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Milvus migrans
(Bodd., 1783)

Kania czarna
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: jastrz´-
biowate

Status wyst´powania w Polsce

Miejscami nieliczny, zwykle bardzo nieliczny ptak l´gowy
i przelotny; liczniejszy na zachodzie. Wyjàtkowo spotykany
w kraju podczas ∏agodnych zim.

Opis gatunku

Kania czarna jest Êredniej wielkoÊci ptakiem drapie˝nym,
nieco wi´kszym od myszo∏owa zwyczajnego.
Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 55–60 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
130–150 cm. Samice sà nieco wi´ksze od samców; masa
cia∏a samca 650–950 g, a samicy 750–1100 g.
Upierzenie obu p∏ci jest jednakowe – bràzowe z jaÊniejszà,
szarawà g∏owà. W locie spód cia∏a jest jednolicie bràzowy, ze
s∏abo wyró˝niajàcymi si´ rozjaÊnieniami na spodzie skrzyd∏a,
na lotkach 1. rz.. Wierzch cia∏a jest bràzowy, g∏owa szarawa,
a poÊrodku skrzyde∏ pod∏u˝ne, doÊç s∏abo zaznaczone rozja-
Ênienia. Upierzenie m∏odociane jest bardziej kontrastowe ni˝
u ptaków doros∏ych, z licznymi jasnymi obwódkami piór okry-
wowych. G∏osy: wibrujàce „hije hijijijiji” lub „klui i i i i”.
Zaniepokojony ptak wydaje ostry okrzyk „ki ik ik ik”.
Sylwetka w locie odznacza si´ d∏ugimi, wygi´tymi skrzyd∏ami
i d∏ugim, wci´tym na koƒcu ogonem. Podczas krà˝enia i szy-
bowania skrzyd∏a u∏o˝one sà w kszta∏cie przypominajàcym
p∏askà liter´ M, z cz´Êcià przedramieniowà wzniesionà ku gó-
rze, a d∏oniowà trzymanà p∏asko lub lekko opuszczonà w dó∏.
Lot lekki i zwinny, ptaki cz´sto krà˝à na nieruchomych
skrzyd∏ach, pos∏ugujàc si´ d∏ugim ogonem jak sterem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Od innych gatunków krajowych ptaków drapie˝nych kanie
generalnie ró˝nià si´ d∏ugim i wci´tym ogonem oraz opi-
sanym wy˝ej u∏o˝eniem skrzyde∏ w locie.
W porównaniu z kanià rudà Milvus milvus (A074), kania
czarna odznacza si´ wyraênie s∏abiej wci´tym ogonem
(g∏´bokoÊç wci´cia zaledwie oko∏o 3 cm), bardziej jednoli-
tym, bràzowym ubarwieniem, brakiem du˝ych bia∏ych
plam na spodzie d∏oni i brakiem pomaraƒczowej barwy na
wierzchu ogona, kontrastujàcej z bràzowym grzbietem.

Biologia

Tryb ˝ycia
Kania czarna jest ptakiem dziennym. W Polsce jest to ga-
tunek terytorialny – poszczególne pary gnie˝d˝à si´ w od-

leg∏oÊci co najmniej kilkuset metrów od siebie i bronià te-
rytoriów w pobli˝u gniazda. Na po∏udniu Europy cz´sto
gniazduje w skupiskach podobnych do kolonii, liczàcych
do kilkudziesi´ciu gniazd. Poza okresem l´gowym (na
przelotach i na zimowiskach) towarzyska, nierzadko widy-
wana w wi´kszych stadach.

