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Gniazdowanie żurawia Grus grus w Nadleśnictwie Katowice
Nesting of the Eurasian Crane Grus grus in the forest district 
of Katowice
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Południowo-zachodnia granica euro-
pejskiego zasięgu populacji żurawia Grus 
grus sięga północno-wschodnich Niemiec 
i południowej Polski. Do końca XX wieku 
granica ta sięgała nizinnej części Śląska, 
gdzie stanowiskami wysuniętymi najda-
lej na południe były Lasy Lublinieckie 
oraz izolowana para lęgowa w rezerwacie 
„Rotuz” przy Zbiorniku Goczałkowickim 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Bobrowicz i 
in. 2007). Od kilkudziesięciu lat obserwo-
wany jest silny wzrost liczebności żurawia 
w całym kraju. W latach 1997–1999 po-
pulację tego gatunku szacowano w Polsce 
na 5000–6000 par (Tomiałojć i Stawar-
czyk 2003), dla szerszego okresu lat 1990–
2004 podawano już 10000–12000 (Sikora 
i in. 2007), a w latach 2010–2012 liczba ta 
wzrosła do 20000–22000 (Chodkiewicz i 

in. 2015). Skutkiem dynamicznego wzro-
stu populacji lęgowej jest zasiedlanie przez 
żurawia nowych obszarów. Obserwuje się 
więc wyraźną ekspansję gatunku na po-
łudnie kraju wraz z wnikaniem w strefę 
podgórską. W 2002 roku żuraw zasiedlił 
polskie przedgórze Karkonoszy, gdzie 
obecnie gniazduje już 4–6 par (Flousek i 
in. 2015). Od 2000 roku ptak ten gnieździ 
się w województwie małopolskim, a jego 
populacja liczy w ostatnich latach 12–24 
par lęgowych. Południową granicę zasięgu 
gatunku wyznacza tam obecnie izolowane 
stanowisko w Kotlinie Orawsko-Nowo-
tarskiej (Wilk i in. 2015). Wzrost popula-
cji żurawia wraz z ekspansją w kierunku 
południowym obserwuje się również w 
Czechach. W latach 80. gniazdowało w 
północno-zachodniej części kraju zaled-
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wie 1-5 par, a na początku XXI wieku no-
towano ich już 14-29 (Šťastný i in. 2006). 

Za przyczynę wzrostu i skutecznej eks-
pansji gatunku w Polsce podaje się po-
prawę warunków siedliskowych (np. po-
średnio poprzez wzrost liczebności bobra 
Castor fiber) oraz mniejszą płochliwość. 
Ten ostatni czynnik sprawia, że żuraw za-
czął gniazdować coraz bliżej siedzib ludz-
kich, a w niektórych regionach gnieździ 
się już w środowisku rolniczym. W woje-
wództwie śląskim żuraw gniazduje przede 
wszystkim w dużych kompleksach leśnych 
północnej części, głównie w Parku Krajo-
brazowym Lasy nad Górną Liswartą i w 
Lasach Lublinieckich. Na początku XXI 
wieku w wyniku wzrostu liczebności od-
notowano w Lasach Lublinieckich 23–26 
par lęgowych (Kościelny i Belik 2006), a w 
latach 2010–2016 liczba ta wzrosła do 40–
44 par (H. Kościelny – inf. niepubl.). Co-
raz częściej gatunek ten zajmuje stanowi-
ska na skraju tego kompleksu leśnego, jak 
również poza nim – np. na zbiorniku za-
porowym Świerklaniec (Beuch 2016) czy 
wręcz w krajobrazie rolniczym powiatu 
będzińskiego i miasta Dąbrowa Górnicza 
(R. Gwóźdź, Ł. Krajewski – inf. niepubl.). 
Tym samym populacja lęgowa żurawia 
zaczęła zasiedlać tereny coraz bliżej naj-
większej miejskiej aglomeracji w Polsce 
– konurbacji górnośląskiej. W przeciągu 
kilku ostatnich lat gatunek ten zasiedlił 
południowe obrzeża konurbacji, a dokład-
nie tereny administracyjne Katowic, Imie-
lina i Rudy Śląskiej, leżące w obrębie Nad-
leśnictwa Katowice. Pierwszym dowodem 
lęgu na tym terenie było stwierdzenie pary 
ptaków wodzących jedno młode na sta-
nowisku przy granicy z Tychami (A. Tra-
wiński – inf. niepubl.). Jednak według 

