Important Bird Area: Hronava
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Code: BY027
Central coordinates: 53° 34' N 31° 24' E
Location: Magilyouskaya voblast: Cherykau region
Area: 763 ha
IBA Criteria: A1
National conservation status: не мае
International conservation status: ТВП міжнародна значнасці
Site description:
Тэрыторыя знаходзіцца ў пойме р. Сож. Паўночная частка – поймавыя лугі
пераважна адчыненыя з невялікімі курцінамі хмызнякоў і верб. Тэррыторыя мае
ўзвышанныя ўчасткі, якія чаргуюцца з паніжэннямі, часта залітымі вадой. Луг па
левабярэжжы актыўна выкарыстоўваецца для выпаса кароў.
Левы бераг ракі ў межах тэрыторыі абрывісты вышынёй 1,5 - 4 метра, на
невялікім участку пакрыты хваёвым лесам, правы бераг - спадзісты, парослы
вярбой.
Участак лесу ў межах ТВП плошчай 320 га. Пераважаюць саснякі, ў тым ліку
стараўзрастныя, чаргуюцца з высечкамі і маладнякамі. У першым квартале

Вепрынскага лясніцтва Чэрыкаўскага лясгаса на плошчы 15 га знаходзіцца
Рэспубліканскі батанічны помнік прыроды «Вепрынская дубрава». Дубрава яловакіслічная, узростам больш за 200 гадоў.
Насупраць ТВП на правым беразе знаходзіцца г. Чэрыкаў.
Тэрыторыя ТВП выкарыстоўваецца для выпаса кароў, лесагаспадарчай
дзейнасці, рыбнай лоўлі і адпачынку.

Habitats:
Разнатраўныя поймавыя лугі – 58%, саснова-дубовы лес па сухадолу – 42%.

Birds:
Арнітафаўна ТВПдаследавана недастаткова. Поўны відавы склад птушак не
вядомы.
На тэрыторыі ТВП Гронава знаходзіца самая вялікая ў Беларусі гнездавая
групоўка сіваграка Coracias garrulus, вядомая на сёняшні дзень. У
старавазрастным сасняку апошнія гады адзначаецца 8-10 пар. У пойме Сажа
знаходзіцца даволі вялікі дупеліны ток – больш за 20 самцоў.

Other animal groups:
даследванні на праводзілісь.

Populations of IBA trigger species:
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Other biodiversity:
не адзначана.

Threats:
Высечка старых дрэваў.
Зарастанне адкрытых біятопаў хмызнякамі.

Recommendations for the conservation:
Забараніць высечку старых дрэваў.
Праводзіць мерапрыемствы па прадухіленню зарастання паплавоў хмызнякамі.
Стварыць біялагічны заказнік мясцовага значэння.
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