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I. Wstęp
Ostatnie lata są czasem bardzo intensywnych przemian w każdej dziedzinie naszego życia.
Przemiany te nie omijają także dziedzin, które wywierają szczególnie duży wpływ na środowisko
przyrodnicze, takich jak rolnictwo czy leśnictwo. Paradoksalnie wiążą się one zarówno z
intensyfikacją jak i z zaprzestaniem pewnych rodzajów działalności. O ile człowiek, będący sprawcą
wspomnianych przemian potrafi w krótkim czasie się do nich dostosować, o tyle przyroda na
adaptację do nowych warunków potrzebuje znacznie więcej czasu. Na skutki zmian w środowisku
szczególnie mocno narażone są gatunki, które mają wąskie, ściśle określone wymagania pokarmowe i
siedliskowe.
Oprócz zachodzących w środowisku przemian spowodowanych zmianami w sposobie jego
użytkowania, niekorzystny wpływ na populacje ptaków mają także inne zagrożenia antropogeniczne
takie jak chociażby rozwój zabudowy i infrastruktury na terenach żerowiskowych, zwiększona
penetracja terenu powodująca płoszenie ptaków w okresie lęgowym czy tak skrajne oddziaływania jak
odnotowywane wielokrotnie przypadku zatruwania ptaków drapieżnych. Istotnym problemem w
ochronie ptaków strefowych jest brak konkretnych instrumentów prawnych czy chociażby
wytycznych, pozwalających chronić nie tylko miejsca ich gniazdowania ptaków, ale także równie
ważne dla przetrwania populacji obszary żerowiskowe.
Głównym celem przedsięwzięcia było polepszenie warunków gniazdowania i żerowania
wyżej wymienionych gatunków, poprzez zminimalizowanie oddziałujących na niezagrożeń takich jak:
płoszenie ptaków przy gniazdach, zanikanie żerowisk, śmiertelność w wyniku porażenia prądem,
niedostatek dogodnych miejsc gniazdowania, drapieżnictwo czy śmiertelność ptaków drapieżnych w
wyniku otrucia.
Projekt dotyczył sześciu gatunków ptaków: orlika krzykliwego, gadożera, bielika, puchacza,
włochatki i bociana czarnego występujących na 16 obszarach Natura 2000 płożonych w
województwie lubelskim i południowym skraju województwa podkarpackiego. Były to: Puszcza
Solska, Puszcza Sandomierska, Lasy Janowskie, Roztocze, Ostoja Tyszowiecka, Dolina Sołokiji,
Dolina Szyszły, Ostoja Nieliska, Lasy Strzeleckie, Lasy Parczewskie, Uroczysko Mosty-Zahajki,
Polesie, Lasy Łukowskie, Dolina Dolnego Bugu, Dolina Tyśmienicy i Zlewnia Górnej Huczwy.
Podjęte w ramach realizacji projektu działania z zakresu ochrony czynnej w bezpośredni
sposób przyczyniły się do poprawy warunków gniazdowania i żerowania Lubelskiej populacji
gatunków ptaków objętych projektem. Działania związane z opracowaniem strategii ochrony ptaków
strefowych oraz działania edukacyjne i promocyjne wpłynęły natomiast na wzrost świadomości
ekologicznej lokalnego społeczeństwa, co w dłuższej perspektywie czasu jest równie istotnym i
ważnym aspektem prac ukierunkowanych na zachowanie populacji ptaków strefowych.

II. Podsumowanie projektu i analiza stanu ochrony ptaków strefowych
1. Cele, działania i osiągnięte rezultaty projektu
Cel 1. Pogłębienie dzięki zastosowaniu metod telemetrycznych istniejącej wiedzy na temat
zagrożeń, wybiórczości siedliskowej oraz wielkości areału żerowiskowego orlika krzykliwego i
gadożera.
Wyznakowano 16 osobników orlika krzykliwego i 1 gadożera. Umożliwiło to rozpoznanie często
odwiedzanych obszarów oraz miejsc unikanych przez ptaki podczas sezonu lęgowego. Dane te zostały
wykorzystane do określenia wybiórczości siedliskowej i zasobności pokarmowej w miejscach
odwiedzanych i unikanych. Dodatkowo dokonano analizy tras wędrówkowych i przemieszczeń na
zimowiskach.
Efekty:
•

Dane telemetryczne z 15 osobników orlika krzykliwego i 2 osobników gadożera.

•

Informacje na temat dynamiki dziennych, sezonowych i całorocznych przemieszczeń orlika
krzykliwego i gadożera.

•

Informacje o sposobach użytkowania gruntów w obrębie rewirów żerowiskowych.

•

Informacje na temat zasobności pokarmowej żerowisk obu gatunków zdobyte na podstawie
badań małych ssaków i gadów prowadzonych w miejscach najczęściej wykorzystywanych
przez ptaki w trakcie polowań.