L´gi
Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga w wieku 3–4 lat. Odbywa jeden
l´g w roku. W przypadku straty l´gu na wczesnym etapie wy-
siadywania mo˝liwa jest powtórka l´gu. Na l´gowiskach po-
jawia si´ na prze∏omie marca i kwietnia. Gniazdo buduje
w górnej cz´Êci korony starego drzewa (najcz´Êciej na d´bie,
topoli lub soÊnie, zale˝nie od lokalnej dost´pnoÊci), przewa˝-
nie w rozwidleniu pnia, na bocznej ga∏´zi tu˝ przy pniu lub
z dala od niego. Charakterystyczna wyÊció∏ka gniazda sk∏ada
si´ ze szmat, papierów, folii, grudek ziemi i rozmaitych od-
padków, brak w niej natomiast ulistnionych ga∏àzek. Jaja
sk∏adane sà zazwyczaj w drugiej po∏owie kwietnia. Zniesienie
liczy 1–4 jaja, najcz´Êciej 2–3 jaja. Ich wysiadywaniem zajmu-
je si´ g∏ównie samica, podczas gdy samiec zdobywa pokarm
dla siebie i partnerki oraz broni terytorium gniazdowego.
M∏ode klujà si´ po ok. 35 dniach wysiadywania, na prze∏omie
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maja i czerwca. Okres wzrostu pisklàt w gnieêdzie trwa ok. 50
dni. Przez pierwsze 2–3 tygodnie po kluciu samica przebywa
stale przy gnieêdzie, pilnujàc, ogrzewajàc i karmiàc m∏ode,
natomiast zaopatrywaniem rodziny w pokarm zajmuje si´ wy-
∏àcznie samiec. Poczàwszy od 3.–4. tygodnia ˝ycia m∏odych,
samica równie˝ zaczyna uczestniczyç w polowaniach, a m∏o-
de pozostajà w gnieêdzie same, czekajàc na przylot rodzica
z pokarmem. W pierwszej po∏owie lipca m∏ode przechodzà
z gniazda na ga∏´zie i zaczynajà trenowaç lot. Rodzina trzy-
ma si´ w pobli˝u gniazda jeszcze przez oko∏o miesiàc po wy-
locie m∏odych, a terytorium l´gowe opuszcza w sierpniu. Da-
ne na temat lokalnego zag´szczenia populacji l´gowej w kra-
ju sà nieliczne. Zag´szczenie par stwierdzone w dolinach kil-
ku wi´kszych rzek w zachodniej cz´Êci kraju wynosi∏o zwykle
od 3–4 do kilkunastu par na 100 km biegu rzeki. Na wi´k-
szoÊci przebadanych powierzchni próbnych w Polsce gatunek
ten osiàga∏ niewielkie zag´szczenie, rz´du 1–3 p./100 km2,
lub nie wyst´powa∏ wcale. Najwy˝sze zag´szczenie zanotowa-
no w Sierakowskim PK (Wielkopolska) – 8 p./100 km2.

W´drówki
Kania czarna nale˝y do tak zwanych migrantów dalekody-
stansowych, odbywajàcych przelot mi´dzy eurazjatyckimi
terenami l´gowymi a po∏o˝onymi w Êrodkowej i po∏udnio-
wej Afryce obszarami zimowania. W´drówka odbywa si´
w ciàgu dnia, ptaki lecà cz´sto w wi´kszych grupach.
Z terenów l´gowych odlatujà stosunkowo wczeÊnie, ju˝
w drugiej po∏owie sierpnia, a w przypadku ptaków, które
straci∏y l´gi – nawet wczeÊniej. W rejonie Êródziemnomor-
skim przelotne ptaki pojawiajà si´ od lipca, szczyt przelotu
przypada tam na sierpieƒ, a ju˝ w po∏owie wrzeÊnia przelot
jesienny ulega zakoƒczeniu. W Szwajcarii doros∏e kanie
czarne odlatujà 3–4 tygodnie wczeÊniej ni˝ m∏ode, natomiast
w Hiszpanii stwierdzono wczeÊniejsze opuszczanie l´gowisk
przez ptaki m∏ode. W basenie Morza Âródziemnego (CieÊni-
na Gibraltarska, P∏w. Apeniƒski, Bosfor) stada powracajà-
cych do Europy kaƒ czarnych pojawiajà si´ wiosnà, w dru-
giej po∏owie lutego. Szczyt przelotu wiosennego przypada
tam na marzec i kwiecieƒ, a nieliczne lecàce ptaki spotyka
si´ jeszcze nawet w maju. W Polsce przelotne kanie czarne
widuje si´ od po∏owy marca do ostatnich tygodni kwietnia.

Zimowanie
Europejskie kanie czarne zimujà w Afryce, na po∏udnie od
Sahary, a˝ do po∏udniowych kraƒców kontynentu. Na zimo-
wiskach dochodzi do zetkni´cia si´ w´drownych populacji
kaƒ podgatunku europejskiego M. m. migrans z mniej wi´cej
trzykrotnie liczniejszà osiad∏à populacjà podgatunku afrykaƒ-
skiego M. m. parasitus. W okresie zimowania kanie p´dzà
stadny tryb ˝ycia. Znanym zjawiskiem sà mi´dzy innymi zbio-
rowe noclegowiska, gromadzàce setki ptaków tego gatunku.

