Ptaki (cz´Êç I)

Grus grus

A127

(L., 1758)

˚uraw
Rzàd: ˝urawiowe, rodzina: ˝urawie

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny lub bardzo nieliczny ptak l´gowy ni˝u; lokalnie
Êrednio liczny. Licznie przelotny i wyjàtkowo zimujàcy.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
˚uraw jest jednym z najwi´kszych polskich ptaków. Jest
wi´kszy od bociana bia∏ego i czapli siwej.
Wymiary cia∏a: d∏ugoÊç doros∏ego osobnika 105–130 cm;
rozpi´toÊç skrzyde∏ 200–230 cm; masa cia∏a doros∏ego
ptaka 3–8 kg. Ptak jest koloru popielatoszarego, z szyjà
i g∏owà czarno-bia∏à oraz czerwonà plamà na potylicy.
Nogi sà czarnoszare. W okresie l´gowym ptaki doros∏e
majà cz´sto rdzawobrunatny grzbiet. U osobników stojàcych widoczny jest czarno-szary pióropusz „ogona” utworzony z wewn´trznych d∏ugich piór skrzyd∏a, a nie z piór
ogona. Dymorfizm p∏ciowy s∏abo zaznaczony, samiec jest
nieco wi´kszy od samicy. Piskl´ po wykluciu jest rude.
Osobniki m∏odociane sà popielatoszare, z rdzawà g∏owà.
Doros∏e ptaki pierzà si´ cz´Êciowo od kwietnia do sierpnia,
a raz na 2–4 lata w czerwcu i lipcu pierzà si´ ca∏kowicie,
tracàc zdolnoÊç do lotu na okres 5–6 tygodni. ˚urawie wydajà donoÊny, gard∏owy g∏os, zwany klangorem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
W locie istnieje mo˝liwoÊç pomylenia ˝urawia z bocianem
bia∏ym Ciconia ciconia (A031), czaplà siwà Ardea cinerea
(A028) i ewentualnie z bocianem czarnym Ciconia nigra
(A030). Lecàcy ˝uraw ma wyciàgni´tà do przodu szyj´
i daleko poza ogon wystajàce nogi. Czapla siwa w locie
ma esowato zgi´tà szyj´, tak ˝e g∏owa znajduje si´ blisko
tu∏owia. Lecàcy bocian, choç ma podobnie jak ˝uraw wyciàgni´tà szyj´, jest kontrastowo bia∏o-czarno ubarwiony,
nogi nie wystajà tak daleko poza ogon.

Biologia
Tryb ˝ycia
˚uraw jest gatunkiem dziennym, choç w okresie toków,
zw∏aszcza podczas pe∏ni, potrafi ca∏à noc og∏aszaç g∏osem
zaj´ty rewir. W okresie l´gów i wodzenia m∏odych trzyma si´
w parach. Wiosnà i latem osobniki niel´gowe tworzà stada
od kilku do kilkuset osobników. W okresie w´drówek i zimowania jest wybitnie stadnym gatunkiem, a stada nierzadko
si´gajà od kilku do kilkudziesi´ciu tysi´cy osobników.
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˝uraw

L´gi
˚uraw jest gatunkiem terytorialnym. Dojrza∏oÊç p∏ciowà
osiàga dopiero w 3–5 (6) roku ˝ycia. W Polsce ˝urawie powracajà na l´gowiska ju˝ w lutym, najcz´Êciej od po∏owy
lutego do poczàtku marca. W ostatnich latach notuje si´
wczeÊniejsze terminy przylotu ˝urawi (nawet w koƒcu stycznia). Z tego powodu nastàpi∏o równie˝ przesuni´cie w terminach przyst´powania do l´gów. Obecnie poczàtek l´gów np. na Dolnym Âlàsku ma miejsce ju˝ w pierwszej dekadzie marca, ze szczytem sk∏adania jaj mi´dzy 20
a 30 marca. Ârednio w kraju poczàtek l´gów przypada na
trzecià dekad´ marca, szczyt na pierwszà dekadà kwietnia.
Najpóêniejsze l´gi w Polsce rozpoczynajà si´ w ostatniej
dekadzie kwietnia. ˚urawie budujà gniazda w otoczeniu
wody o Êredniej g∏´bokoÊci ok. 25 cm. Gniazdo to p∏aski,
lekko owalny (Êrednio 70x120 cm) lub okràg∏y (Êrednio
107 cm) kopczyk, umieszczony bezpoÊrednio na dnie
zbiornika, k´pie roÊlin (najcz´Êciej turzyc) lub przy pniu
drzewa (najcz´Êciej olszy czarnej). Gniazdo rzadko nie jest
otoczone wodà, np. zbudowane w suchym trzcinowisku.
Dominujà zniesienia z 2 jajami, rzadziej z 1, natomiast l´gi z 3 jajami zdarzajà si´ bardzo rzadko. ˚urawie zazyczaj
odbywajà jeden l´g w roku, choç mo˝e si´ zdarzyç, ˝e po