Rysunek 1. Przykład opisanego rewiru orlika krzykliwego oraz wyposażone w nadajniki orlik krzykliwy i
gadożer

Cel 2. Szczegółowe rozpoznanie stanu populacji i parametrów populacyjnych ptaków poprzez
inwentaryzację i wyszukiwanie nowych gniazd
W trakcie sezonu lęgowego, każde znane gniazdo kontrolowane było co najmniej 2-krotnie. Podczas
kontroli, oprócz sukcesu lęgowego lub ewentualnych przyczyn strat w lęgach, oceniane były warunki
siedliskowe panujące w otoczeniu gniazda a także jego odległość od ściany lasu czy obiektów
infrastruktury. Istotnym elementem zadania było również wytypowanie gniazd, które ze względu na
zły stan techniczny bądź niestabilne posadowienie grożą upadkiem. Gniazda te były w dalszej
kolejności przedmiotem zadań z zakresu ochrony czynnej. Jednym z elementów zadania była także
inwentaryzacja ponad 500 km linii sieci przesyłowych średniego napięcia, w celu wytypowania
odcinków linii charakteryzujących się największym zagęszczeniem porażonych ptaków oraz ich
późniejszego zabezpieczenia.
Efekty:
•

Informacje na temat sukcesu lęgowego, przyczyn śmiertelności oraz zagrożeń dla ok. 150
gniazd ptaków objętych ochroną.

•

Dane na temat najbardziej niebezpiecznych dla ptaków linii średniego napięcia.

•

Informacje na temat lokalizacji 146 nowych gniazd wymagających utworzenia lub korekty
granic strefy ochronnej, oraz informacja na temat 70 gniazd wymagających odbudowy lub
wzmocnienia.

Rysunek 2 Prace terenowe związane z kontrolą linii średniego napięcia oraz kontrolą gniazd

Cel 3. Wypracowanie strategii ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie.
Przygotowanie strategii, w której w syntetyczny sposób zebrane zostały dane na temat: aktualnej
sytuacji prawnej w zakresie ochrony ptaków strefowych, preferencji siedliskowych oraz głównych
zagrożeń oddziałujących na gatunki strefowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
Lubelszczyzny. Na potrzeby strategii dokonana została także identyfikacja tych części regionu, w
których nie powinny być realizowane wybrane przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na
gatunki strefowe. Treść strategii była konsultowana z Regionalną Dyrekcją Ochrony środowiska a w
późniejszym etapie była rozpowszechniana w jednostkach samorządu terytorialnego oraz instytucjach
odpowiedzialnych m.in. za politykę planistyczną.

Rysunek 3. Dane GIS ze strategii wyświetlone na wewnętrznym geoportalu RDOŚ Lublin

Efekty:
•

Strategia Ochrony Ptaków Strefowych
(http://www.lto.org.pl/images/pliki/strategia/strony_strategii.pdf)

•

Warstwy GIS przekazane do RDOŚ Lublin

Cel 4. Przywrócenie dogodnych warunków żerowiskowych dla orlika krzykliwego na 100 ha
porzuconych łąk.
Zadanie jest próbą zminimalizowania skali i intensywności zagrożenia oddziałującego na populację
orlika krzykliwego związanego z zaprzestaniem użytkowania łąk i pastwisk, będących jednym z
istotniejszych żerowisk tego gatunku. Zgodnie z założeniami projektu, zabiegom odtworzenia miało
zastać poddane 100 ha łąk i pastwisk.
Efekty:
•

Odtworzenie i kontynuacja użytkowania 136 hektarów, zlokalizowanych głównie na
południowym skraju Puszczy Solskiej.

Rysunek 4. Miejsca realizacji zadania związanego z odtwarzaniem łąk

Cel 5. Polepszenie warunkach w obrębie stanowisk lęgowych
Jednym z istotniejszych zadań realizowanych w ramach projektu jest zadanie polegające na tworzeniu
wokół zlokalizowanych w ramach zadania A2 gniazd tzw. stref ochrony miejsc rozrodu.
Wytypowane w ramach realizacji zadania A1 odcinki linii średniego napięcia, na których stwierdzono
wyjątkowo częste występowanie przypadków śmiertelności ptaków w wyniku porażenia prądem,
zostały zabezpieczone specjalnymi osłonami uniemożliwiającymi występowanie podobnych
przypadków w przyszłości.
Realizowano działania mające na celu ograniczeni śmiertelności piskląt orlika krzykliwego w wyniku
tzw. kainizmu, mającego miejsce w przypadku dwujajowych lęgów tego gatunku, a polegającego
śmierci młodszego pisklęcia w wyniku agresji ze strony starszego i silniejszego pisklęcia. W tym celu
podjęto próby adopcji młodszego pisklęta przez aktywne terytorialne pary ze stratą lęgu.
Polepszono warunki gniazdowania orlika krzykliwego i bociana czarnego poprzez wzmocnienie lub
odbudowę gniazd mogących ulec zniszczeniu w wyniku złego posadowienia lub nadmiernego

nagromadzenia materiału gniazdowego. W przypadku puchacza, celem instalacji platform było
ograniczenie strat w lęgach tego gatunku poprzez zapewnienie odpowiednich miejsc lęgowych
znajdujących się poza zasięgiem drapieżników naziemnych. W przypadku włochatki zaplanowany
został montaż 60 budek lęgowych oraz ich zabezpieczenie przed kuną.
•

Od momentu rozpoczęcia projektu, do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Lublinie i Rzeszowie przekazane zostały informacja o 146 gniazdach strefowych gatunków
ptaków, których lokalizacja wymagała utworzenia bądź korekty przebiegu granic istniejącej
strefy ochronnej. Do chwili przygotowania niniejszego opracowania na mocy decyzji
dyrektorów RDOŚ utworzonych zostało 100 stref.