Pokarm
Chocia˝ kania czarna gnieêdzi si´ w lasach, jednak po-
karm zdobywa wy∏àcznie na terenach otwartych, g∏ównie

nad wodami i w krajobrazie rolniczym. Jest ona s∏abo wy-
specjalizowanym drapie˝nikiem, korzystajàcym z bardzo
ró˝norodnych êróde∏ pokarmu. Zasadniczy sk∏adnik jej
diety stanowià ryby, drobne ssaki i ptaki, a tak˝e padlina.
Proporcje iloÊciowe poszczególnych rodzajów ofiar waha-
jà si´ znacznie, w zale˝noÊci od lokalnych warunków.
W pobli˝u zbiorników wodnych wi´kszy udzia∏ uzyskujà ry-
by, a w krajobrazie rolniczym dominujà gryzonie i drobne
ptaki. W poszukiwaniu zdobyczy kania penetruje skraje la-
sów i wszelkiego typu tereny otwarte: brzegi wód, mokra-
d∏a, tereny rolne, skraje osiedli ludzkich, Êmietniska, itp.
Najlepsze warunki do ˝ycia znajduje na obszarach o uroz-
maiconym krajobrazie, zapewniajàcych wysokà ró˝norod-
noÊç siedlisk na potencjalnych terenach ∏owieckich.

Wyst´powanie

Siedlisko
Kania czarna zwiàzana jest z obszarami o urozmaiconym
krajobrazie, z du˝ym udzia∏em siedlisk otwartych, a przede
wszystkim z obecnoÊcià wi´kszych zbiorników wodnych,
jak rzeki, jeziora, stawy rybne i inne. Tereny leÊne wykorzy-
stuje wy∏àcznie jako miejsca lokalizacji gniazda i zwykle
osiedla si´ na kraw´dzi lasu, bardzo rzadko wnikajàc da-
leko w g∏àb (wówczas gniazdo po∏o˝one jest na skraju zr´-
bu, polany ÊródleÊnej, itp.).

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe

91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum)

Rozmieszczenie geograficzne
Kania czarna jest jednym z najszerzej rozprzestrzenionych
i najliczniejszych ptaków drapie˝nych na Êwiecie, szeÊç
podgatunków zasiedla rozleg∏e obszary Europy, Azji, Bli-
skiego Wschodu, Afryki oraz Australii i Oceanii. Ptaki na-
le˝àce do europejskiego podgatunku M. m. migrans gnie˝-
d˝à si´ najliczniej w zachodniej cz´Êci kontynentu, w stre-
fie wp∏ywów klimatu atlantyckiego, a tak˝e w pó∏nocno-za-
chodniej Afryce i w Êrodkowej Azji, do gór Tieƒ-Szaƒ na
wschodzie i Pakistanu na po∏udniu. Zimuje w Afryce, na
po∏udnie od Sahary a˝ po po∏udniowe kraƒce kontynentu.
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Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce kania czarna gnieêdzi si´ g∏ównie w pó∏nocnej
i zachodniej cz´Êci kraju, w lasach Warmii i Mazur, Pojezie-
rza Pomorskiego i Wielkopolskiego oraz w zalesionych do-
linach wi´kszych rzek, zw∏aszcza Odry i Warty. W centralnej
i po∏udniowo-wschodniej Polsce jest to ptak zdecydowanie
rzadszy, a na wielu obszarach nie wyst´puje w ogóle.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, którego nie dotyczà zwolnienia od zakazów wynikajàce
z wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem ra-
cjonalnej gospodarki rolnej, leÊnej lub rybackiej, wymaga-
jàcy ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regu-
larnego przebywania (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): NT gatunek ni˝-
szego ryzyka, ale bliski zagro˝enia
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na
wygini´cie
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Kania czarna, jako gatunek zwiàzany z terenami pojezierzy
i dolin rzecznych, wyst´puje cz´sto na tych obszarach chro-
nionych, które obejmujà wymienione rodzaje krajobrazu.
Sà to przede wszystkim parki krajobrazowe (np. Sierakow-
ski PK w Wielkopolsce, PK Doliny Baryczy na Dolnym Âlà-
sku) i obszary chronionego krajobrazu, rzadziej parki naro-
dowe (np. Wigierski PN).
Dzi´ki wpisaniu na list´ gatunków obj´tych ochronà strefo-
wà miejsc rozrodu i sta∏ego przebywania, od roku 1995
znaczna cz´Êç drzewostanów gniazdowych kani obj´ta jest
ochronà w postaci stref ochronnych wokó∏ gniazd.

Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç ca∏ej europejskiej populacji kani czarnej znacz-
nie spad∏a w ciàgu ubieg∏ego stulecia. O ile na zachodzie
kontynentu proces ten najprawdopodobniej zosta∏ w ostat-
nim çwierçwieczu powstrzymany lub nawet uleg∏ odwróce-
niu, na wschodzie trwa on nadal. Z tego wzgl´du kania
czarna zosta∏a zaliczona do grupy gatunków zagro˝onych
w skali europejskiej. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie sà
do koƒca wyjaÊnione. Zauwa˝yç nale˝y, ˝e obserwowany
regres liczebnoÊci kani czarnej nie dotyczy blisko spokrew-
nionej kani rudej. Do najcz´Êciej wymienianych potencjal-
nych przyczyn spadku liczebnoÊci kani czarnej na wielu ob-
szarach zalicza si´ zwi´kszonà podatnoÊç na kumulacj´
zanieczyszczeƒ, szybkie zmiany w gospodarce rolnej

zmniejszajàce jej baz´ pokarmowà oraz przekszta∏canie
siedlisk podmok∏ych i dolin rzecznych.
WielkoÊç populacji l´gowej kani czarnej w Europie szacowa-
na jest na 72 000–98 000 p., w tym 50 000–70 000 p.
w samej Rosji. Z pozosta∏ych 22 000–28 000 p. wi´kszoÊç
zamieszkuje obszar zaledwie czterech krajów: Hiszpanii
(9000 p.), Francji (5800–8000 p.), Niemiec (wed∏ug ró˝-
nych szacunków: 2500–3000 lub 5000–7000 p.) i Szwajca-
rii (1200–1500 p. w latach 1993–1996).
Polska znajduje si´ na pograniczu strefy spadku liczebnoÊci na
wschodzie i strefy stabilnej lub wzrostowej na zachodzie konty-
nentu. Na poczàtku lat 80. wielkoÊç krajowej populacji kani
czarnej oceniano na oko∏o 500 p. Oceny z koƒca lat 90., na
poziomie 300–400 p., wskazujà na spadek liczebnoÊci gatun-
ku. Sytuacj´ takà potwierdzajà dane z nielicznych powierzchni
próbnych umo˝liwiajàcych porównanie aktualnej liczebnoÊci
ze stanem z lat poprzednich. Na ˝adnej z nich nie zanotowa-
no w ostatnich dekadach zdecydowanego wzrostu liczebnoÊci
kani czarnej, natomiast dla co najmniej kilku istniejà oznaki
spadku liczby p. lub ca∏kowitego wycofania si´ (m.in. na Dol-
nym Âlàsku, w Wielkopolsce i na Pojezierzu Pomorskim). Naj-
liczniej kania czarna w latach 90. notowana by∏a w nast´pujà-
cych ostojach ptaków: w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej
(∏àczna liczebnoÊç 110–120 p.) – w Puszczy Noteckiej
(25–29 p.), w Dolinie Ârodkowej Noteci (4 p.), w Dolinie Dol-
nej Noteci (2–4 p.), w ostoi Wielki ¸´g Obrzaƒski (2–6 p.),
w Ostoi Rogaliƒskiej (5 p.), w Puszczy nad Gwdà (4 p.), w Do-
linie Ârodkowej Odry (5–14 p.), w Puszczy Barlineckiej (3–5 p.)
oraz w ostoi Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (3–5 p.); na Âlà-
sku (60–70 p.) – w Borach DolnoÊlàskich (3–5 p.), w Dolinie
Baryczy (10–15 p.), na obszarze Gràdów Odrzaƒskich
(10–12 p.) i na terenie ¸´gów Odrzaƒskich (14–16 p.); na
Warmii i Mazurach (45–60 p.) – w Lasach I∏awskich (3–5 p.),
nad Jeziorem Dobskim (5 p.), w Puszczy Augustowskiej (2–5 p.)
i w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (15–20 p.); na Pomorzu
Zachodnim (30–40 p.) – w Dolinie Dolnej Odry (7–12 p.), nad
Zalewem Szczeciƒskim (3 p.), w Puszczy Goleniowskiej
(3–4 p.), na ¸àkach Skoszewskich (3–4 p.), w Lasach Puszczy
nad Drawà (4–6 p.), na terenie Ostoi Iƒskiej (3–5 p.), Ostoi
Drawskiej (4–6 p.) i Ostoi Witnicko-D´bnieƒskiej (4–6 p.); na
Pomorzu Ârodkowym i Gdaƒskim (25–35 p.) – w Borach Tu-
cholskich (8–11 p.), na Lubelszczyênie (10–20 p.), w Ma∏opol-
sce (10–20 p.) i na Nizinie Pó∏nocnopodlaskiej (3–5 p.).
W ostatnich dziesi´cioleciach zaobserwowano zmian´ pro-
porcji liczebnoÊci obu wyst´pujàcych w Polsce gatunków kani.
O ile jeszcze w po∏owie lat 80. kania czarna przewy˝sza∏a
u nas liczebnie kani´ rudà (500 p. kani czarnej i 300 p. kani
rudej), to w ciàgu lat 90. sytuacja uleg∏a odwróceniu (aktual-
nie 300–400 p. kani czarnej i 650–700 p. kani rudej).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk ˝erowania w wyniku

