-
¿szych zagêszczeniach bocianów czarnych zajête gniazda ró¿nych par mog¹ znajdowaæ siê
nawet w odleg³oœci oko³o 1 km od siebie, a w rewirze jednej pary mog¹ znajdowaæ siê 1-2
gniazda aktualnie nieu¿ywane (tzw. zapasowe) (Czuchnowski i Profus 2009). Nie znalaz³yœmy
jednak w literaturze opisu sekwencji ich zajmowania, ani analizy odleg³oœci, w jakiej powstaj¹
nowe gniazda.

Materia³ zebrany w KPN pozwala na taka analizê. Wykazano wyraŸn¹ tendencjê do po-
nownego zak³adania przez bociany czarne gniazd w pobli¿u porzuconych poprzednio lub znisz-
czonych gniazd. Ponowne gnie¿d¿enie siê 32% bocianów czarnych w nowych gniazdach
w odleg³oœci do 100 m od poprzednio wczeœniej opuszczonych, przy czym a¿ w 28% przypad-
ków mia³o miejsce w ci¹gu najbli¿szych 5 lat, wskazuje prawdopodobnie na œcis³e przywi¹za-
nie tych d³ugo ¿yj¹cych ptaków (par?) do raz zajêtych rewirów gniazdowych. Nastêpne 26%
nowych gniazd pojawi³o siê w odleg³oœci do 100 do 500 m od porzuconego, czasem zniszczo-
nego gniazda. W tym przypadku udzia³ gniazd pojawiaj¹cych siê w okresie do 5 lat i powy¿ej
5 lat nie ró¿ni siê, wiêc jest to zapewne wynik podobnych preferencji gniazdowych kolejnych
ptaków, a nie przywi¹zania do konkretnego miejsca przez jedn¹ parê.

Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na wnosiæ, ¿e zachowywanie stref ochronnych
wokó³ gniazd bociana czarnego s³u¿y nie tylko bezpieczeñstwu ju¿ odbywaj¹cych siê lêgów,
ale i zachowaniu odpowiednich siedlisk gniazdowych preferowanych przez bociany. Efekt by³-
by jeszcze wiêkszy, gdyby uda³o siê rozszerzyæ ochronê ca³oroczn¹ na obszar obecnej strefy
okresowej.

Wnioski
1. W latach 1980-2010 w KPN bocian czarny preferowa³ jako miejsce gniazdowania drzewo-

stany liœciaste i mieszane, znajduj¹ce siê w obszarach ochrony œcis³ej, jednak w okresie
wy¿szej liczebnoœci wzrós³ udzia³ gniazd zak³adanych na obszarach ochrony czynnej.

2. Nawet w korzystnych warunkach siedliskowych przy du¿ym zagêszczeniu bocianów wy-
stêpuj¹ zmiany w zasiedleniu gniazd.
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3. Prawdopodobieñstwo powrotu bociana czarnego w ci¹gu 5 lat na teren opuszczonej strefy
ochronnej wynosi 40%, a w okresie 6-14 lat dalsze 18%.

4. Prawdopodobieñstwo ponownego zagnie¿d¿enia siê bociana czarnego w odleg³oœci do 500
m od porzuconego gniazda wynosi 58%, a w odleg³oœci do 100 m – 32%.

5. Utrzymywanie ca³ej strefy ochronnej bociana czarnego – zarówno ca³orocznej, jak i okre-
sowej – przez minimum 5 lat od opuszczenia gniazda daje szanse istotnego zwiêkszenia
skutecznoœci jego ochrony.
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