Grus grus (˚uraw)

Przez Polsk´ przechodzi najprawdopodobniej granica dzielàca europejskà populacj´ ˝urawia na dwie subpopulacje,
z których jedna leci na zachód, g∏ównie przez Êrodkowe
i pó∏nocne Niemcy oraz Êrodkowà Francj´. Ptaki te zatrzymujà si´ jesienià w dolinie dolnej Odry oraz w regionie Rugia-Bock (Niemcy) i zimujà w Lac du Der Chantecoq i Landes de Gascogne (Francja) oraz Extremadura i Andalusia
(Hiszpania). Druga subpopulacja w´druje na po∏udnie
i po∏udniowy-wschód przez W´gry.

W´drówki
˚uraw jest gatunkiem w´drownym. Po zakoƒczeniu l´gów
˝urawie odlatujà z Polski, poczàwszy od wrzeÊnia a˝ do
pierwszej dekady grudnia. WczeÊniej, bo ju˝ od lipca,
gromadzà si´ na sta∏ych noclegowiskach (jeziora, stawy),
gdzie liczba ich roÊnie a˝ do paêdziernika. Przebywajà
tam do odlotu, ˝erujàc w dzieƒ na polach uprawnych
(Êcierniska, oziminy), ∏àkach i ugorach, cz´sto wyst´pujà
w du˝ych stadach liczàcych nierzadko po kilkaset, a nawet kilka tysi´cy osobników. Lecà g∏ównie w dzieƒ, choç
w dolinie Sanu w Bieszczadach obserwowano jesienne
stada ptaków lecàce w nocy przy pe∏ni ksi´˝yca. M∏ode
w czasie jesiennych w´drówek trzymajà si´ z rodzicami
i razem lecà na zimowiska.
Wiosnà rodziny z ubieg∏orocznymi m∏odymi widuje si´
bardzo rzadko. Wiosenny przylot ˝urawi do Polski w ostatnim dwudziestoleciu nast´puje coraz wczeÊniej. Pierwsze
stada powracajàcych z zimowisk ˝urawi pojawiajà si´ ju˝
po 20 stycznia (Dolny Âlàsk). Przelot wiosenny trwa do
pierwszej dekady maja.

Siedlisko
W czasie l´gów ˝urawie korzystajà z wszelkich mokrade∏,
które nadajà si´ do budowy gniazda. Preferujà oczka wodne, zabagnienia i jeziora w otoczeniu lasów podmok∏ych
(olsy, ∏´gi) oraz wÊród suchych borów. Znaczna cz´Êç par
gniazduje na oczkach Êródpolnych, a tak˝e w dolinach
rzecznych, np. starorzecza, zabagnienia i okresowe zalewiska. W rejonach z niewielkà liczbà zbiorników naturalnych
wi´ksze znaczenie majà zbiorniki sztuczne, np. stawy, glinianki, torfianki, rowy i kana∏y. Gniazdo zak∏adane mo˝e
byç na k´pach olszy, w p∏atach szuwarów budowanych
przez trzcin´ i/lub pa∏k´ oraz w ∏anach turzycy, oczeretu,
sitowia, manny, w zaroÊlach wierzby, a na torfowisku na
mszystym ko˝uchu. Kluczowym czynnikiem w czasie l´gów
jest sta∏e utrzymywanie poziomu wody (20–40 cm) wokó∏
miejsca gniazdowego. W trakcie wodzenia m∏odych ˝urawie spotyka si´ g∏ównie na zacisznych ÊródleÊnych polanach, ∏àkach, ugorach, a tak˝e na polach uprawnych. Nierzadko wodzà m∏ode w rzadkich nadrzecznych ∏´gach topolowo-wierzbowych. W czasie w´drówek ˝erujà g∏ównie

