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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 przyczyną wspomnianych przemian potrafi w krótkim czasie się do nich 
dostosować, o tyle przyroda na adaptację do nowych warunków potrzebuje znacznie wię-
cej czasu. Na skutki zmian w środowisku szczególnie mocno narażone są gatunki, które 
mają wąskie, ściśle określone wymagania pokarmowe i siedliskowe.

To właśnie z chęci pomocy takim nielicznym i zagrożonym gatunkom, Lubelskie Towarzy-
stwo Ornitologiczne oraz Fundacja Natura International Polska, zainicjowały projekt, który 
poprzez realizację zadań z zakresu ochrony czynnej przyczyni się bezpośrednio do poprawy 
warunków gniazdowania i żerowania lokalnych populacji wybranych gatunków ptaków stre-
fowych, a dodatkowo, dzięki zadaniom o charakterze badawczym, w przyszłości pomoże 
uskutecznić ich ochronę w zakresie całej populacji.

Realizacja zaplanowanych działań wiązała się z dużymi nakładami finansowymi i nie 
była by możliwa, gdyby nie wsparcie mechanizmu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+, 
uzupełnionego dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.

Założenia projektu LIFE13 NAT/PL/000060 „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wy-
branych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” realizowane są poprzez szereg różnorod-
nych zadań, których wspólnym celem jest zminimalizowanie intensywności oddziaływania 
zagrożeń, wśród których wymienić należy głównie: zanikanie żerowisk orlika krzykliwego  
i gadożera, płoszenie ptaków przy gniazdach, śmiertelność ptaków drapieżnych w wyniku 
otrucia oraz porażenia prądem,  niedostatek dogodnych miejsc gniazdowania, drapieżnic-
two a także  niekontrolowany rozwój infrastruktury i zabudowy oraz brak strategii ochrony 
gatunków strefowych.

Najważniejszymi działaniami podjętymi, aby osiągnąć założony cel są: 
• rozpoznanie wymagań siedliskowych orlika krzykliwego i gadożera przy użyciu na-

dajników GPS;
• wyszukiwania gniazd w celu utworzenia wokół nich stref ochronnych;
• wypracowanie strategii ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie;
• przywrócenie dogodnych warunków żerowiskowych dla orlika krzykliwego na 100 ha 

porzuconych łąk;
• instalacja 75 platform gniazdowych dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czar-

nego oraz 80 budek dla włochatki;
• instalacja osłon na 100 słupach linii średniego napięcia – zadanie realizowane we 

współpracy z przedsiębiorstwem PGE Dystrybucja S.A.;
• przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu;
• działania promocyjne i edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych;
• monitoring efektów ekologicznych i społecznych projektu.

o projekcie słów kilka
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The recent years have been a time of rapid changes in every field of our life. The-
se changes do not omit the field that have particularly major influence on the natural 
environment, such as agriculture or forestry. Paradoxically, they are related both to the 
intensification and cease of particular activities. Although humans causing these changes 
can adapt to them within a short time, nature needs much more time to adapt to the 
new conditions. The species that are most particularly exposed to the results of changes 
in the environment are those with narrow, strictly defined food and habitat requirements.

Wishing to aid such sparse and endangered species, the Ornithological Society of 
Lublin and the Nature International Poland Foundation initiated a project that, by means 
of implementation of active protection tasks, will contribute directly to the improvement 
of the nesting and feeding conditions of the local populations of selected species of 
zone-protected birds, and in addition, owing to research tasks, it will allow to make their 
protection within the scope of the entire population more effective in the future.

The implementation of the planned tasks required major financial outlay, and it would 
not have been possible without the support of the financial mechanism of the LIFE+ Eu-
ropean Commission, supplemented with financing from the funds of the National Fund for 
Environmental Protection and Water Management.

The objectives of the LIFE13 NAT/PL/000060 project “Conservation of nest zone protec-
ted birds in the selected Natura 2000 sites in Lubelszczyzna region” are implemented by 
means of a range of various tasks with a common purpose of minimising the intensity of 
impact of the threats, which mainly include: disappearance of feeding grounds of lesser 
spotted eagle and short-toed snake eagle, frightening birds near the nests, mortality of 
birds of prey as a result of poisoning and electrocution, deficiency of convenient nesting 
sites, predators, the uncontrolled development of infrastructure and dwellings, as well as 
the lack of conservation strategies of zone-protected species.