•

Dzięki wsparciu przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzialnego za montaż osłon,
liczba zabezpieczonych słupów wyniosła ponad 300, z 100 zaplanowanych.

•

Przeprowadzenie w ciągu czterech lat realizacji projektu 23 prób adopcji, których wynikiem
było wychowanie przez dorosłe ptaki z co najmniej 14 piskląt.

•

Montaż 40 specjalnych skrzyń lęgowych dla puchacza

•

wzmocnienie 20 gniazd orlika krzykliwego i 15 gniazd bociana czarnego.

•

Zamontowano i zabezpieczono wszystkie z 60-ciu zaplanowanych budek, po 2 na rewir

Rysunek 5. Efekty realizacji wybranych zadań: zabezpieczony słup linii średniego napięcia, młody orlik
krzykliwy wychowany dzięki pomyślnej adopcji, para puchaczy na zamontowanej platformie, młody
bocian czarny na wzmocnionym gnieździe

Cel 6. Wzrost świadomości wśród lokalnych społeczności
W ramach realizacji tego celu zaplanowano przeprowadzenie cyklu szkoleń których odbiorcami byli
uczniowie szkół, rolnicy oraz myśliwi, żyjący na terenach objętych projektem. Celem szkoleń było
poszerzenie wiedzy myśliwych, rolników i dzieci w zakresie rozpoznania ptaków strefowych, ich

gniazd, zachowań i ochrony, a przez to włączenie ich do wyszukiwania gniazd, monitoringu i
zgłaszania zatrutych ptaków. Tematem spotkań były zagrożenia, stan i ochrona rzadkich ptaków,
szczególnie w aspekcie podkładania trucizn na lisy, których ofiarami są również ptaki drapieżne.
Na początku i pod koniec realizacji projektu, przeprowadzone zostały badania znajomości tematu
ochrony ptaków w regionie. Badania prowadzone były z wykorzystaniem przygotowanych ankiet
skierowanych do rolników, urzędników i leśników. Celem badania jest ocena wiedzy mieszkańców na
temat walorów przyrodniczych i ochrony przyrody na Lubelszczyźnie w kontekście realizowanego
projektu. Wyniki ankiety posłużą również ukierunkowaniu działań edukacyjnych i dalszych zabiegów
ochronnych oraz ocenie ich skuteczności w przyszłości.
Promocja projektu jest ważnym elementem projektu, pomocnym w informowaniu opinii publicznej nt.
przeznaczenia funduszy EU i w zwiększaniu świadomości społecznej. Dodatkowo przygotowane
materiały promocyjne mają bardzo ważną rolę edukacyjną. Wykonane wydawnictwa trafiły do
społeczności lokalnych, w tym do szkół, gdzie służą jako dodatkowe materiały edukacyjne (np.
plakaty w sali przyrodniczej) oraz jako uzupełnienie i utrwalenie treści edukacyjnych przekazywanych
przy okazji warsztatów przyrodniczych. Na stronie internetowej znajdą się informacje na temat
ochrony i biologii lęgowej tych ptaków oraz informacje na temat prowadzonych działań.
Efekty:
151 warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz 33 warsztatów dla rolników, w których wzięło
udział odpowiednio 3064 i 697 osób. Zorganizowano także 3 spotkania z myśliwymi, na których
obecnych było 66 osób.

Rysunek 6. Wybrane działania promocyjne i edukacyjne: warsztaty z uczniami, wydawnictwa, spotkania
plenerowe, film o projekcie.

Ponadto, działania realizowane w ramach projektu były przedmiotem audycji radiowych, artykułów
prasowych oraz krótkich reportaży emitowanych w telewizji. Wybrane działania stały się również
tematem jednego z odcinków cyklu filmów przyrodniczych „Tańczący z Naturą” wyemitowanych w
ogólnopolskiej telewizji.

W ramach promocji projektu, pracownicy LTO oraz Fundacji Natura International uczestniczyli w
zajazdach, konferencjach oraz imprezach plenerowych, na których przybliżali zainteresowanym
uczestnikom problematykę realizowanych działań.