Zimowanie
Subpopulacja zachodnia zimuje w zachodniej Europie
i pó∏nocnej Afryce (Francja, Hiszpania, Portugalia, Maroko), natomiast subpopulacja wschodnia w Izraelu i pó∏nocno-wschodniej Afryce.
W ostatnim dziesi´cioleciu obserwuje si´ coraz cz´Êciej
osobniki zimujàce w kraju.
Pokarm
˚uraw jest gatunkiem roÊlino- i mi´so˝ernym, dostosowujàcym si´ do pokarmu dost´pnego w danym okresie
i porze roku. Na jego diet´ sk∏adajà si´ m∏ode cz´Êci roÊlin, zw∏aszcza traw i motylkowych, a tak˝e kie∏ki i dojrzewajàce ziarna zbó˝, roÊliny okopowe, kukurydza (zw∏aszcza na Êcierniskach po jej skoszeniu). Pokarm zwierz´cy
sk∏ada si´ g∏ównie z owadów (chrzàszcze, prostoskrzyd∏e,
mrówki), a tak˝e d˝d˝ownic, mi´czaków, ryb, p∏azów
i drobnych ssaków. Na poczàtku wodzenia m∏odych doros∏e podajà piskl´tom pokarm lub wskazujà go dziobem. Na zimowiskach ˝erujà na polach uprawnych, na
stepach i w luênych lasach parkowych z du˝ym udzia∏em
d´bu korkowego (Hiszpania).

Wyst´powanie

A127
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stracie zniesienia we wczesnej fazie mogà l´g powtórzyç.
Okres wysiadywania trwa oko∏o 31 dni (28–35 dni). M∏ode przebywajà w gnieêdzie kilka dni po wykluciu, po czym
wodzone sà przez oboje rodziców. Nierzadko zdarza si´,
je˝eli rodzina nie jest p∏oszona i czuje si´ bezpiecznie, ˝e
doros∏e z m∏odymi powracajà codziennie na nocleg do
gniazda lub w jego najbli˝szà okolic´. Liczba udanych l´gów ˝urawia na etapie klucia jest wyjàtkowo wysoka i mieÊci si´ mi´dzy 62–88%.
Obecnie posiadamy w kraju dane z niewielu du˝ych powierzchni krajobrazowych przebadanych metodycznie
pod kàtem liczebnoÊci par l´gowych ˝urawia. Wysokie
zag´szczenie ok. 40 p./100 km2 stwierdzono w Puszczy
Boreckiej, z kolei równie˝ wysokie zag´szczenie
27 p./100 km2 w Iƒskim PK wraz z otulinà (lokalne zag´szczenie par l´gowych wynosi∏o 51 p./100km2). Natomiast na Ziemi Wo∏owskiej (Dolny Âlàsk) wyst´puje
znacznie ni˝sze zag´szczenie – 5–6 p./100 km2. Ponadto
zbli˝one zag´szczenie tego gatunku wykazano z Doliny
Baryczy podczas kompleksowych badaƒ awifauny – ok.
4,5 p./100 km2. ˚uraw mo˝e gniazdowaç lokalnie
w jeszcze wy˝szych zag´szczeniach, np. na jez. Âwidwie
w Puszczy Wkrzaƒskiej (10–12 p. na 9 km2), na Bielawskich B∏otach na Pobrze˝u Gdaƒskim (7–11 p. na
7,5 km2), Jez. Chobienickich na Ziemi Lubuskiej (5–8 p.
na 4 km2) czy w Uroczysku Wrzosy w PK Dolina Jezierzycy (6–7 p. na 5,5 km2). Skupiskowy charakter l´gów (najmniejsza odleg∏oÊç mi´dzy zaj´tymi gniazdami
150–300 m) mo˝e prowadziç do zani˝ania liczby par l´gowych, gdy˝ blisko siebie gniazdujàce pary mogà podczas liczeƒ nie byç wyró˝niane jako odr´bne.
W roku 2001 na 28 powierzchniach wybranych losowo
w ca∏ym kraju (po 100 km2 ka˝da) zag´szczenie wynosi∏o
3,7–4,1 p./100 km2.
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w krajobrazie rolniczym, a nocujà na p∏ytkich stawach rybnych, w trzcinowiskach, na p∏yciznach i wyspach jezior, na
obszarach zalewowych du˝ych rzek, oczkach Êródpolnych
i bagnach ÊródleÊnych. Na zimowiskach korzystajà tak˝e
z pól uprawnych i ∏àk, stepów i lasów parkowych z du˝ym
udzia∏em d´bu korkowego.

