
Ptaki w kukurydzy – rosnący problem, trudne rozwiązanie
Ptaki krukowate (m.in. kruki, wrony, gawrony) i gołębie są znane od dziesiątek lat jako sprawcy uszkodzeń w zasiewach 

kukurydzy, głównie na początku wegetacji. Ptaki, w tym wspomniane krukowate jako zwykle spotykane, to także z drugiej 
strony sprzymierzeńcy człowieka w walce z niektórymi szkodnikami. Tu trzeba koniecznie zaznaczyć, że jesienią, czy też 
wiosną w trakcie obróbki gleby, zwierzęta te podążając za maszynami rolniczymi wyjadają wydobyte z gleby szkodniki gle-
bowe, które zjadają. Część gatunków chętnie eliminuje choćby gryzonie. Jakby nie było jest to efektywna broń biologiczna 
w dobie kurczących się możliwości walki ze szkodnikami owadzimi i gryzoniami. 

Od kilkunastu lat zaczął się jednak uwidaczniać kolejny problem jakim jest pojaw żurawi. Początkowo były to pojedyn-
cze osobniki, ale obecnie zdarza się, że zwierzęta te pojawiają się w stadach liczących dziesiątki, czasem setki osobników, 
tym bardziej, gdy w pobliżu miejsca uprawy znajdują się zbiorniki wodne lub tereny bagienne. Do tego dochodzą przeloty, 
które wymagają przystanków i wówczas na takiej trasie przelotu do miejsca budowy gniazd także szkody mogą być powo-
dowane. Żurawie choć są wszystkożerne bardzo sobie upodobały kukurydzę, którą mogą doszczętnie zniszczyć. 

Trzeba mieć na uwadze, że wiele ptaków ma zróżnicowaną dietę, obejmującą zwierzęta, ale i rośliny. Warunki środo-
wiska mogą wpływać na to, co aktualnie ptak zjada. Jeżeli będzie miał pod dostatkiem naturalnego pożywienia, to mniej 
chętnie będą korzystały z pól rolniczych. Ptaki są kluczowym elementem łańcuchów trofi cznych w ekosystemach o czym 
uczymy się przecież w szkołach. Bez ich obecności „posypały by się” różne zależności jakie w przyrodzie występują, często 
bardzo subtelne.

Pojedyncze osobniki w uprawach kukurydzy wiosną nie są groźne. Problem pojawia się wówczas, gdy żerują licznie. 
Z doświadczenia lat ubiegłych wiadomo, że największa szkodliwość ptaków skupia się w otoczeniu miejsc ich gniazdowa-
nia. Są to choćby większe drzewostany. W przypadku żurawi są to miejsca zlokalizowane w pobliżu większych zbiorników 
wodnych. Zwykle zatem rolnicy wiedzą o problemie, bo ten pojawia się corocznie, choć skala uszkodzeń może być różna. 
Wiadomo, że największa szkodliwość pojawia się wówczas, gdy okres siewów i wschodów kukurydzy przypadnie w cza-
sie masowego wylęgu piskląt. Zwierzęta potrzebują zatem sporo pożywienia. Do tego ważnym czynnikiem jest też to, że 
w okresach chłodnych wiosen ptakom może być trudniej zdobyć pokarm zwierzęcy, zatem skupiają swoją uwagę na ro-
ślinach uprawnych, a kukurydza jest tu idealną „ofi arą”, bo to najpóźniej siane zboże jare. Poza tym smaczne, bo bogate 
choćby w składniki odżywcze i cukry. 

Ptaki mogą wydziobywać świeżo posiane bądź już kiełkujące ziarniaki – jedno po drugim. Mogą wówczas powstawać 
puste place po wschodach. W ekstremalnych sytuacjach mogą wyjeść dosłownie całe pole i to na obszarze kilku, a czasem 
kilkudziesięciu hektarów. Niestety, ale to się lokalnie zdarza. Mogą także po wschodach wyrywać siewki, ale są sytuacje, 
że niszczą nawet roślinki mające 1-4 liście właściwe. Problem szkodliwości ptaków jest, ale póki co nie dotyka on wszyst-
kich producentów. To z drugiej strony jest przeszkodą wypracowania skutecznych metod zapobiegania stratom, choćby 
w postaci rekompensat. Głos środowiska „kukurydziarzy” żeby był słyszalny musi być liczny, a problem ptaków, póki co 
jeszcze taki nie jest. 