2. Najważniejsze osiągnięcia projektu
Monitoringiem ornitologicznym objęto około 150 gniazd, których odnalezienie wymagało kontroli
ponad 250 rewirów. Wyznaczano lub zaktualizowano granice 100 stref ochrony miejsc rozrodu
gatunków objętych projektem, co znacznie zminimalizowało zagrożenia związane z przypadkowym
płoszeniem ptaków na lęgowiskach podczas prowadzenia prac leśnych. Ponadto, funkcjonujące strefy,
w związku z ograniczeniami w działalności związanej z gospodarką leśną, z biegiem czasu stają się
refugiami dla gatunków wymagających dojrzałych i zróżnicowanych gatunkowo drzewostanów.
Odtworzono blisko 140 ha nieużytkowanych łąk, co spowodowało wzrost dogodnej powierzchni
żerowiskowej dla kilku par orlika krzykliwego oraz prawdopodobnie jedynej w Polsce lęgowej pary
gadożerów. Polujące ptaki wielokrotnie były obserwowane nawet w trakcie prowadzenia prac
związanych z koszeniem.
Zabezpieczono ponad 300 słupów linii średniego napięcia. W trakcie kontroli zabezpieczonych
odcinków nie odnaleziono żadnej ofiary porażenia prądem, co świadczy o 100% skuteczności
przyjętej metody i jednoznacznie wskazuje na zasadność realizacji zadania.
Przeprowadzony monitoring zainstalowanych platform lęgowych wykazał, że zajętych zostało
odpowiednio 12 (2017 r.) i 16 (2018 r.) platform. Poza podsumowanymi wyżej platformami na
których ptaki założyły gniazda, wspomnieć należy o kolejnych 13 (w 2017 r.) i 8 (w 2018 r.)
platformach, które były odwiedzane przez ptaki, co daje dużą nadzieję na ich zasiedlenie w bliskiej
przyszłości. W celu podkreślenia słuszności realizacji zadania warto wspomnieć, że w latach 2017 i
2018, aż 75% zakończonych sukcesem lęgów puchacza spośród wszystkich monitorowanych w
obszarach Natura 2000, stanowiły lęgi wyprowadzone na zamontowanych platformach. Ponadto, na
15 wzmacnianych lub odbudowanych gniazd bociana czarnego, przynajmniej w jednym sezonie roku
zajętych było 8 gniazd (53%), a dodatkowo zajęte bociany czarne zajęły 3 platformy przeznaczone dla
puchacza.
W okolicach Puszczy Solskiej, gdzie w poprzednich latach notowane były przypadki zatruwania
ptaków i gdzie skumulowane zostały działanie związane z edukacją rolników, zimą 2017/2018 po raz
pierwszy od wielu lat nie stwierdzono przypadków zatrucia bielików.
Pozyskano bardzo obszerne dane na temat przemieszczeń ptaków, które w połączeniu z monitoringami
siedlisk i zasobów pokarmowych pozwoliły lepiej poznać preferencje siedliskowe i wybrane aspekty z
biologii orlika krzykliwego i gadożera.
Opracowano proste i wygodne narzędzie wspomagające pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Lublinie w ocenie wpływu planowanych przedsięwzięć na strefowe gatunki ptaków w
miejscach ich występowania.

3. Wyzwania i analiza zagrożeń

Populacja gatunków strefowych zasiedlająca Lubelszczyznę podlega w dalszym ciągu wielu
wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom. Część z nich dotyczy tylko pojedynczych gatunków, inne
są natomiast wspólne dla większości z nich.

Gospodarka rolna
Zarówno zaniechanie użytkowania jak i zbyt intensywna gospodarka rolna negatywnie
wpływają na obszary żerowiskowe ptaków strefowych. Zaniechanie użytkowania terenów otwartych
prowadzi do ich zarastania w wyniku naturalnej sukcesji i przekształcania się w tereny zakrzaczone
lub leśne, co w konsekwencji prowadzi do utraty obszarów żerowania dla gatunków polujących na
terenach otwartych. Zbyt intensywna gospodarka rolna, oparta na usuwaniu miedz, śródpolnych
zadrzewień i zakrzewień, osuszaniu terenów podmokłych oraz przekształcania użytkach zielonych w
grunty orne lub plantacje wieloletnie, powoduje zmniejszanie się liczebności płazów, gadów i gryzoni,
będących głównym pokarmem gatunków strefowych. Zmniejsza to dostępność bazy pokarmowej i
atrakcyjność terenu dla gatunków strefowych ptaków.

Gospodarka leśna
Prace leśne wpływają na gatunki strefowe ptaków w sposób bezpośredni jak i pośredni.
Prowadzenie prac w sąsiedztwie obszarów lęgowych powoduje niepokojenia osobników na gnieździe.
Pośredni wpływ ma wycinanie drzew dziuplastych i starodrzewu (potencjalne miejsca lęgowe, na
założenie gniazda oraz obszary żerowiskowe gatunków leśnych). W pośredni sposób na obszary
lęgowe jak i żerowiskowe wpływają zmiany stosunków wodnych w lasach.
Zalesianie terenów otwartych wpływa również niekorzystnie na obszary żerowiskowe orlika
krzykliwego, gadożera i bociana czarnego. Szczególnie niekorzystnie wpływa zalesianie enklaw
śródleśnych i prostowanie granicy lasu (zalesianie polan).

Produkcja energii
Negatywne oddziaływanie energetyki wiatrowej obejmują:
- śmiertelność w wyniku kolizji,
- bezpośrednią utratę siedlisk,
- zmiany wzorców wykorzystania terenu,
- efekt bariery,
- fragmentację i przekształcenia siedlisk.
Wyniki obserwacji martwych ptaków przy elektrowniach wiatrowych wskazują na to, że elektrownie
wiatrowe mają istotnie negatywny wpływ na następujące gatunki ptaków strefowych: bielik (ryzyko 4), orlik krzykliwy (ryzyko - 2), gadożer (ryzyko - 3), puchacz (ryzyko - 3), bocian czarny (ryzyko - 1)
(Chylarecki i inni 2011). W wyniku kolizji z elektrowniami wiatrowymi w 2016 r. na Lubelszczyźnie
śmierć poniosły 2 orliki krzykliwe a kolejny zginął w 2017 r.

Transport i sieci komunikacyjne
Śmiertelność gatunków strefowych ptaków na drogach i torach kolejowych jest związana z
żerowaniem na padlinie zabitej przez samochody i pociągi lub polowaniem w pobliżu sieci
komunikacyjnej (np. na skoszonych poboczach dróg i nasypów).