dach g∏ównie w pó∏nocnej cz´Êci kraju i wzd∏u˝ wschodniej granicy. Zimujàce ˝urawie stwierdzano na Pomorzu
Gdaƒskim, pod Olsztynem, pod Bia∏ymstokiem, w okolicy
Bia∏owie˝y i na Dolnym Âlàsku.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne
4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoÊcem bagiennym Erica
tetralix
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe)
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie
z roÊlinnoÊcià z Scheuchzerio-Caricetea)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
m∏ak, turzycowisk i mechowisk
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy êródliskowe

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
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
Porozumienie AEWA

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy ˝urawia rozciàga si´ szerokim pasem od ¸aby, przez Europ´ Ârodkowà, Skandynawi´, pó∏nocno-Êrodkowà Azj´, po wschodnie kraƒce Syberii do Morza Ochockiego. Rozró˝nia si´ dwa podgatunki: nominatywny G. g.
grus i G. g. lilfordi, jednak trudno jest ustaliç granic´ wyst´powania mi´dzy nimi. Najcz´Êciej przyjmuje si´, ˝e
podgatunek lilfordi wyst´puje na wschód od linii, jakà wyznacza w Rosji rzeka Wo∏ga. Polsk´ zamieszkuje podgatunek nominatywny. Zimowiska znajdujà si´ na po∏udnie od
zwartego area∏u l´gowego: w po∏udniowej Europie, w pó∏nocnej Afryce, Azji Mniejszej, na Bliskim Wschodzie, w Iranie, na Pó∏wyspie Indyjskim i w Chinach.
Rozmieszczenie w Polsce
L´gowy ˝uraw wyst´puje najliczniej w pó∏nocnej i zachodniej Polsce. W centrum Polski wyst´puje lokalnie. Po∏udniowe granice wyst´powania w Polsce wyznaczone sà
przez stanowiska na Âlàsku i na Lubelszczyênie. Ostatnio
odkryto izolowane stanowiska l´gowe w Sudetach i na
Górnym Âlàsku. Od wiosny do jesieni, w dogodnych miejscach w zasadzie na ca∏ym ni˝u Polski, mo˝na spotkaç
osobniki niel´gowe przebywajàce w stadach, do których
latem przy∏àczajà si´ ptaki l´gowe. W okresie w´drówek
˝urawie spotyka si´ w ca∏ej Polsce, ale w wi´kszych sta-
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Status ochronny

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
˚urawie wyst´pujà w Polsce na ró˝nych obszarach
chronionych, w tym w wielu parkach narodowych (PN
UjÊcie Warty, Wielkopolski PN, Drawieƒski PN, Woliƒski
PN, S∏owiƒski PN, Wigierski PN, Biebrzaƒski PN, Kampinowski PN, PN Bory Tucholskie, Poleski PN, Roztoczaƒski PN). W okresie przelotów spotkaç je mo˝na tak˝e w Bieszczadzkim PN. Gnie˝d˝à si´ ponadto w kilkudziesi´ciu parkach krajobrazowych i rezerwatach, np.
Stawy Milickie. Dla ochrony ˝urawia powo∏ano i zaprojektowano wiele u˝ytków ekologicznych. ˚uraw jest bardzo dobrym gatunkiem do waloryzacji niewielkich
zbiorników i oczek wodnych, w∏aÊnie w celu tworzenia
u˝ytków ekologicznych.

