Ptaki (cz´Êç II)

Coracias garrulus

A231

L., 1758

Kraska
Rzàd: kraskowe, rodzina: kraski

Status wyst´powania w Polsce
Gatunek l´gowy. Na wschodzie lokalnie nieliczny do skrajnie nielicznego, na zachodzie kraju wymar∏y.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Ptak wielkoÊci sójki, o wymiarach: d∏ugoÊç cia∏a 43 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 62–68 cm, masa samców 127–160 g,
samic 141–158 g. G∏owa, szyja, brzuch, ogon oraz znaczna cz´Êç skrzyd∏a o ró˝nych odcieniach niebieskiego.
Przedni brzeg skrzyd∏a fioletowy. Grzbiet rdzawobràzowy.
Lotki czarne. Dziób i oko ciemne. Nogi ˝ó∏tawe. Dymorfizm p∏ciowy zaznaczony jest bardzo s∏abo. Ptaki m∏ode sà
podobnie ubarwione jak doros∏e, z tym ˝e ich upierzenie
jest bardziej matowe.
Doros∏e ptaki pierzà si´ na zimowiskach od poczàtku listopada do koƒca grudnia, choç pierwsze lotki zaczynajà wymieniaç jeszcze na l´gowiskach. Upierzenie spoczynkowe
jest podobne, lecz mniej jaskrawe ni˝ w okresie l´gowym.
Szat´ godowà uzyskujà w lutym.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Ze wzgl´du na charakterystyczne upierzenie pomylenie
kraski z innymi gatunkami gniazdujàcymi w naszym kraju
jest ma∏o prawdopodobne.

Biologia
Tryb ˝ycia
Kraska prowadzi dzienny tryb ˝ycia. W okresie l´gowym
tworzy pary, które wykazujà tendencj´ do kolonijnego
gniazdowania. W naszym kraju, ze wzgl´du na niewielkà
liczebnoÊç, pary gniazdujà pojedynczo. Poza okresem l´gowym kraska wyst´puje w stadach.
L´gi
Kraska jest gniazdownikiem w∏aÊciwym. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga prawdopodobnie w trzecim roku ˝ycia. Na l´gowiska w Polsce przylatuje od koƒca kwietnia do koƒca
maja. Ptaki pojawiajà si´ w miejscach, w których gniazdowa∏y w roku ubieg∏ym. Kojarzà si´ w pary na zimowiskach
lub w trakcie w´drówki wiosennej. Gniazduje w dziuplach
po dzi´ciole zielonym lub dzi´ciole czarnym, wykutych
najcz´Êciej w wierzbach, olszach, sosnach lub lipach. Rzadziej zajmuje budki l´gowe. W po∏udniowej cz´Êci area∏u
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do gniazdowania wybiera wykopane w stromych skarpach nory. Gniazd nie buduje, a 2–5 czysto bia∏ych jaj
sk∏ada bezpoÊrednio na dno dziupli, nory lub budki l´gowej. Oboje rodzice wysiadujà przez 19–23 dni. Piskl´ta
klujà si´ niejednoczeÊnie, stàd mogà wyst´powaç znaczne
ró˝nice w stopniu ich rozwoju. M∏ode pozostajà w gnieêdzie przez 24–33 dni i karmione sà przez oboje rodziców.
Czasami parze rodziców towarzyszy trzeci ptak, tzw. pomocnik gniazdowy, który równie˝ ma pewien udzia∏
w karmieniu pisklàt. Jest to zwykle m∏ody ptak z poprzedniego roku, zwiàzany z jednym z rodziców. Okres l´gowy
w polskich warunkach trwa od po∏owy maja do po∏owy
sierpnia. Po wylocie m∏odych z gniazda rodziny przebywajà razem. Przez pierwsze dni mo˝na je spotkaç w niewielkiej odleg∏oÊci od gniazda. Póêniej wi´zi rodzinne powoli
s∏abnà, a ptaki rozpraszajà si´ po okolicy. Wydaje si´, ˝e
cz´Êç ptaków, które koƒczà okres l´gowy w pierwszej
i drugiej dekadzie sierpnia, niemal natychmiast podejmuje w´drówk´ na zimowiska.
Wysoki odsetek pisklàt, szczególnie najm∏odszych w l´gu,
ginie w poczàtkowym okresie ˝ycia gniazdowego. W Polsce, w l´gach zakoƒczonych sukcesem, stwierdzano

Coracias garrulus (Kraska)

1–5 m∏odych, najcz´Êciej 2 lub 3. Po wylocie m∏ode znajdujà si´ pod opiekà rodziców prawdopodobnie do odlotu.
Najwy˝sze zag´szczenie par l´gowych w Polsce, stwierdzone na Równinie Kurpiowskiej w latach 1988–1991, wynosi∏o 7,7–7,5 p./100 km2.
W´drówki
W´drówka jesienna trwa od drugiej po∏owy sierpnia do
pierwszych dni paêdziernika. Ptaki w´drujà za dnia, pojedynczo lub w niewielkich stadach. Zazwyczaj lecà na
wysokoÊci 300–500 m. Jak wskazujà obserwacje w´drujàcych ptaków, jesienià kraski lecà wolniej i omijajà Sahar´. Natomiast w´drówka wiosenna jest szybsza i przebiega bezpoÊrednio nad Saharà. W trakcie w´drówki jesiennej i wiosennej kraski zatrzymujà si´ na obszarach
o charakterze lasostepu.