Gdybyśmy pisali o szkodnikach owadzich problemu by nie było, bo wiadomo, że można je zwalczać. Przy ptakach, po-
dobnie jak przy zwierzynie łownej nie mówimy o zwalczaniu. Absolutnie! Użycie takiego słowa byłoby wręcz karalne. Dla-
czego? Ptaki są bardzo ważne dla ekosystemów. Powodują owszem szkody rolnicze, ale te w uprawach kukurydzy skupiają 
się tylko w określonych porach roku. Potem problem szkód praktycznie zanika. Zwierzęta te kierują wówczas swoją uwagę 
gdzie indziej. Niestety, kukurydza, ale i inne uprawy (np. soja, słonecznik) są atrakcyjne dla tych zwierząt. Pola rolnicze 
są powciskane w miejsca naturalnego bytu zwierząt bądź są na trasie ich migracji (np. dla żurawi). Po prostu korzystają 
z okazji, że ich „stołówka” jest tuż za rogiem. Raczej każdy plantator to wie, wszak to podstawy nauk przyrodniczych. To 
człowiek wkroczył na ich tereny, a nie odwrotnie. To ptaki są wysoce mobilne, bo tak dostosowała je natura. To wszystko 
wiadomo. Do tego jednak dochodzi szalenie ważna kwes� a, jaką jest ochrona ptaków. Żurawie i część krukowatych (np. 
gawron) jest objęta ścisłą ochroną gatunkową, a inne choćby częściową. Niestety, ale ornitolodzy wskazują, że niektóre 
gatunki krukowatych stają się niebezpiecznie mało liczebne, za co odpowiada choćby urbanizacja i niszczenie ich natural-
nych siedlisk. Nie można zatem patrzeć na ich obecność jedynie w kategorii szkodnika. Zrównoważone rolnic-
two, do którego dążymy przecież musi uwzględniać nie tylko pozytywne efekty produkcyjne, ale i ochronę 
bioróżnorodności. 

Ptaki to nie owady. To organizmy wyższego rządu, które mają swoją „inteligencję”. Potrafi ą uczyć się i ob-
serwować, a krukowate są tu doskonałym przykładem. To zwierzęta potrafi ące szybko adaptować się do tego 
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co człowiek robi. Nie boją się człowieka, szybko przyzwyczajają się do działań odstraszających jakie są podejmowane. Poza 
tym o ile małe pole łatwo upilnować, choć jest to pracochłonne, to jak upilnować dziesiątki, setki bądź tysiące hektarów? 
Jak namierzyć na tak wielkich obszarach miejsca powstania szkód? Niekiedy o nich rolnik dowiaduje się w trakcie zbiorów 
jak widzi puste place. Na szczęście w dobie dronów pewien monitoring już można wykonywać wcześniej i wykryć problem 
dość wcześnie i podjąć kroki zaradcze, choćby wykonać przesiew.

W programach ochrony kukurydzy wspomina się o próbach ograniczania szkód wywoływanych przez ptaki. Podstawą 
jest choćby stosowanie ziarna zaprawionego substancją odstraszającą, która albo działa na ich zmysł węchu albo smaku. 
Taka zaprawa nie powoduje u nich zaburzeń w organizmie. Ma je zniechęcać do żerowania. Po wycofaniu zaprawy za-
wierającej me� okarb pozostaje na rynku tylko jedna zaprawa repelentna do ziarna zawierająca ziram. Zazwyczaj nie jest 
stosowana odgórnie przez dystrybutorów nasion, więc trzeba zlecić jej naniesienie na ziarniaki. Tu trzeba uważać i czytać 
czym zaprawione są ziarniaki, bo były już sytuacje, że rolnikowi ptaki zniszczyły uprawę, ten wskazywał, że wysiał zapra-
wione ziarno na ptaki, a potem okazywało się, że owszem była to zaprawa, ale grzybobójcza. Trzeba zawsze sprawdzać 
czym zaprawiony jest materiał siewny. Czasami też jest tak, że jak w jednym roku ptaków jest mniej to odpuszczamy sobie 
zaprawianie ziarna repelentem licząc, że w nowym roku będzie spokój. Chodzi o ograniczanie kosztów. To owszem może 
się udać, ale nie przewidzimy sytuacji, więc mogą być i rozczarowania. 

