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Żurawie coraz większym zagrożeniem dla upraw
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Poważnym problemem rolników są nie tylko dziki czy sarny, które
buszują w dojrzewającym zbożu czy kukurydzy. Równie dużym
utrapieniem są żurawie, które na niektóre pola przylatują całymi
stadami.
Jeszcze do niedawna żurawie można było spotkać na polach bardzo rzadko, a przy tym były
wyjątkowo płochliwe. Obecnie na niektórych polach można spotkać nawet po kilkadziesiąt ptaków
jednocześnie. Żurawie chętnie zjadają ziarno zarówno tuż po siewach, jak i jesienią, gdy uprawy
są gotowe do zbiorów.
– Straty są naprawdę spore. W tym roku żurawie wyjadały mi ziarno kukurydzy tuż po siewie, teraz
też jest ich na polu całkiem sporo – mówi pan Janusz, rolnik z gm. Warta w woj. łódzkim. –
U niektórych sąsiadów sytuacja była tak kiepska, że musieli przesiewać pole, a i tak stan upraw
jest kiepski. Najgorsze, że nie ma żadnej możliwości walki z dzikimi ptakami. Pozostaje nam
stawiać strachy na wróble.
Najgorsze, że nie ma żadnej możliwości walki z dzikimi ptakami. Pozostaje nam stawiać

1/2

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

strachy na wróble.
Janusz, rolnik z gm. Warta

Żurawie zjadające uprawy z roku na rok stają się coraz większym problemem i powodują realne
straty ekonomiczne. Te do niedawna całkowicie dzikie ptaki w ostatnich latach zmieniły swoje nawyki
i choć wcześniej trudno je było nawet sfotografować z niewielkiej odległości, obecnie nie boją się
strachów na wróble, które porozstawiane są na polach. Wielu rolników, w ochronie przed
dzikimi ptakami, codziennie obchodzi swoje uprawy, co jest zajęciem wyjątkowo czasochłonnym.
Rolnicy, których pola upodobały sobie żurawie, są w jeszcze gorszej sytuacji niż ci plantatorzy,
u których grasuje dzika zwierzyna. Za szkody powstałe w wyniku żerowania dzików czy saren
przysługują bowiem odszkodowania z Państwowego Związku Łowieckiego.
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