The most important measures undertaken to achieve the objective include:
• assessment of habitat requirements of lesser spotted eagle and short-toed snake 

eagle by means of GPS trackers;
• finding nests in order to create protection zones around them;
• developing conservation strategies for zone-protected birds in the Lublin region;
• restoring convenient feeding conditions for lesser spotted eagle on 100 ha of 

abandoned meadows;
• installing 75 nest platforms for eagle-owl, lesser spotted eagle and black stork and 

80 nesting boxes for boreal owl;
• installing guards on 100 MV power line pylons – task implemented in cooperation 

with PGE Dystrybucja S.A.;
• moving younger nestling of lesser spotted eagle to the nests with breeding loss;
• promotional and educational activities directed at different social groups;
• monitoring ecological and social results of the project.

a few words about the project
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Działania projektu skupiły się w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie 16 obszarów 
Natura 2000 położonych 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, Do-
lina Tyśmienicy i Zlewnia Górnej Huczwy.

Tak szeroki zasięg terytorialny projektu pozwolił na objęcie inwentaryzacją bądź działa-
niami z zakresu ochrony czynnej, praktycznie całej populacji ptaków strefowych występują-
cej w Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 wyznaczonych na Lubelszczyźnie. 

miejsca realizacji projektu

The activities as a part of the project were focused within or in direct vicinity of 
16 Natura 2000 areas located in the Lubelskie Province and the southern border of the 
Podkarpackie Province. These included: Puszcza Solska, Puszcza Sandomierska, Lasy Janow-
skie, Roztocze, Ostoja Tyszowiecka, Dolina Sołokiji, Dolina Szyszły, Ostoja Nieliska, Lasy 
Strzeleckie, Lasy Parczewskie, Uroczysko Mosty-Zahajki, Polesie, Lasy Łukowskie, Dolina 
Dolnego Bugu, Dolina Tyśmienicy and Zlewnia Górnej Huczwy.

Such a broad territorial range of the project allowed the inventory or actions within the 
scope of active protection of practically the entire population of zone-protected birds pre-
sent in the Natura 2000 Special Protection Areas for Birds established in the Lublin region.

1
Sticky Note
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miejsca realizacji projektuproject site

· Natura 2000 sites covered by the project
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gatunki, które chronimy

Działaniami projektu objęto sześć gatunków ptaków. Są to: orlik krzykliwy, gadożer, 
bielik, puchacz, włochatka i bocian czarny.

Choć różnią się one wyglądem, zachowaniem i środowiskiem życia, mają one jedną 
wspólną cechę: wszystkie, zaliczane są do tak zwanych gatunków strefowych.

Gatunkami strefowymi, potocznie określa się te gatunki roślin, zwierząt i grzybów, 
które obok tradycyjnej ochrony gatunkowej objęte są specjalną, dodatkową formą ochrony 
ich stanowisk. Ochrona ta polega na tym, że wokół odkrytego miejsca gniazdowania  
(w przypadku ptaków) lub regularnego przebywania takiego gatunku, wyznacza się tzw. 
strefę ochronną, czyli obszar o ograniczonej działalności człowieka, do którego wstęp możliwy 
jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wyznaczanie stref ochronnych to najskuteczniejszy 
sposób na uniknięcie przypadków płoszenia i niepokojenia wysiadujących ptaków.

1
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species we protect

The activities within the project covered six bird species. These are: lesser spotted 
eagle, short-toed snake eagle, white-tailed eagle, eagle-owl, boreal owl, and black stork.

Although they differ in terms of appearance, behaviour and living environment, they 
share a common property: they are all recognised as the so-called zone-protected species.

Zone-protected species is the common name for the species of plants, animals and 
fungi that, apart from the traditional species conservation, are covered by special, 
additional form of protection for their sites. This protection consists in establishment of  
a so-called protection zone around the open nesting (in the case of birds) or the regularly 
frequented site of this species, i.e. a zone of limited activities of the people, which can 
be accessed in exceptional circumstances only, The establishment of protection zones 
is the most effective way to avoid the incidents related to frightening and bothering 
hatching birds.

1
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Wartość przyrodnicza: Załącznik I Dyrektywy Ptasiej.
Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – kategoria LC (najmniejszej troski).
Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) – R (rzadki).

liczebność populacji krajowej: 1000-14000 par
liczebność na Lubelszczyźnie: 35-40 par

zagrożenia:
• płoszenie ptaków przy gniazdach;
• zagospodarowanie turystyczne miejsc wykorzystywanych jako żerowiska bielików;
• prześladowanie ptaków poprzez strzelanie i trucie;
• drapieżnictwo ze strony kun i kruków w stosunku do jaj i piskląt;

działania ochronne w projekcie:
• rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefowych
• przygotowanie strategii ochrony gatunków strefowych i wytycznych monitoringu do 