Infrastruktura techniczna
Śmiertelność gatunków strefowych następuje w wyniku porażenia prądem (dotyczy głównie
linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV) oraz kolizji z liniami energetycznymi i
ażurowymi konstrukcjami słupów. Ptaki w trakcie polowania koncentrują się na obserwacji ziemi w
wyniku czego uderzają w mało widoczne linie elektroenrgetyczne. Porażenia prądem następują w
wyniku dotknięcia przez ptaka przewodów różnych faz lub jednocześnie przewodu fazowego i

elementu uziemionego. Wypadki porażenia ptaków wynikają z zastosowanej konstrukcji podpór, w
tym poprzeczników i mocowanych na nich izolatorów.

Urbanizacja
Wprowadzanie zabudowy ogranicza tereny żerowiskowe i lęgowe gatunków żerujących na
otwartych terenach. Orliki krzykliwe 95% czasu spędzają w odległości większej niż 250 m od terenów
zabudowy.

Rybołówstwo
Gospodarka na stawach rybnych może wpływać na żerowiska bielika i bociana czarnego.
Ograniczenie liczebności ptaków wodnych oraz płoszenie lub postrzelenie polujących osobników
może być skutkiem straty lęgu, porzucenia obszaru lęgowego lub utraty obszaru żerowiskowego
ptaków.

Nieinwestycyjna działalność człowieka (Turystyka i rekreacja)
Ptaki szponiaste postrzegane są nadal jako jeden z czynników istotnie wpływających na
zmniejszanie się liczebności drobnej zwierzyny łownej. Na terenie województwa stwierdzono kilka
przypadków zastrzelenia orlików krzykliwych. Stwierdza się co roku zatrucia bielików,
najprawdopodobniej w wyniku wykładania przez człowieka trutki (wycofanych z obrotu środków
ochrony roślin) na lisy i następnie jej zjadanie lub zjadanie padłych lisów przez bieliki i inne gatunki
szponiastych.
Wzrost presji turystycznej zarówno w lasach jaki i na stawach rybnych może wpływać na ograniczenie
możliwości korzystania z terenów łowieckich przez ptaki.

Zanieczyszczenia wód
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych wpływają na dużą śmiertelność płazów i gadów,
będących istotnym składnikiem pokarmowym: orlika krzykliwego, gadożera i bociana czarnego.
Chemizacja powoduje, że wraz z pokarmem do organizmów ptaków przedostają się środki chemiczne
mogące wpływać na śmiertelność piskląt jak i dorosłych osobników.

Zmiany stosunków wodnych
Tereny podmokłe i tereny bagienne są ważnym czynnikiem dostępności terenów lęgowych dla
orlika krzykliwego, puchacza, bociana czarnego i gadożera. Ograniczają one dostęp człowieka jak i
ssaków drapieżnych do miejsc lęgowych ptaków. Zmiany stosunków wodnych (a głównie osuszanie
terenów bagiennych) przyczynia się do zwiększenia penetracji lasów przez człowieka (niepokojenie w
osobników na gniazdach) oraz przez lisa i kunę (wzrost strat lęgów w wyniku drapieżnictwa).

Procesy naturalne
Naturalna sukcesja krzewów i drzew na terenach otwartych (głównie użytków zielonych i
ugorów) w istotny sposób wpływa na zmniejszanie się powierzchni żerowiskowej ptaków strefowych.

Interakcja i drapieżnictwo
Wszystkie gatunki strefowe ptaków narażone są na utratę lęgów w wyniku drapieżnictwa.
Głównym zagrożeniem gatunków wyprowadzających lęgi na ziemi są dzik, lis i kuna leśna, natomiast
gniazdujących na drzewach – kuna leśna, jastrząb, puchacz i bielik.

Zagrożone są również dorosłe włochatki poprzez ataki jastrzębia, puszczyka i puchacza.

4. Analiza sytuacji możliwości ochrony ptaków strefowych
Prezentowana poniżej analiza SWOT w skrócie obrazuje ocenę obecnej sytuacji ochrony
ptaków strefowych na obszarach w skali całego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
objętych projektem.
Mocne strony (Strenghts)

Słabe strony (Weaknesses)

- dobre rozpoznanie rozmieszczenia populacji
gatunków strefowych
- funkcjonowanie odpowiednich narzędzi
prawnych regulujących kwestie ochrony
strefowej;
- opracowanie i funkcjonowanie planów zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000 w których
ptaki strefowe są przedmiotami ochrony;
- obecność w regionie prężnie działających
organizacji przyrodniczych;
- pogłębienie i udokumentowanie wiedzy na
temat biologii lęgowej orlika krzykliwego i
gadożera;

- brak narzędzi ochronnych (poza ustawą o
ochronie przyrody) dla populacji zasiedlających
tereny poza obszarami Natura 2000;
- utrudnione pozyskiwanie środków na realizację
zadań poza obszarami chronionymi mimo
zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb;
- brak mechanizmów wsparcia ekstensywnego
użytkowanie terenów leśnych w lasach
niepaństwowych;
- oparcie wielu zadań na pomocy wolontariuszy;
- trudność w zmianie podejścia części lokalnej
społeczności do kwestii potrzeb ochrony
przyrody;
- trudności w bezpośrednim ustaleniu sprawców
zidentyfikowanych do tej pory przypadków
zatruwania ptaków drapieżnych;
- brak wpływu na losy ptaków na etapie
wędrówki (odstrzały w rejonie Morza
Śródziemnego)
Zagrożenia (Threats)