Pokarm
Kraska jest ptakiem g∏ównie owado˝ernym, wyspecjalizowanym w polowaniu na du˝e owady. Preferuje chrzàszcze
i prostoskrzyd∏e. Zjada tak˝e d˝d˝ownice, pajàki, drobne
gryzonie, ryjówki, p∏azy i niewielkie gady. W okresie w´drówek od˝ywia si´ tak˝e owocami, np. winogron. Kraski
polujà, przesiadujàc na wy˝ej po∏o˝onych miejscach, dajàcych dobry oglàd terenu (martwe drzewa, linie energetyczne i telekomunikacyjne, ogrodzenia). Interesujà si´ g∏ównie ofiarami znajdujàcymi si´ na pod∏o˝u. Czasami chwytajà równie˝ przelatujàce owady.

Wyst´powanie
Siedlisko
Gatunek zwiàzany z terenami nizinnymi, chocia˝ w Europie
Ârodkowej pojedyncze stanowiska l´gowe notowano na
wysokoÊci 800–1000 m n.p.m. W ca∏ym zasi´gu geograficznym zasiedla tereny o charakterze pustyƒ, pó∏pustyƒ, lasostepu oraz inne suche tereny otwarte, z rzadka poroÊni´te drzewami. Preferuje typowe dla klimatu kontynentalnego
obszary, o ciep∏ych i bezdeszczowych sezonach letnich.
W Polsce zasiedla tereny otwarte w regionach, gdzie dominuje tradycyjne, ekstensywne rolnictwo. Jej siedliskami
l´gowymi sà znaczne powierzchnie s∏abych pastwisk,
a tak˝e ugorów z k´pami, alejami lub szpalerami starych, dziuplastych, cz´sto martwych lub usychajàcych
drzew. Stanowiska l´gowe kraski znajdujà si´ cz´sto
w bezpoÊredniej bliskoÊci cz∏owieka. Gatunek ten unika
kompleksów leÊnych.