Rozwój i stan populacji
LiczebnoÊç europejskiej populacji l´gowej ˝urawia szacuje si´ na 57 000–88 000 p. Najwi´cej ˝urawi gniazduje w Rosji (30 000–50 000 p.) w Szwecji
(10 000–15 000 p.), w Polsce (patrz ni˝ej) i w Finlandii
(4000–6000 p.). LiczebnoÊç populacji w´drujàcych przez
Polsk´, posiadajàcych swoje l´gowiska w krajach le˝àcych na pó∏noc i wschód od Polski, ocenia si´ na oko∏o
60 000–90 000 ptaków. Zimowe liczenia ˝urawi wykaza∏y, ˝e we Francji, na Pó∏wyspie Iberyjskim i w Maroku zimuje ok. 75 000 osobników (pochodzà z l´gowisk
w Skandynawii i z pó∏nocy kontynentalnej Europy). W Algierii, Tunezji i Libii zimuje ok. 70 000 ptaków (pochodzà
z l´gowisk w pó∏nocno-wschodniej Europie). W Turcji, po∏udniowo-zachodniej Azji do po∏udniowo-zachodniego
Iranu na wschodzie, w Iraku i pó∏nocno-wschodniej Afryce
zimuje ok. 35 000 ˝urawi (pochodzà z l´gowisk w cz´Êci
pó∏nocno-wschodniej Europy, zachodniej Rosji oraz z terenów na zachód i po∏udnie od Uralu).

Grus grus (˚uraw)

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Zagro˝enia

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych powierzchniach rz´du 100 km2. Metodyka do ustalenia.
Metodyka liczeƒ powinna opieraç si´ na nas∏uchach wczesnorannych, prowadzonych od poczàtku marca do koƒca
kwietnia (co najmniej 4, 5 nas∏uchów);
• rejestracja pierzowisk ˝urawi niel´gowych na terenie
ca∏ego kraju, wykonywana co 3 lata, po∏àczona z ocenà liczebnoÊci pierzàcych si´ osobników. Metodyka do
ustalenia;
• sta∏a rejestracja wszystkich zlotowisk na terenie kraju.
Metodyka do ustalenia;

˚uraw, mimo ˝e obecnie sam nie jest zagro˝ony wygini´ciem, nale˝y do rodziny ptaków w skali Êwiata mocno zagro˝onych. W zwiàzku z tym nie nale˝y bagatelizowaç istniejàcych zagro˝eƒ, zw∏aszcza tych pochodzenia antropogenicznego. Do najwi´kszych nale˝à:
• osuszanie wszelkich mokrade∏, ograniczajàce atrakcyjnoÊç obszarów l´gowych;
• nadmierna chemizacja w rolnictwie;
• drapie˝nictwo ze strony dzika (niszczenie gniazd).

Nale˝y:
• chroniç ÊródleÊne i przyleÊne zbiorniki oraz cieki wodne
przed osuszeniem;
• zaprzestaç osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewidencjà gruntów;
• objàç ochronà miejsca pierzenia si´ niel´gowych ˝urawi;
• objàç ochronà zlotowiska, na których ptaki gromadzà
si´ w okresie pol´gowym i w okresach w´drówek.
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).
˚uraw, ze wzgl´du na szkody, jakie mo˝e czyniç ostatnio
w uprawach, powinien zostaç uznany za gatunek, za który
odpowiedzialnoÊç ponosi Skarb Paƒstwa. W 2003 roku
Ministerstwo Ârodowiska rozpocz´∏o konsultacje z Wojewódzkimi Konserwatorami Przyrody w sprawie wciàgni´cia
˝urawia na list´ gatunków, za które Skarb Paƒstwa ponosi
odpowiedzialnoÊç.