PZO
• tworzenie i aktualizacja stref gniazdowych
• działania edukacyjne dla rolników i dzieci

bielik

1
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white-tailed eagle

Natural value: Annex I to the Birds Directive.
Red List of Threatened Animals in Poland – LC (Least Concern) category
European endangerment status (according to BirdLife International 2004) – R (Rare).

numbers of birds nationwide: 1000-14000 pairs
numbers of birds in the Lublin region: 35-40 pairs

threats:
• frightening birds near the nests;
• tourist infrastructure in locations used as the feeding grounds by the white-tailed 

eagles;
• harassing birds by means of shooting and poisoning;
• predatory activities of martens and ravens targeting eggs and nestlings;

protection activities within the project:
• assessment of the population size, population parameters and threats for zone-

protected species.
• development of the conservation strategies for zone-protected species and monitoring 

guidelines for the CMP
• development and update of nesting zones
• educational activities for farmers and children

1
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orlik krzykliwy

Wartość przyrodnicza: Załącznik I Dyrektywy Ptasiej.
Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – kategoria LC (najmniejszej troski).
Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) – (D) (zmniejszający 
liczebność, status tymczasowy).

liczebność populacji krajowej: ok. 2000 par
liczebność na Lubelszczyźnie: 260-280 par

zagrożenia: 
• zanikanie żerowisk;
• niekontrolowany rozwój infrastruktury i zabudowy;
• rosnąca antropopresja, powodująca niepokojenie ptaków w sezonie lęgowym;
• prześladowanie ptaków w trakcie wędrówek.

działania ochronne w projekcie:
• rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika  

i gadożera
• rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefowych
• przygotowanie strategii ochrony gatunków strefowych i wytycznych monitoringu do 

PZO
• iistalacja platform dla puchacza, orlika i bociana czarnego
• przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu
• przywrócenie prawidłowych warunków żerowiskowych dla orlika krzykliwego poprzez 

odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk
• instalacja osłon i izolatorów na sieciach trakcyjnych dla orlika krzykliwego
• tworzenie i aktualizacja stref gniazdowych

1
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Natural value: Annex I to the Birds Directive.
Red List of Threatened Animals in Poland – LC (Least Concern) category
European endangerment status (according to BirdLife International 2004) – (D) (Declining, 
temporary status).

numbers of birds nationwide: approx. 2000 pairs
numbers of birds in the Lublin region: 260-280 pairs

threats:
• disappearance of feeding grounds;
• uncontrolled development of infrastructure and dwellings;
• increasing anthropopressure, causing disturbance in the birds during the hatching 

season;
• harassing birds during their journeys.

protection activities within the project:
• assessment of habitat selection, territorial scope and threats for the lesser spotted 

eagle and the short-toed snake eagle
• assessment of the population size, population parameters and threats for zone-

protected species.
• development of the conservation strategies for zone-protected species and monitoring 

guidelines for the CMP
• installation of platforms for eagle-owl, lesser spotted eagle and black stork
• movement of younger nestling of lesser spotted eagle to the nests with breeding loss
• restoration of convenient feeding conditions for lesser spotted eagle by means of 

restoration of unused meadows and grazing grounds
• installation of guards and insulators on overhead power lines for lesser spotted eagle
• development and update of nesting zones

lesser spotted eagle
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gadożer

Wartość przyrodnicza: Załącznik I Dyrektywy Ptasiej.
Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – kategoria CR (krytycznie zagrożony).
Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) – (R) (rzadki, status 
tymczasowy).

liczebność populacji krajowej: max 5 par
liczebność na Lubelszczyźnie: 1-2 pary

zagrożenia: 
• osuszanie obszarów bagiennych;
• niepokojenie w sezonie lęgowym przy gniazdach;
• kłusownictwo;
• kolizje ptaków z liniami przesyłowymi, turbinami wiatrowymi

działania ochronne w projekcie:
• rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika  

i gadożera
• rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefowych
• przygotowanie strategii ochrony gatunków strefowych i wytycznych monitoringu do 

PZO
• przywrócenie prawidłowych warunków żerowiskowych dla orlika krzykliwego poprzez 

odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk
• tworzenie i aktualizacja stref gniazdowych

1
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Natural value: Annex I to the Birds Directive.
Red List of Threatened Animals in Poland – CR (Critically Endangered) category.
European endangerment status (according to BirdLife International 2004) – (R) (Rare, 
temporary status).

