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Wstęp 

W dniach 14-18 września 2016 odbył się pierwszy z trzech planowanych wyjazdów 
studyjnych w ramach projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych 
obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” (LIFE13 NAT/PL/000060).  

Wyjazd odbył się w ramach zadania F.5 (Tworzenie sieci z innymi projektami).  

W wyjeździe wzięli udział: 

Janusz Wójciak – Koordynator Naukowy Projektu (LTO) 
Tomasz Bajdak – Koordynator Projektu (LTO) 
Daniel Piec – Menadżer Projektu (NATURA) 
 
 
Cele wyjazdu 

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w ochronie ptaków drapieżnych, szczególnie 
orlika krzykliwego. Grupa Milvus (www.milvus.ro), w latach 2010-2013, była partnerem 
projektu LIFE „Conservation of Aquila pomarina in Romania” (LIFE08 NAT/RO/000501) 
(www.pomarina.ro). Wiele z zadań realizowanych w tym projekcie były podobne swoim 
charakterem do działań prowadzonych na Lubelszczyźnie, szczególnie jeśli chodzi 
monitoring, wykorzystanie nadajników GPS, analiza wybiórczości siedliskowej, ochrona 
gniazd i żerowisk, zabezpieczanie linii energetycznych , tworzenie planów ochrony dla 
obszarów Natura 2000, jak również edukacja i promocja.  

Dodatkowym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń dotyczących prowadzenia średniej 
wielkości organizacji pozarządowej, szczególnie w zakresie zdobywania funduszy i 
doświadczeń w prowadzeniu projektów LIFE.  

 

Ryc.  1 Prezentacja  projektu w siedzibie Stowarzyszenia 
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Przebieg wyjazdu 

15 września spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji pozarządowej –Milvus Group. 
Spotkanie miało miejsce w biurze stowarzyszenia w Targu Mures. Tamas Papp – Dyrektor 
Sekretariatu przedstawił pracowników organizacji. Uczestnicy wyjazdu przekazali materiały 
promocyjne oraz regionalne specjały kulinarne z regionu Lubelszczyzny.  

Telemetria 

Rozmowa przeszła na wykorzystanie technik telemetrycznych w śledzeniu przemieszczeń 
orlików krzykliwych. Janusz Wójciak pokazał mapy dalekodystansowych przemieszczeń 
orlików wyznakowanych w 2015 roku na Lubelszczyźnie. Wykorzystane w polskim 
projekcie nadajniki GPS kontaktują się w użytkownikiem za pomocą sieci GSM, jeśli tylko 
ptak jest w jej zasięgu. Urządzenia satelitarne PTT zastosowane w rumuńskim projekcie 
śledzone były przy użyciu systemu Argos. Daje to możliwość śledzenia ptaka praktycznie na 
bieżąco, lecz jest to znacznie droższe rozwiązanie. Ptaki wyznakowane w rumuńskim 
projekcie nadal zbierają dane, a trasy ich przemieszczeń można śledzić na stronie: 
http://pomarina.ro/pomarina/index.php.  

Polskie orliki odbywają swoją wędrówkę przez wschodnią część Rumuni i kontynuują 
wzdłuż morza Czarnego pokonując Bułgarię i Cieśninę Bosforską. Tamas zwrócił uwagę na 
potencjalnie wysoką śmiertelność orlików przelatujących przez farmy wiatrowe stawiane na 
masową skalę w regionie Dobrudży. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że problemy na trasie 
przelotu orlików mogłyby być tematem międzynarodowego projektu, lecz jego szczegóły 
wymagają dalszego uzgodnienia.  

 

Ryc.  2 Erika z nadajnikiem satelitarnym 
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Badania wybiórczości siedliskowej 

Wykorzystanie technik telemetrycznych umożliwia również określenie wybiórczości 
siedliskowej orlików. W polskim projekcie dane przemieszczeń w obrębie sezonu lęgowego 
nakładane są na mapę siedlisk. Ze względu na duże rozproszenie lokalizacji, niezbędne jest 
użycie skomplikowanych technik statystycznych w celu wyróżnienia preferowanych siedlisk. 
W celu mapowania siedlisk wykorzystywane są tablety, umożliwiające ich określenie 
bezpośrednio w systemie GIS. W projekcie rumuńskim zastosowano metodę bezpośrednich 
obserwacji polujących orlików w terenie. Umożliwia to notowanie faktycznie polujących 
orlików, lecz za cenę ilości zebranych danych. Siedliska były określane na wydrukowanej 
mapie a następnie przerysowywane do GIS. Wskazuje to na postęp w dostępnej technologii i 
urządzeń na przestrzeni jedynie kilku lat.  

 

Ryc.  3 Fragment zmapowanego terytorium orlika krzykliwego 

Ekstensywna gospodarka rolna krajobrazu Transylwanii z dużą ilością pastwisk i lasów jest 
idealnym siedliskiem dla orlika krzykliwego.  
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Ryc.  4 Typowe siedlisko orlika krzykliwego w Transylwanii 

Monitoring 

W Rumuni gnieździ się ponad 20% populacji orlika krzykliwego Unii Europejskiej, lecz jego 
rozmieszczenie jest nierównomierne. Większość populacji gnieździ się w Transylwanii i 
Karpatach. Grupa Milvus prowadzi monitoring orlików krzykliwych w rejonie Transylwanii, 
chociaż zakres monitoringu uzależniony jest od dostępnych funduszy. Lokalne populacje w 
Karpatach monitorowane są przez wolontariuszy związanych z organizacją. Jako minimum 
określa się liczbę zajętych terytoriów na podstawie obserwacji żerujących ptaków. W 
odróżnieniu do Lubelszczyzny, Rumuńscy ornitolodzy nie podejmują poszukiwania gniazd i 
określania sukcesu lęgowego, chyba że w celu zaobrączkowania piskląt, ale nie jest to 
częścią corocznego monitoringu.  