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej;
• przebieg w Polsce granicy mi´dzy populacjami lecàcymi
na wschodnie i zachodnie zimowiska.
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W Êredniowiecznych znaleziskach archeologicznych znajdywano szczàtki ˝urawi, potwierdzajàc tym samym presj´ cz∏owieka
na ten gatunek, ale i jego doÊç szerokie rozprzestrzenienie
w owych czasach na obszarze obecnej Polski. LiczebnoÊç ˝urawia w zachodniej cz´Êci area∏u w ciàgu ostatnich dziesi´cioleci
utrzymuje si´ na sta∏ym poziomie lub wyraênie wzrasta. Mimo
niskiej liczebnoÊci na poczàtku XX w. ju˝ od lat 20. nast´powa∏
wolny wzrost liczebnoÊci tego gatunku, prawdopodobnie dzi´ki zakazowi odstrza∏u ˝urawia wprowadzonemu w 1921 r. Jeszcze w latach 60. ˝uraw by∏ nielicznym gatunkiem l´gowym.
W latach 80. zauwa˝ono trend wzrostowy, np. w Êlàskiej populacji ˝urawia, t∏umaczony ochronà i zmniejszeniem anropofobii
u tego gatunku oraz pozytywnymi zmianami w obr´bie zimowisk. Podobny wzrost liczebnoÊci ˝urawia odnotowany zosta∏
w innych cz´Êciach Polski, a zw∏aszcza w pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci kraju. LiczebnoÊç ˝urawia w latach 70. i 80. szacowano
na 700–900 p., choç wydaje si´, ˝e by∏ to szacunek niepe∏ny.
Na poczàtku lat 90. jego liczebnoÊç oceniano na
2300–2600 p., a w koƒcu lat 90. na 5000–6000 p. W 2001 r.
w wyniku prowadzonego monitoringu flagowych ptaków l´gowych, liczebnoÊç ˝urawia oszacowano na ok. 10 000 p. l´gowych. Najwi´ksze skupiska l´gowych ˝urawi wyst´pujà w Dolinie Biebrzy (261 par), na obszarze proponowanym do sieci
Natura 2000, nazwanym Ostojà Iƒskà (148–156 p.), w Borach
Tucholskich (100–150 p.), w Puszczy Augustowskiej
(90–110 p.) i w Puszczy Boreckiej (80–100 p.).
˚urawie znoszà niewielkà liczb´ jaj w jednym l´gu, ale troskliwie opiekujà si´ m∏odymi a˝ do pierwszej jesiennej w´drówki. Brak naturalnych wrogów dla ptaków doros∏ych pozwala
na d∏ugie ˝ycie i regularne wyprowadzanie m∏odych. Mo˝liwy
jest dzi´ki temu stosunkowo stabilny stan populacji, z tendencjà do powolnego wzrostu liczebnoÊci. W innych cz´Êciach europejskiego area∏u liczebnoÊç ˝urawi równie˝ utrzymuje si´ na
sta∏ym poziomie lub wykazuje tendencje wzrostowe.
W okresie w´drówki jesiennej w wielu miejscach gromadzà
si´ ˝urawie na zlotowiskach, liczàcych do kilkunastu tysi´cy ptaków. Najwi´ksze zlotowiska zosta∏y stwierdzone na
Mazurach (Bagna Nietlickie 2000–5000 ptaków) oraz
w kilku miejscach w Dolinie Dolnej Odry (5000–12 000
ptaków). Mniejsze jesienne zlotowiska (2000–3000 ptaków) znajdujà si´ w Lasach I∏awskich, Lasach Skaliskich,
w okolicach Jez. Dobskiego, niedaleko wschodniego kraƒca S∏owiƒskiego PN i w PN UjÊcie Warty.
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• coroczna ocena liczebnoÊci ptaków gromadzàcych si´ na
zlotowiskach. Jednorazowe liczenie ptaków gromadzàcych si´ na nocleg, prowadzone w ciàgu 2 godz. poprzedzajàcych zapadni´cie zmroku, w 3. dekadzie wrzeÊnia.
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