
 

                                                                  

 

 

Wygląd: 
 

Upierzenie czarne z metalicznym, zielonkawym i purpurowym 
połyskiem. Brzuch, pokrywy podogonowe 
i pierś białe. Dorosłe ptaki mają dziób, 
skórę wokół oczu i nogi czerwone, 
natomiast u ptaków młodocianych te 
części ciała są zielonoszare i 
bladoróżowe. Spód skrzydeł biały tylko 
na barkówkach. Samica i samiec 
podobnie upierzone. Z uwagi na słabo 
rozwinięte mięśnie piersiowe częściej 
posługuje się lotem szybowcowym. W 
locie ma wyciągniętą szyję, nogi 
sięgające za ogon. 

 

Występowanie: 
Zamieszkuje Eurazję.  Obserwuje się 
przesuwanie zasięgu na zachód, gniazduje 
w środkowej Francji, a izolowane populacje 
również na Półwyspem Iberyjskim oraz w 
środkowej i południowej Afryce. W Hiszpanii 
to ptak częściowo osiadły. W Europie 
Środkowej to rzadki ptak lęgowy żyjący w 
lasach liściastych i mieszanych, gdzie są 
małe prześwietlenia, na podmokłych łąkach, 
stawach i trzęsawiskach. Tu zakłada 
gniazdo w koronach drzew liściastych lub 
iglastych, w górach także na skałach. W 
Polsce spotkać go można na całym 

obszarze kraju, również w górach. Jest nielicznym ptakiem 
lęgowym Jego obecności sprzyjają bobry, dzięki którym na terenach 
leśnych powstają płytkie rozlewiska. 



Biologia: 
 

Odgłosy: Nieczęsto się odzywa, a jeśli to w pobliżu gniazda 

wydając głuche "he li" i wysokie pogwizdywania. 

Odżywianie: Głównie żaby i drobne ryby jak młode pstrągi 

potokowe, piskorze, ślizy i karasie. Rzadziej łapie mniejsze 
ssaki (głównie gryzonie), płazy, mniejsze gady oraz większe 
bezkręgowce, wyjątkowo pisklęta innych ptaków. Skład diety 
jest zatem podobny do bociana białego, choć bociany czarne 
częściej niż białe żerują na terenach podmokłych. 

Żeruje na niegłębokich wodach rzek i strumieni, które mogą 
znajdować się do 20 km od gniazda. Chodzi wtedy spokojnie 
po ziemi, czasem podbiega do ofiary. Zazwyczaj brodzi w 
strumieniu lub rzece przesuwając koniec na wpół otwartego 
dzioba zanurzonego w wodzie. Gdy woda jest oświetlona 
przez słońce i utrudnia to zauważenie zdobyczy rozpościera 
skrzydła ponad głowę rzucając cień (takich zachowań nie 
wykazuje bocian biały). Penetruje też tereny zadrzewione, 
bywa też nieraz obserwowany na terenie otwartym. 

Gniazda: Z reguły (w Polsce praktycznie wyłącznie) na wysokim 

drzewie, przeważnie liściastym, w pobliżu rozlewiska wodnego lub 
bagna, czasem na niedostępnym siedlisku, w głębi drzewostanu, 
budowane przez oboje partnerów. Średnica zewnętrzna od 1–2 m. 
Gniazdo skonstruowane jest z gałęzi, a wypełnione trawą, mchem i 
porostami. Na wschodzie i południu zasięgu może gniazdować 
nawet na skałach (w Polsce takie przypadki są wyjątkowe). Bociany 
czarne mogą zajmować też nie zajmowane w danym sezonie 
gniazda myszołowów lub jastrzębi. W przeciwieństwie do bociana 
białego jego terytoria lęgowe zajmują duże powierzchnie, dana para 
może obejmować do 250 km², choć w bardziej zagęszczonych 
terenach dochodzi tylko do kilku kilometrów. 
 

Jaja: Różno biegunowe, bardzo mało wydłużone, raczej pękate o 

barwie białej z lekkim odcieniem niebieskawym, składane pod 
koniec kwietnia lub na początku maja w liczbie od 3-4. 

 



Toki: W marcu i kwietniu przylatują parami na tereny gniazdowe, w 

przeciwieństwie do bociana białego, u którego przylot samca i 
samicy nieco różni się w czasie – samce przylatują przed samicami. 
Gdy para bocianów czarnych przybędzie, zanim wyląduje, odbywa 
długotrwałe szybowanie nad lęgowiskiem. W czasie wiosennych 
toków ptaki te wyrzucają energicznie głowy w górę i w dół, na prawo 
i lewo. Odbywa przy tym charakterystyczny taniec – samiec i samica 
krążą wokół siebie, stroszą białe pióra na ogonach i okrążają 
gniazdo. Już wtedy zaczynają je budować lub rozbudowywać stare. 
Ich przywiązanie do danego terenu lęgowego przekłada się też na 
stosunkowo częste związki tych samych ptaków. 
 

Gatunek w Polce jest pod ścisłą ochroną 

 
 

  
 