Stwierdzono, że w warunkach Transylwanii, gdzie zmiany w krajobrazie rolniczym zachodzą 
wolniej niż we wschodniej Polsce, monitorowanie parametrów demograficznych populacji 
jest prawdopodobnie na tym etapie opcjonalne. W warunkach ograniczonych funduszy i 
zasobów ludzkich, priorytetem powinno być określenie liczby i rozmieszczenia orlików na 
jak największym obszarze.  
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Ryc.  5 Obszary Natura 2000 objęte projektem LIFE 

 

Ochrona gniazdowa 

W Rumuni nie ma przepisów nakazujących tworzenie stref gniazdowych. W dodatku, duża 
część lasów jest w rękach prywatnych. Tworzenie stref gniazdowych było częścią projektu 
LIFE, aczkolwiek ze względu na brak umocowania prawnego i dużą liczbę właścicieli, 
zadanie to opierało się na wypracowywaniu uzgodnień z poszczególnymi zarządcami terenu. 
W rezultacie ochrona poszczególnych gniazd uzależniona była od woli właścicieli. Niestety 
nie wszyscy byli przyjaźnie nastawieni do projektu, łącznie ze służbą leśną. Brakuje również 
mechanizmów umożliwiających sprawdzenie przestrzegania uzgodnień i zobowiązań 
zawartych w ramach projektu z właścicielami gruntów.  

W ramach projektu zainstalowano również 150 platform gniazdowych.  

Programy i strategie ochrony 

W ramach projektu LIFE przeprowadzono spotkania informacyjne z grupami interesu 
poszczególnych obszarów Natura 2000. Spotkania dotyczyły ekologii, rozmieszczenia i 
ochrony orlika, głównie w aspekcie ochrony gniazdowej, gospodarki rolnej oraz nielegalnego 
odstrzału.   

Partnerzy projektu przygotowali również krajowy program ochrony orlika krzykliwego. 
Podobnie jak w Polsce, programy ochronne mają za zadanie podsumowanie aktualnej wiedzy 
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i nakierunkować ochronę gatunku. Rząd Rumunii nie jest zobligowany do wdrożenia 
programu.  

Rumuński projekt LIFE zakładał również wypracowanie programu rolno-środowiskowego 
dla orlika. Program ten został wdrożony jednak nie cieszy się dużym zainteresowaniem ze 
strony rolników.  

Zabezpieczanie słupów średniego napięcia 

W ramach projektu zabezpieczono 1500 słupów średniego napięcia. W odróżnieniu od 
polskiego projektu, firmy energetyczne w Rumunii wymagają opłacenia usługi przez projekt.  

 

Część terenowa 

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się w krajobrazem i typowymi siedliskami Transylwanii na 
wschód od Targu Mures. Obszar ten charakteryzuje się dużym zagęszczeniem orlików. 
Dominuje gospodarka pastwiskowa poprzeplatana uprawami kukurydzy, lucerny, chmielu i 
zbóż. Siano układa się w stogi, co odróżnia krajobraz od polskiego, gdzie stosuje się już 
coraz częściej siano-kiszonkę. Hoduje się głównie owce. Kilku rolników opłaca pastucha, 
który oprowadza stado po okolicznych pastwiskach. Dużym ryzykiem dla ornitologów 
terenowych są pasterskie psy i od czasu do czasu można napotkać niedźwiedzie. 
Wykorzystanie ogrodzeń jest rzadkie. Niektóre pola wydawały się również 
niezagospodarowane z widoczną sukcesją krzewów. Ze względu na strome zbocza 
wykorzystanie ciężkiego sprzętu jest ograniczone – często jeszcze siano kosi się ręcznie.  

W dalszej części wycieczki podeszliśmy pod gniazdo orlika. Młody orlik był jeszcze w 
terytorium, udało się zaobserwować dorosłego ptaka przynoszącego zdobycz dla potomka. W 
pokarmie dominują małe ssaki i nieduża domieszką płazów. Młody ptak został wiosną 
zaobrączkowany jako jedyny w tym sezonie.  

 

Ryc.  6 Obserwacje orlików w rewirze lęgowym 
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Następnie odwiedziliśmy stację terenową i centrum rekonwalescencji dla rannych ptaków. 
Byliśmy pod wrażeniem profesjonalnie skonstruowanych wolier. Do centrum trafiają 
najczęściej bociany i ptaki drapieżne, często uszkodzone w kolizjach z liniami 
energetycznymi. Każda z wolier zaopatrzona jest w kamery umożliwiające monitoring z 
biura w Targu Mures. Opiekę nad ptakami sprawuje miejscowy rolnik.   

Stacja terenowa utrzymana jest w tradycyjnej konwencji i służy do działań edukacyjnych.  

 

Ryc.  7 Typowy krajobraz okolic Targu Mures 
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Ryc.  8 Baza terenowa Grupy Milvus 

 

 

Ryc.  9 Jedna z wolier dla rannych ptaków 
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Za poradą Tamasa odwiedziliśmy również okolicę miasta Oradea przy granicy z Węgrami. 
Dla odróżnienia od Transylwanii dominują tu równiny, co wiąże się z intensywniejszą 
gospodarką rolniczą. Mimo to byliśmy pod wrażeniem ilości myszołowów i pustułek. Udało 
się również zaobserwować kurhannika.  

Odwiedziliśmy również noclegowisko kobczyków, gdzie zleciało się ponad 600 ptaków.  

 

Ryc.  10 Samiec i samica kobczyka 
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Ryc.  11 Stado kobczyków zlatujących się na noclegowisko 