Szanse (Opportunities)
- konieczność realizacji działań zapisanych w
ustanowionych planach zadań ochronnych (PZO)
dla obszarów Natura 2000;
- perspektywa rozwijania współpracy z
przedsiębiorstwem PGE Dystrybucja w zakresie
zabezpieczania dalszych odcinków linii
średniego napięcia;
- pozyskanie środków na kontynuację wybranych
działań przez kolejne lata;
- coraz większa świadomość ekologiczna,
szczególnie młodszej części społeczeństwa,
- nawiązanie licznych kontaktów z kołami
łowieckimi w celu zwiększenia odstrzału
drapieżników naziemnych niszczących gniazda
ptaków

- koszty prowadzenia działań ochronnych;
- brak zainteresowania i pozytywnego odbioru
działań pro-przyrodniczych, ze strony lokalnej
społeczności;
- dalsze zmiany w sposobie użytkowania gruntów
i zupełny brak opłacalności produkcji w małych
gospodarstwach, gwarantujący mozaikowaty
charakter terenu preferowany przez ptaki;
- wzrost presji turystycznej i pseudoturystycznej
(jazda pojazdami typu motocross, quad)
- presja samorządów na działania inwestycyjne
przynoszące zyski ekonomiczne

III. Plan działań
1. Cele i metodologia planu
W celu określenia właściwego kierunku kontynuowania działań ochronnych podejmowanych w
ramach projektu LIFE, konieczne jest określenie priorytetów w ochronie poszczególnych gatunków.
Na podstawie posiadanej wiedzy, jak również na podstawie wypracowanej Strategii Ochrony Ptaków
Strefowych, za priorytetowe działania ochronne uznano:
Ochrona stanowisk lęgowych
Tworzenie stref gniazdowych
Objęcia gniazda tą formą ochron prawnej, jest w tym momencie najpraktyczniejszą i najskuteczniejszą
metodą ochrony gatunków strefowych, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń antropogenicznych.
Tworzenie stref z jednej strony ogranicza płoszenie ptaków w okresie wysiadywania jaj i karmienia
piskląt, a z drugiej – ułatwia planowanie prac leśnych w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Ptaki, które w
danym fragmencie lasu, przez szereg lat znajdują spokój i dogodne warunki do gniazdowania,
regularnie wracają w raz wybrane miejsce, co ogranicza liczbę przypadków, w których w wyniku
odnalezienia nowego gniazda, występuje konieczność korekty terminów i lokalizacji prac leśnych,
zapisanych w obowiązującym przez 10 lat Planie Urządzania Lasu.
Redukcja liczebności drapieżników
Działanie szczególnie istotne w przypadku puchacza, z racji zakładania przez ten gatunek lęgów
bezpośrednio na ziemi. Działanie nie możliwe do realizacji bez zaangażowania uprawnionych do
prowadzenia odstrzału myśliwych.
Montaż platform lęgowych i wzmacnianie konstrukcji uszkodzonych gniazd
W przypadku działania związanego z montażem platform lęgowych, montaż platform jest
alternatywnym, w stosunku do odstrzału, działaniem ograniczającym wpływ drapieżnictwa na
gnieżdżącą się na ziemi populację puchacza. Wzmacnianie gniazd orlika krzykliwego i bociana
czarnego w nieinwazyjny sposób znacząco redukuje liczbę przypadków strat w lęgach w wyniku
upadku bądź zniszczenia gniazda.
Ochrona miejsc żerowania
Popularyzacja programu rolno środowiskowo-klimatycznego
Ochrona miejsc żerowania, która przyniesie wymierne efekty dla całej populacji ptaków wymaga
wprowadzania rozwiązań systemowych takich, jak chociażby funkcjonujące obecnie dopłaty do
użytkowania łąk przyznawane w ramach programu rolno środowiskowo klimatycznego, które w
chwili obecnej są najlepszym i praktycznie jedynym bodźcem do kontynuacji użytkowania na
trwałych użytkach zielonych rozmieszczonych po całym regionie. Wskazana jest dalsza popularyzacja
możliwości jego zastosowania, prowadzona przez pokazywanie realnych korzyści a nie tylko
potencjalnych możliwości.
Ochrona śródleśnych i śródpolnych bagien przed melioracją i zasypywaniem
W kontekście ochrony żerowisk bociana czarnego, a także w nieco mniejszym stopniu orlika
krzykliwego, kluczowym zagadnieniem wydaje się być ochrona śródleśnych i śródpolnych bagien
przed melioracją i zasypywaniem. Zagadnienie to wydaje się być szczególnie istotne w ostatnich
latach, charakteryzujących się niską sumą rocznych opadów.
Odpowiednie planowanie polityki przestrzennej

