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        Raport z liczenia noclegowisk żurawia (Grus grus) w 2016 roku, na obszarze 
objętym projektem LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny 
Górnej Biebrzy”.  

 

 Liczenie noclegowisk żurawia (Grus grus) zostało przeprowadzone w ramach 
działania D2: monitoring przyrodniczy projektu. Podobnie jak w latach ubiegłych 
zastosowano metodykę zgodną z zasadami określonymi w ogólnopolskim programie 
Monitoringu Ptaków Polskich pn. Monitoring Noclegowisk Żurawi (MNŻ). Poza kontrolą 
noclegowisk znanych z lat ubiegłych, ponownie przeprowadzono poszukiwania nowych 
miejsc gromadzenia się ptaków. Podobnie jak w latach wcześniejszych zinwentaryzowano 
wszystkie żurawie zauważone w terminach i lokalizacjach liczenia noclegowisk. 

Zgromadzono dwa rodzaje danych: 

1. Lokalizacja noclegowisk żurawi z podaniem liczby ptaków na noclegowisku, zgodnie 
z zasadami określonymi w Monitoringu Noclegowisk Żurawi (MNŻ). 

2. Liczba wszystkich żurawi zauważonych w terenie w dniach przeprowadzania 
inwentaryzacji noclegowisk. 

Podczas inwentaryzacji stwierdzono przebywanie żurawi w grupach liczących od kilku 
do kilkudziesięciu osobników. Podczas tegorocznego monitoringu występowanie stad 
liczących ponad sto osobników zgromadzonych w jednej lokalizacji, czyli spełniających  
kryteria metodyki MNŻ określających noclegowisko, stwierdzono trzykrotnie. Podczas II 
liczenia w lokalizacji Szuszalewo oraz podczas obu liczeń w lokalizacji Grabowo. Podczas 
tegorocznych kontroli noclegowisk nie zauważono większych skupisk ptaków w lokalizacji 
Koniuszki/Chilmony preferowanej przez żurawie w latach ubiegłych. 

W okresie jesiennym w 2016 roku dokonano dwóch kontroli całego obszaru projektu                    
w terminach zbliżonych do terminów wskazanych przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska w ogólnopolskim programie Monitoringu Noclegowisk Żurawi: 

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley  

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 
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I liczenie (wczesne): 07 – 13 września 

II liczenie (środkowe): 21 – 23 września 

Obserwacji dokonywano z punktów zapewniających dobrą widoczność i możliwość 
długotrwałego śledzenia stad ptaków dolatujących na noclegowisko (wieczorem) lub 
opuszczających noclegowisko (rano). Rejestrowana była liczba ptaków w kolejno 
przelatujących stadach lub w kolejno stwierdzonych grupach na polu łub na łąkach.  

 
Noclegowisko, zgodnie z zasadami MNŻ, w 2016 roku w lokalizacji Grabowo 
stwierdzono dwukrotnie oraz w lokalizacji Szuszalewo podczas II liczenia 22 września 
2016 r. 
 
Tabela poniżej przedstawia liczbę żurawi podczas każdej inwentaryzacji w poszczególnych 
lokalizacjach na obszarze Górnej Biebrzy. 
 
Termin liczenia I liczenie             

07 – 13 września 
II liczenie                
21 – 23 września  Lokalizacja: 

Szuszalewo 72 101 

Nowy Lipsk 41 56 

Chilmony 2 9 

Koniuszki 15 7 

Małowista 3 3 

Grabowo 112 110 

Razem: 245 286 

 

Na załączonych formularzach przedstawiono szczegółowe wyniki kontroli dla noclegowisk, 
na których stwierdzono podczas jednokrotnego liczenia obecność ponad 100 osobników. 
Formularze liczeń stosowane są w programie MNŻ, opisują miejsce, termin i godzinę 
obserwacji oraz warunki pogodowe panujące podczas kontroli.  

 

W załączeniu: 

1. Wypełnione formularze MNŻ. 

2. Mapa z lokalizacją noclegowisk. 

 

Sporządziła: 

Anna Bojsza 
asystent ds. ochrony przyrody  

w projekcie LIFE1 NAT/PL/422 
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