rozwoju turystyki i rekreacji w pobli˝u zbiorników wodnych;
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• utrata siedlisk gniazdowych i siedlisk ˝erowania w wyni-
ku zmian re˝imu hydrologicznego rzek, zmieniajàcych
cz´stoÊç i d∏ugoÊç zalewów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk gniazdowania w wyniku wyr´bu staro-
drzewu na obszarach leÊnych w sàsiedztwie zbiorników
wodnych;

• utrata siedlisk gniazdowania w wyniku usuwania staro-
drzewu z mi´dzywala dolin rzecznych;

• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku intensyfikacji rolnic-
twa i zwiàzanej z nià likwidacji ró˝norodnoÊci otwartego
krajobrazu (likwidacja zabagnieƒ i oczek wodnych, usu-
wanie zadrzewieƒ, tworzenie rozleg∏ych monokultur);

• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku zmiany ekstensywnie
u˝ytkowanych ∏àk i pastwisk na intensywnie u˝ytkowane
uprawy;

• drapie˝nictwo, a zw∏aszcza rabowanie l´gów przez kru-
ka i wron´ siwà;

• kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi,
a tak˝e kolizje z elektrowniami wiatrowymi, zw∏aszcza
ustawianymi w dolinach rzecznych i miejscach kon-
centracji ptaków;

• bezpoÊrednie zatrucie osobników powodowane przez
chemiczne zanieczyszczenie Êrodowiska, a zw∏aszcza
niekontrolowane zrzuty substancji chemicznych do wód
oraz zjadanie padliny zawierajàcej Êrut o∏owiany.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• zachowaç i odtwarzaç lasy nad brzegami zbiorników
i cieków wodnych, zw∏aszcza zalewowe;

• nie usuwaç wszystkich lasów i zadrzewieƒ nadrzecz-
nych z mi´dzywala (nale˝y kszta∏towaç ich form´
przestrzennà, tak by umo˝liwia∏a ona przejÊcie wiel-
kiej wody i lodu);

• popieraç ekstensywne rolnictwo, zwiàzane z utrzyma-
niem zró˝nicowanego krajobrazu rolniczego;

• ograniczyç w´dkowanie i biwakowanie na wyznaczo-
nych odcinkach brzegów rzek i jezior (w pobli˝u
miejsc l´gowych kani) w okresie od poczàtku kwietnia
do koƒca lipca;

• utworzyç strefy ochronne na zbiornikach wodnych (jezio-
ra, wi´ksze rzeki) w pobli˝u miejsc gniazdowania kani,
z zakazem u˝ywania sprz´tu wodnego (jachty, kajaki, ∏o-
dzie motorowe, itp.) w okresie od poczàtku kwietnia do
koƒca lipca;

• ograniczyç u˝ycie Êrutu o∏owianego w amunicji myÊliw-
skiej, stosowanej do polowaƒ na ptaki wodno-b∏otne.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 20).

Propozycje badaƒ

Zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà (gniazdowà i ˝erowiskowà);
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od warunków siedliskowych;
• wp∏yw drapie˝nictwa, a zw∏aszcza ptaków krukowatych

i go∏´biarza na sukces l´gowy;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych po-
wierzchniach rz´du 300–500 km2 po∏àczone z ocenà
udatnoÊci l´gów. Metodyka do ustalenia;

• co 3 lata nale˝y przeprowadzaç liczenia na powierzch-
niach próbnych wyznaczonych w najwi´kszych krajo-
wych ostojach kani. Metodyka do ustalenia.
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