W zachowaniu bioróżnorodności niezmiernie istotne jest kształtowanie podejścia instytucji
odpowiedzialnych za politykę przestrzenną do spraw związanych z ochroną ptaków strefowych i ich
wymaganiami siedliskowymi. Szczególnie ważne jest uwzględnienie potrzeb gatunków strefowych w
przypadku planowania przeznaczenia terenów pod zalesienia, zabudowę czy inwestycje związane z
energetyką wiatrową czy fotowoltaiką.
Ograniczenia śmiertelności
Zabezpieczanie infrastruktury energetycznej
Osiągnięte w ramach projektu rezultaty, zdecydowanie wskazują na zasadność prowadzenia i potrzebę
kontynuacji działań związanych z zabezpieczaniem infrastruktury energetycznej. Doświadczenia
projektu dotyczą jedynie zabezpieczania słupów linii średniego napięcia, jako miejsc występowania
przypadków porażenia ptaków prądem. W świetle dostępnych informacji, konieczne wydaje się być
rozszerzenie zakresu przedmiotowych działań o zabezpieczanie samych linii przesyłowych,
zlokalizowanych zarówno w obrębie żerowisk jak i przecinających trasy przelotu między żerowiskami
a lęgowiskami.
Ograniczenie ryzyka kolizji z turbinami wiatrowymi
Na podstawie zebranych w ramach projektu danych w zakresie przemieszczeń orlików krzykliwych i
gadożerów w trakcie sezonu lęgowego, opracowanych i wykorzystanych na potrzeby stworzenia
Strategii ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie konieczne jest podejmowanie dalszych działań
nad rozpowszechnianiem zapisów przedmiotowego dokumentu nie tylko wśród urzędników ale także
wśród inwestorów indywidualnych oraz stowarzyszeń, takich jak Polskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej.
Badania i monitoring
Pogłębienie wiedzy o gatunkach strefowych
W trakcie realizacji projektu ujawniła się konieczność dalszego pogłębiania wiedzy o gatunkach
będących przedmiotem jego realizacji. Doty czy ona szczególnie:
- badania przemieszczeń puchaczy w kontekście sąsiednich populacji,
- badania biologii bociana czarnego,
- badania wybiórczości siedliskowej włochatki.
Publikacja zebranych danych
W celu zwiększenia możliwości powoływania się na naukowe dane zebrane w trakcie trwania
projektu, szczególnie w odniesieniu do informacji o zasięgu terytorialnym mi preferencjach
siedliskowych orlika krzykliwego i gadożera, konieczna jest ich publikacja w wydawnictwach
naukowych.

2. Potrzeba działań utrzymujących rezultaty projektu po jego zakończeniu
Wybrane działania zrealizowane w ramach projektu, będą kontynuowane po jego zakończeniu. Są to
działania niezbędne do utrzymania jego rezultatów. Dodano również nowe zadania wynikające ze
Strategii.
Tabela 1 zawiera opis tych działań wraz z określeniem instytucji/organizacji odpowiedzialnych za ich
realizację oraz możliwe źródła finansowania tych działań.

Priorytet

Szacunkowy koszt

K = Kontynuacja działania krytyczna

€ = < 5000 €

Potencjalne źródła
finansowania
PP = Beneficjenci

dla zachowania gatunku
R = Działanie rekomendowane do
realizacji
O = Opcjonalne do zrealizowania,
jeśli istnieją fundusze
STOP = Brak potrzeby dalszej
realizacji

€€ = 5 000 to 10 000 €
€€€ = 10 000 to 50 000 €

€€€€ = 50 000 to 100 000 €
€€€€€ = > 100 000 €

NGOs = Organizacje
pozarządowe
IP = Instytucje Państwowe
(RDOŚ, GDOŚ, Parki
Narodowe)
EU = Fundusze Unii
Europejskiej
LP = Lasy Państwowe
PROW = programy rolnośrodowiskowe
GIOŚ = Krajowy Monitoring
Ptaków

Kod

Działanie

Działania badawcze
A1
Rozpoznanie wybiórczości
siedliskowej, zasięgu
terytorialnego i zagrożeń dla
orlika i gadożera
A2
Rozpoznanie stanu populacji,
parametrów populacyjnych i
zagrożeń gatunków
strefowych
A3

NOWE

NOWE

NOWE

Szacunkowy Możliwości Uzasadnienie potrzeby kontynuacji
Koszt
finansowania

STOP

Zadanie nie wymaga kontynuacji.
Dalsze prowadzenie monitoringu populacji
gatunków strefowych jest konieczne w celu
aktualizacji strefo ochronnych i identyfikacji
miejsc w których niezbędne jest podjęcie
zabiegów z zakresu ochrony czynnej
Kontynuacja zadania polegać będzie na
rozpowszechnianiu strategii oraz aktualizacji
danych z zakresu lokalizacji stanowisk
gatunków strefowych

K

€

PP, NGOs

R

€

PP, NGOs

R

€€€

PP, NGOs,
EU

Brak wystarczającej wiedzy naukowej na temat
gatunku

Badania biologii bociana
czarnego,

O

€€

PP, NGOs,
EU

Brak wystarczającej wiedzy naukowej na temat
gatunku

Badania wybiórczości
siedliskowej włochatki

O

€€

PP, NGOs,
EU

Brak wystarczającej wiedzy naukowej na temat
gatunku

Przygotowanie strategii
ochrony gatunków
strefowych i wytycznych
monitoringu do PZO
Badania przemieszczeń
puchaczy w kontekście
sąsiednich populacji

Działania praktyczne
C1
Instalacja platform dla
puchacza, orlika i bociana
czarnego