Obok zapraw nasiennych o działaniu repelentnym podlegających rejestracji jako środki ochrony roślin są na rynku 
dostępne preparaty nierejestrowane ograniczające żerowanie ptaków, które mają różną postać cieczy wydzielających za-
pach, który ma zniechęcać ptaki. Mogą zawierać różne bakterie, wyciągi roślinne itd. Za ich skuteczność odpowiadają 
producenci. 

Do odstraszania ptaków stosuje się również armatki hukowe oraz inne sposoby generujące hałas np. petardy, choć 
niektóre gatunki szybko przestają na to reagować. Na polach ustawia się wysokie tyczki do przywabiania gatunków dra-
pieżnych, które mogą odstraszać inne ptaki, ale zarazem jest to sposób na ograniczanie choćby gryzoni. Podejmowane są 
próby odstraszania za pomocą ultradźwięków, używania odgłosów ptaków drapieżnych. Prowadzone są też w niektórych 
krajach próby wykorzystania dronów emitujących ultradźwięki, dźwięki drapieżników, czy też sygnały świetlne do ograni-
czania szkód powodowanych przez ptaki w niektórych uprawach. 

Niektórzy polecają choćby ustawianie makiet ptaków drapieżnych, strachów, błyskotek itd. choć trzeba przyznać, że 
wiele gatunków szybko rozpoznaje „oszustwo”. Obecnie wskazuje się choćby na to, że folia biodegradowalna, którą sto-
suje się lokalnie pod uprawę kukurydzy może być elementem chroniącym przed ptakami, ale póki co jest to rozwiązanie 
bardziej lokalne. Są także do ograniczania szkód powodowanych przez ptaki polecane przez niektóre fi rmy siatki, które 
rozciąga się po siewach i ściąga w fazie 3-4 liści.

Ochrona ścisła bądź częściowa niektórych gatunków i ich siedlisk powoduje szereg problemów, gdyż przepisy prawne 
zabraniają większości działań, które wyżej opisano. Rolnik staje się bezradny w obliczu szkód jakich doznaje i niestety 
ma ogromny problem z uzyskaniem pomocy. Nikt nie mówi o robieniu ptakom krzywdy, ale już samo płoszenie gatun-
ków chronionych jest w rozumieniu prawa wykroczeniem tudzież przestępstwem. Stawia to producentów kukurydzy, ale 
i innych roślin w bardzo trudnym położeniu. Konieczne jest wypracowanie w takiej sytuacji jasnych rozwiązań odszko-
dowawczych, aby rolnik za powstałe straty otrzymał adekwatne rekompensaty obejmujące nie tylko „wartość” plantacji 
w momencie powstania szkody, włącznie z kosztami poniesionymi na jej założenie, co zwłaszcza wartość potencjalnej 
utraty plonu, jeżeli nie da się wykonać przesiewów. Przesiewy to ogromne koszty, a niestabilność pogodowa dodatkowo 
sprawia, że może to być loteria pod kątem tego jak zaplonuje roślina z przesiewu. W dobie pogłębiających się susz i róż-
nych innych anomalii pogodowych trudno przewidzieć, czy plon będzie zadowalający. Kto dwa razy sieje ten płaci nieraz 
potrójnie, bo to znowu koszty zabiegów mechanicznych gleby, herbicydów, zakupu materiału siewnego, nawozów, ale to 
też „koszt” niepewności, bo przy tak niestabilnej pogodzie jaka się pojawia nie wiadomo czy nowe rośliny nie trafi ą choćby 
na okresy suszy, w tym suszy hydrolologicznej. Co w takiej sytuacji? Czy brane będą pod uwagę w kwes� ach odszkodo-
wawczych zbiegi różnych sytuacji np. ptaków, a następnie po przesiewie suszy, gradobicia itd.? Póki co, konieczne jest 
wypracowanie przez rządzących jasnych kwes� i rekompensat za szkody wywoływane przez gatunki chronione. Tu musi 
być też jasne stanowisko całego środowiska kukurydzianego. W grupie jest siła, w pojedynkę trudno cokolwiek osiągnąć. 
Każdego może spotkać problem. U jednych to ptaki, u innych dziki, a u jeszcze innych to quady rozjeżdżające pola. Warto 
wspierać różne rozwiązania, nawet jeżeli teraz z nich część gospodarstw nie skorzysta, bo problemu jeszcze nie ma. Nie 
wiadomo jednak co będzie za kilka lat. 
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