Rozmieszczenie geograficzne
Zasi´g terenów l´gowych kraski rozciàga si´ od pó∏nocno-zachodniej Afryki i Pó∏wyspu Iberyjskiego przez po∏udniowà
Francj´, Pó∏wysep Apeniƒski, Ba∏kany, po∏udniowà Austri´
i S∏owacj´, wschodnià Polsk´, kraje ba∏tyckie, Bia∏oruÊ,
Ukrain´ i Rosj´, Azj´ Mniejszà, Bliski Wschód i si´ga do zachodnich Chin. Afryk´, Europ´, Azj´ Mniejszà i obszary po∏o˝one dalej na wschód, przez pó∏nocno-zachodni Iran do
po∏udniowo-zachodniej Syberii, zamieszkuje podgatunek C.
g. garrulus. Inny podgatunek wyst´puje w Iraku, Iranie (poza pó∏nocno-zachodnià cz´Êcià), Kaszmirze, Turkmenii, po∏udniowym Kazachstanie i pó∏nocno-zachodnich Chinach.
Ptaki z populacji zachodnioeuropejskich zimujà w zachodniej Afryce na obszarze Ghany, Nigerii i Wybrze˝a KoÊci
S∏oniowej. Natomiast ptaki z pozosta∏ych populacji zimujà
we wschodniej Afryce, na po∏udnie od Sahary, zw∏aszcza
w Kenii i Tanzanii, ale cz´Êç ptaków dociera nawet do Republiki Po∏udniowej Afryki.
Rozmieszczenie w Polsce
Wspó∏czeÊnie kraska wyst´puje na kilku izolowanych obszarach we wschodniej cz´Êci kraju. Jej zasi´g jest ograniczony do
Równiny Kurpiowskiej, po∏udniowej cz´Êci Równiny Mazurskiej,
po∏udniowej Bia∏ostocczyzny, Puszczy Kozienickiej, Puszczy Bia∏ej, po∏udniowej Lubelszczyzny oraz Kotliny Sandomierskiej.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej oraz ustalenia stref
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): CR gatunek skrajnie zagro˝ony
Status zagro˝enia w Europie: (D) gatunek zagro˝ony z racji zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
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Zimowanie
Zim´ kraska sp´dza w Afryce, na po∏udnie od Sahary.
Pierwsze osobniki na zimowiskach pojawiajà si´ na poczàtku listopada. Zimowanie koƒczy si´ w pierwszych
dniach marca, a ostatnie ptaki odlatujà wraz z koƒcem tego miesiàca. Kraski przebywajà w tym okresie na sawannach, szczególnie preferujà obszary po przejÊciu po˝arów.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Obecne tereny wyst´powania kraski w Polsce chronione sà
w granicach Nadbu˝aƒskiego PK, PK Podlaski Prze∏om Bugu oraz PK Lasy Janowskie.
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Rozwój i stan populacji
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WielkoÊç europejskiej populacji kraski ocenia si´ na
29 000–180 000 p. Najliczniejsze populacje zasiedlajà tereny
Rosji (10 000–100 000 p.) i Turcji (5000–50 000 p.). Ponadto
du˝e populacje zamieszkujà obszar Hiszpanii (4000–
–10 000 p.), Ukrainy (3000–3500 p.), Rumunii (2000–4000 p.)
i Bu∏garii (1000–5000 p.). W pozosta∏ych krajach europejskich
wielkoÊç populacji l´gowej kraski waha si´ od kilku do kilkuset
par. W ostatnich dekadach w zachodniej (poza Francjà) i Êrodkowej Europie nastàpi∏ wyraêny spadek liczebnoÊci. Kraska jest
masowo zabijana podczas w´drówek, w niektórych krajach,
w basenie Morza Âródziemnego oraz w pó∏nocnym Omanie,
Kuwejcie i na wyspach Farasan na Morzu Czerwonym.
Kraska jest gatunkiem wykazujàcym w Polsce bardzo silny
regres area∏u l´gowego i spadek liczebnoÊci. Pierwsze objawy tego stanu zaobserwowano ju˝ na poczàtku XX w. na
obecnych terenach zachodniej Polski. Szczególnie mocno
proces ten zachodzi∏ w latach 60. i 70. Pod koniec lat 70.
kraska przesta∏a si´ gnieêdziç na Ziemi Lubuskiej, a na poczàtku lat 80. tak˝e na Âlàsku. W Wielkopolsce wyst´powa∏a do roku 1990. W 1995 roku ostatnie l´gi stwierdzono
w Borach Tucholskich i na Pojezierzu Gostyniƒsko-W∏oc∏awskim. W ostatnich latach wymar∏a tak˝e w Puszczy Pilickiej.
W po∏owie lat 80. ca∏à krajowà populacj´ szacowano na
560–580 p. l´gowych. Na prze∏omie lat 80. i 90. jej liczebnoÊç oceniano na 360–400 p., a w po∏owie lat 90. na
160–200 p. W latach 90. l´gowa kraska stwierdzona by∏a
w nast´pujàcych ostojach ptaków: Puszcza Augustowska
(2–4 p. w latach 1989–1992 – stanowisko ju˝ nieaktualne), Puszcza Napiwodzko-Ramucka (6–8 p. w 1996), Dolina Dolnej Narwi (do 4 p. w latach 1991–1995 – stanowisko ju˝ nieaktualne), Bagienna Dolina Narwi (1–2 p.
w latach 1991–1992 – stanowisko ju˝ nieaktualne), Doliny Omulwi i P∏odownicy (do 19 p. w latach 1991–1994),
Puszcza Bia∏a (6–4 p. w latach 1997–2001), Ostoja Kozienicka (5–7 p. w latach 1995–2002), Bory Tucholskie (1 p.
w 1995 – stanowisko ju˝ nieaktualne). Ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona w roku 1998 wykaza∏a jedynie
112–133 p. Najwi´cej ptaków l´gowych stwierdzono na
Równinie Kurpiowskiej – 44–51 p., na Bia∏ostocczyênie –
39–45 p. i na Równinie Mazurskiej – 18–22 p.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu
rolniczego, zachodzàcych wraz z intensyfikacjà praktyk
rolniczych wyra˝ajàcych si´ w zamianie u˝ytków zielonych na grunty orne, likwidowaniu zadrzewieƒ Êródpolnych, wprowadzaniu monokultur i zwi´kszeniu stosowania chemicznych Êrodków ochrony roÊlin i uprawy roli;
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwoju budownictwa rekreacyjnego na niektórych obszarach
wykorzystywanych przez krask´;
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• utrata miejsc gniazdowania w wyniku usuwania dziuplastych drzew w krajobrazie rolniczym;
• niski sukces l´gowy w wyniku silnej presji drapie˝niczej
ze strony kuny domowej i kuny leÊnej.

Propozycje odnoÊnie zarzàdzania
Nale˝y:
• objàç tereny historycznie, bàdê te˝ wspó∏czeÊnie zasiedlane przez gatunek, programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi utrzymanie na takich obszarach ekstensywnego rolnictwa i zró˝nicowanego krajobrazu rolniczego, co pozwala ˝ywiç nadziej´ na zachowanie siedlisk wymaganych przez krask´ w stanie niezmienionym.
• kontynuowaç programy czynnej ochrony kraski (programy takie prowadzi∏o w latach 90. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny (obecnie Towarzystwo Przyrodnicze
Bocian). G∏ównym sponsorem obu programów by∏ Program Ma∏ych Dotacji Globalnego Funduszu Ârodowiska
(GEF/SGP UNDP).

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• skutecznoÊç dzia∏aƒ podejmowanych dla ochrony gatunku.

Monitoring
• coroczne kontrole sta∏ych rejonów wyst´powania kraski;
• sta∏a rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych gatunku
na obszarze kraju.
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