C2

Priorytet

Przemieszczanie młodszego
pisklęcia orlika krzykliwego

R

STOP

€€

PP, NGOs,
IP, EU

W przypadku stwierdzenia nowych rewirów
puchacza lub gniazd bociana czarnego i orlika
krzykliwego narażonych na zniszczenia –
konieczne jest podjęcie działań związanych z
montażem podstaw.
Przedmiotowe działanie realizowane w ramach
projektu LIFE miało charakter poznawczy i

Podmiot
odpowiedzialny

-

LTO, NGOS

LTO, Natura
International
NGOS,
ośrodki
akademickie
NGOS,
ośrodki
akademickie
NGOS,
ośrodki
akademickie
LTO, NGOS,
Poleski Park
Narodowy na
obszarze
Parku
-

do gniazd ze stratą lęgu.
C3

C4

C5

C6

Przywrócenie prawidłowych
warunków żerowiskowych
dla orlika krzykliwego
poprzez odtworzenie
nieużytkowanych łąk i
pastwisk
Instalacja osłon i izolatorów
na sieciach trakcyjnych dla
orlika krzykliwego
Budowa i instalacja budek i
osłon przeciwko
drapieżnikom dla włochatki

naukowy. Nie stwierdzono konieczności jego
kontynuacji w przyszłości.

R

R

€€€€

€€€€

PROW, PP,
NGOs, EU

PGE, EU

STOP

Aktualizacja i tworzenie
nowych stref gniazdowych.
K

€

IP, PP

Podtrzymanie użytkowania na odtworzonych
łąkach jest niezbędne do ich dalszego
wykorzystywania przez ptaki.
Skuteczność realizacji zadania sugeruje
konieczność jego kontynuacji i rozszerzenie
zasięgu.
Na chwilę obecną nie stwierdza się
konieczności dalszego montażu dodatkowych
budek. Montażu dokonano praktycznie we
wszystkich znanych rewirach gatunku.
Aktualizacja i tworzenie nowych stref
ochronnych, jako jedno z najskuteczniejszych
spośród funkcjonujących obecnie działań
chroniących miejsca gniazdowania ptaków,
musi być kontynuowane w przyszłości.

LTO, Rolnicy

LTO, PGE
Dystrybucja
S.A.
-

RDOŚ Lublin,
RDOŚ
Rzeszów

Działania monitoringowe
D1

Ocena wpływu realizacji
projektu na ptaki

D2

Ocena wpływu projektu na
lokalne społeczności

E1

Promocja projektu

K

€€

PP

STOP

Kontynuacja zadania wskazana jest w zakresie
monitoringu stopnia zasiedlenia
zamontowanych platform i budek lęgowych.
Zadanie nie wymaga kontynuacji.

LTO
-

Działania promocyjne

R

E2

Działania edukacyjne dla

STOP

€

PP

Promocja projektu będzie kontynuowana
poprzez dalsze funkcjonowanie strony
internetowej (co najmniej 5 lat) oraz
dystrybucję materiałów promocyjnych na
imprezach plenerowych, w których udział biorą
członkowie LTO. Również pośrednio np.
poprzez wywieszone plakaty w szkołach.
Zadanie zakończone – nie wymaga

LTO

-

E3

rolników i dzieci
Końcowe seminarium
projektu.

kontynuacji.
STOP

Zadanie nie wymaga kontynuacji.

-

STOP

Zadanie nie wymaga kontynuacji.

-

STOP
STOP

Zadanie nie wymaga kontynuacji.
Zadanie nie wymaga kontynuacji.

-

STOP

Zadanie nie wymaga kontynuacji.

-

Działania koordynacyjne
F1
F2
F3
F4
F5

Koordynacja i monitoring
realizacji projektu
Audyt projektu
Zarządzenie projektu – LTO
Zarządzanie projektu –
NATURA
Tworzenie sieci z innymi
projektami LIFE.

O

F6
F7

After-LIFE Conservation
Plan
Layman report

€

PP

Planowane jest w miarę możliwości
podtrzymywanie kontaktów
LTO z beneficjentami innych
projektów poprzez udział
w konferencjach, sympozjach
i seminariach, dot. tematyki projektu.

LTO

STOP

Zadanie nie wymaga kontynuacji.

-

STOP

Zadanie nie wymaga kontynuacji.

-

VI. Plan finansowy
Większość z zaproponowanych powyżej zadań wymaga nakładu finansowego. Część z
nich może być finansowana w oparciu o istniejące mechanizmy (program rolno
środowiskowo-klimatyczny) lub w oparciu o fundusze podmiotów bezpośrednio związanych
z danym zagadnieniem (np. przedsiębiorstwo PGE Dystrubucja S.A. lub inni dostawcy prądu
i zarządcy sieci energetycznych)
Dalszy monitoring gatunków strefowych, zagadnienia badawcze oraz większość
działań z zakresu czynnej ochrony wymagają dużych środków i powinny być realizowane w
ramach kolejnych projektów ochrony gatunku ze środków celowych na ochronę przyrody
(fundusze Komisji Europejskiej jak LIFE+, Infrastruktura i Środowisko, środki krajowe takie
jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze regionalne itp.).
Zagadnienia badawcze mogą ponadto być finansowane z wykorzystaniem o środków
celowych na naukę, takich jak regularne granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Narodowego Centrum Nauki czy granty przyznawane z Funduszy Europejskich.

