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Żuraw Grus grus
Common Crane

Rozpowszechnienie % 21,3 20,0–22,5
Wielkość populacji 18 200 14 300–23 100
% populacji EU 27 34,3 26,9–43,5

Trend EU % brak danych brak danych
Trend PL  % +87,7 umiarkowany wzrost

Trend rozpowszechniania PL % +6,8 umiarkowany wzrost
IUCN Red List LC LC
SPEC, Aneks I SPEC 2 +

Wiarygodność modelu 93,6 47,1
Fot. Grzegorz Leśniewski

  0 0,002 0,03 0,28 0,74 
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Ryc. 1. Najważniejsze czynniki środowiskowe wpływające na zagęszczenie populacji 
żurawia 

Fig. 1. Partial response curves for the main predictors influencing population densities 
of Common Crane

Ryc. 3. Trendy liczebności populacji (A) i rozpowszechnienia (B) żurawia
Fig. 3. Population trend (A) and occupancy trend (B) of Common Crane

Ryc. 2. Ważność predyktorów
Fig. 2. Importance of predictors

Areał lęgowy
Żuraw występuje w Palearktyce, głównie  w strefie lasów borealnych. Na wscho-
dzie sięga aż do Jakucji, jego lęgowiska obejmują obszary północnej Mongolii 
i Kazachstanu. Izolowane populacje stwierdzono w Turcji i na Zakaukaziu. 
W Europie gnieździ się w Skandynawii, Finlandii, Rosji, w krajach bałtyckich, na 
Białorusi, północnej Ukrainie, w Polsce i wschodnich Niemczech. Przez nasz kraj 
przebiega południowa granica zasięgu tego gatunku. 

Rozmieszczenie w Polsce
W północnej Polsce średnio liczny, na pozostałym obszarze nieliczny lub nawet 
bardzo nieliczny gatunek lęgowy terenów podmokłych na obszarach leśnych. 
W skali całego kraju rysuje się wyraźny gradient zagęszczeń przebiegający 
w kierunku NW–SE. Mapa przewidywanego zagęszczenia wydaje się zaniżać 
liczebności żurawi na części terenu Polski – np. w basenie Biebrzy – z uwagi na 
wyższą wykrywalność ptaków z par żerujących poza obszarami leśnymi (patrz 
niżej) oraz fakt, że zagęszczenia rosną w szybkim tempie (mapa przedstawia 
wartości średnie dla dekady).

Wymagania środowiskowe
Obserwacje żurawi rejestrowane w ramach programu MPPL dotyczą prawie wy-
łącznie ptaków żerujących na terenach otwartych. Poniższa charakterystyka nie 
opisuje więc środowiska gniazdowego, lecz miejsca żerowania w obrębie sze-
roko rozumianych terytoriów lęgowych. Wybiórczość środowiskowa par rzadko 
żerujących poza lasami jest słabo reprezentowana w danych MPPL.

Głównym czynnikiem ograniczającym występowanie żurawia jest klimat – 
gatunek ten gnieździ się tylko na obszarach będących pod wpływem łagodzące-
go oddziaływania Morza Bałtyckiego. Żuraw preferuje klimat stabilny, o niskich 
amplitudach dobowych temperatur, małej zmienności opadów atmosferycz-
nych i ciepłych zimach. Jest gatunkiem nizinnym – tylko sporadycznie był spo-
tykany na wysokościach przekraczających 200 m n.p.m. Jako miejsca żerowania 
wybiera łąki i pastwiska, rzadziej uprawy zbóż i roślin okopowych. Najczęściej 
spotykany w krajobrazie z dużym udziałem pofragmentowanych lasów i zadrze-
wień, przede wszystkim liściastych.  Unika człowieka – najwyższe zagęszczenia 
stwierdzono na obszarach słabo zaludnionych i z dala od dróg. 

Rozpowszechnienie,  
wielkość krajowej populacji i trendy
Na Pomorzu i Mazurach średnio liczny, w środkowej Polsce nieliczny, a na po-
łudniu kraju bardzo nieliczny gatunek lęgowy. W skali całego kraju średnie 
zagęszczenie krajobrazowe wynosi  0,058 pary/km2 (0,046–0,074). Liczebność 
krajowej populacji w roku 2000 oszacowano na niecałe 9 tysięcy par lęgowych, 
a w roku 2010 już na ponad 24 tysiące. Przeciętna liczebność krajowej populacji 

w tym okresie została oszacowana na ok. 18 tysięcy par lęgowych. W Europie 
przez wiele stuleci żuraw był gatunkiem łownym. Po objęciu go ochroną w po-
łowie XX w. nastąpiło stopniowe odbudowanie populacji. Obecnie nadal trwa 
trend wzrostowy. W Polsce średnie tempo wzrostu liczebności populacji prze-
kracza 80%/10 lat, a areał lęgowy (oceniany w rozdzielczości 1 km) powiększył 
się w tym samym okresie średnio o ok. 7%. Podobne, choć bardziej precyzyjne, 
oszacowanie tempa wzrostu uzyskano w innym programie monitoringowym 
(MFGP; Neubauer et al. 2011).

Wnioski dla ochrony
Żuraw należy do gatunków wykazujących w ostatniej dekadzie najsilniej-
szy wzrost liczebności i ekspansję terytorialną na terenie Polski.  Wzrostowi 
liczebności towarzyszy poszerzanie spektrum zajmowanych środowisk (np. 
zasiedlanie śródpolnych zbiorników wodnych) i spadek płochliwości. Czynniki 
promujące szybki przyrost liczebności są prawdopodobnie związane z poprawą 
warunków żerowiskowych na trasach migracji i zimowiskach całej europejskiej 
populacji. Ekspansji żurawia w Polsce sprzyjał też wzrost liczebności bobrów, 
tworzących nowe dogodne siedliska lęgowe dla tego ptaka.  

Wzrostowy trend populacji żurawia może jednak ulec zahamowaniu lub 
odwróceniu przy postępującym osuszaniu torfowisk i mokradeł w krajobrazie 
rolniczym. Gatunkowi nie będzie też sprzyjać szybki zabór ziemi pod zabudo-
wę mieszkalną, szczególnie w strefie pojezierzy. Należy pamiętać, że progno-
zowane zmiany zasięgu gatunku powodowane zmianami klimatu przewidują 
wycofywanie się żurawia z obszaru Polski w nadchodzących dekadach (Huntley 
et al. 2007).   