miejscowych leśników i ornitologów za-
siedlenie tego terenu przypada na około 
2010–2011 rok (A. Ochmann – obs. wła-
sne). W latach 2013–2016 na obszarze 
tym stwierdzono 10–11 par lęgowych na 
8 stanowiskach. W przypadku trzech par 
gniazdowanie uznano za pewne (znale-
zione gniazda) (M. Karetta), natomiast 
w innych lokalizacjach nie szukano do-
wodu lęgu, a liczebność określono na pod-
stawie pary obecnej przez cały sezon w 
środowisku dogodnym do lęgów. Żura-
wie zasiedlają tu silnie zarośnięte roślin-
nością szuwarową niewielkie śródleśne 
oczka wodne. Zbiorniki te są w większo-
ści, najprawdopodobniej, zalanymi zapa-
dliskami kopalnianymi (niecki ziemne 
powstałe na skutek osunięcia górotworu 
pod wpływem prac górniczych). Stanowi-
ska należą przeważnie do trudno dostęp-
nych dla ludzi, choć wiele z nich znajduje 
się w bliskiej odległości od siedzib ludz-
kich lub terenów przemysłowych – np. 500 
m od dużego osiedla robotniczego Giszo-
wiec w Katowicach, a inne 300 m od zabu-
dowań dawnej kopalni węgla kamiennego 
„Murcki”. Stanowisko lęgowe w Rudzie 
Śląskiej jest znane od roku 2013 i znajduje 
się w podtopionym zadrzewieniu sąsiadu-
jącym z dużym kompleksem osadników 
elektrowni „Halemba” niedaleko osiedla 
Stara Kuźnia (A. Michna – inf. niepubl.).

Na terenie Nadleśnictwa Katowice nie 
prowadzono nigdy specjalnych poszuki-
wań żurawia, a opisane stanowiska zo-
stały znalezione przy okazji prac służb 
leśnych lub w ramach amatorskich wy-
padów lokalnych ornitologów. Potencjal-
nych stanowisk, zwłaszcza w najliczniej 
zasiedlonym kompleksie pomiędzy Ka-
towicami a Mysłowicami, może być wię-
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Fot. 1 i 2. Wysiadujący żuraw Grus grus oraz gniazdo z jajami na jednym z trzech znalezionych w 
kwietniu 2013 pewnych lęgowisk gatunku w Nadleśnictwie Katowice (fot. M. Karetta) 
Photo 1 & 2. Incubating Crane Grus grus and the nest with eggs at one of three breeding locali-
ties found in April 2013 in Katowice forest district
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cej. Całkowitą liczebność żurawia w ca-
łym nadleśnictwie można więc szacować 
na ok. 15–20 par. Populacja ta jest obec-
nie najliczniejszym znanym skupiskiem 
stanowisk żurawia na terenie konurbacji 
górnośląskiej. Pomimo regularnych ba-
dań nie stwierdzono lęgów w Lesie By-
tomskim, graniczącym z licznie zasiedlo-
nymi Lasami Lublinieckimi (Beuch 2015). 
Najbliższą dużą populacją lęgową żurawia 
są Lasy Błędowskie na pograniczu woje-
wództwa śląskiego i małopolskiego (2–4 
pary) (Wilk i in. 2015) oraz lasy w Jaworz-
nie i Dąbrowie Górniczej. Od południa 
populacja katowicka graniczy ze wzrasta-

jącą populacją w dolinie górnej Wisły, 
gdzie obecnie gniazduje również kilka 
par, głównie przy kompleksach stawów 
rybnych (Wilk i in. 2015). 

Wyraźny wzrost liczebności tego za-
grożonego niegdyś gatunku, jego eks-
pansja na południe w dobie globalnego 
ocieplenia oraz wkraczanie do aglome-
racji miejskich pomimo wielkiej płochli-
wości, z jakiej kiedyś słynął, są procesami 
niezwykłymi. Bardzo ważny jest stały mo-
nitoring skali zachodzenia tych zjawisk w 
południowej Polsce, która nadal stanowi 
południowo-zachodnią granicę zasięgu 
żurawia w Europie. 

Rycina 1. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych żurawia Grus grus na skontrolowanym fragmen-
cie Nadleśnictwa Katowice 
Figure 1. Breeding localities of the Common Crane Grus grus in the surveyed part of Katowice 
forest district
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Summary
The Polish population of Common 

Crane has been increasing and expan-
ding south during last years. The most 
probable causes of this phenomenon are 
the improvement of habitat conditions 
and fear reduction manifested e.g. by the 
appearance of new breeding sites within 
the biggest Polish conurbation in Upper 
Silesia. Since 2010 the number of pairs ne-
sting within Katowice forest district has 
been rising. At present 10–11 pairs are 
found at 8 localities, and the total popu-
lation is estimated at 15–20 pairs. Birds 
are nesting at shallow forest pools created 
by flooding of mining-induced subsiden-
ces. Such places are often located within 
a few hundred meters from large urban 
settlements or industrial plants.