numbers of birds nationwide: max. 5 pairs
numbers of birds in the Lublin region: 1-2 pairs

threats:
• draining of wetland areas;
• causing disturbance during the hatching season near the nests;
• poaching;
• birds in collision with transmission lines, wind turbines

protection activities within the project:
• assessment of habitat selection, territorial scope and threats for the lesser spotted 

eagle and the short-toed snake eagle
• assessment of the population size, population parameters and threats for zone-

protected species.
• development of the conservation strategies for zone-protected species and monitoring 

guidelines for the CMP
• restoration of convenient feeding conditions for lesser spotted eagle by means of 

restoration of unused meadows and grazing grounds
• development and update of nesting zones

short-toed snake eagle

?
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włochatka

Wartość przyrodnicza: Załącznik I Dyrektywy Ptasiej.
Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – kategoria LC (najmniejszej troski).
Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) – (S) (bezpieczny, status 
tymczasowy).

liczebność populacji krajowej: 1000-2000 par
liczebność na Lubelszczyźnie: 15-30 par

zagrożenia: 
• presja ze strony drapieżników, szczególnie kuny;
• wyrąb starych drzewostanów i fragmentacja lasów;
• uproszczenie struktury przestrzennej lasu.

działania ochronne w projekcie:
• rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefo-

wych
• przygotowanie strategii ochrony gatunków strefowych i wytycznych monitoringu do 

PZO
• budowa i instalacja budek i osłon przeciwko drapieżnikom dla włochatki
• tworzenie i aktualizacja stref gniazdowych

1
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Natural value: Annex I to the Birds Directive.
Red List of Threatened Animals in Poland – LC (Least Concern) category
European endangerment status (according to BirdLife International 2004) – (S) (Safe, 
temporary status).

numbers of birds nationwide: 1000-2000 pairs
numbers of birds in the Lublin region: 15-30 pairs

threats:
• pressure of predators, martens in particular;
• felling old tree stands and forest fragmentation;
• simplification of the spatial structure of the forest.

protection activities within the project:
• assessment of the population size, population parameters and threats for zone-pro-

tected species.
• development of the conservation strategies for zone-protected species and monitoring 

guidelines for the CMP
• development and installation of nesting boxes and guards against predators for bo-

real owl
• development and update of nesting zones

boreal owl
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puchacz

Wartość przyrodnicza: Załącznik I Dyrektywy Ptasiej.
Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – kategoria NT (bliski zagrożenia).
Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) – (H) (oszczuplona popula-
cja, status tymczasowy).

liczebność populacji krajowej: 250-270 par
liczebność na Lubelszczyźnie: 60 par

zagrożenia:
• płoszenie ptaków przy gniazdach, presja turystyczna, prześladowanie ptaków – straty 

w lęgach wynikające z dużej wrażliwości tego gatunku na niepokojenie;
• utrata siedlisk w wyniku melioracji i zmian użytkowania gruntów;
• straty w lęgach naziemnych spowodowane przez lisy, dziki i jenoty;
• wyrąb starych drzewostanów będących dogodnym miejscem gniazdowania.

działania ochronne w projekcie:
• rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefo-

wych
• przygotowanie strategii ochrony gatunków strefowych i wytycznych monitoringu do 

PZO
• instalacja platform dla puchacza, orlika i bociana czarnego
• tworzenie i aktualizacja stref gniazdowych

1
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eagle-owl

Natural value: Annex I to the Birds Directive.
Red List of Threatened Animals in Poland – NT (Near Threatened) category.
European endangerment status (according to BirdLife International 2004) – (H) (Depleted, 
temporary status).

numbers of birds nationwide: 250-270 pairs
numbers of birds in the Lublin region: 60 pairs

threats:
• frightening birds near the nests, tourism pressure, harassment of birds – losses in 

breeding resulting from major sensitivity of this species to disturbance;
• loss of habitats as a result of drainage and changed in the use of lands;
• losses in breeding on the ground caused by foxes, boars and raccoon dogs;
• lodging of old tree stands acting as convenient nesting site.

protection activities within the project:
• assessment of the population size, population parameters and threats for zone-pro-

tected species.
• development of the conservation strategies for zone-protected species and monitoring 

guidelines for the CMP
• installation of platforms for eagle-owl, lesser spotted eagle and black stork
• development and update of nesting zones
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bocian czarny

Wartość przyrodnicza: Załącznik I Dyrektywy Ptasiej.
Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) 
– R (bezpieczny, status tymczasowy).

liczebność populacji krajowej: 1100-1200 par
liczebność na Lubelszczyźnie: 120-150 par

zagrożenia:
• płoszenie ptaków przy gniazdach;
• osuszanie terenów podmokłych;
• kłusownictwo w czasie przelotów i śmierć ptaków w wyniku kolizji z przeszkodami;
• brak miejsc do gniazdowania.

działania ochronne w projekcie:
• rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń 

gatunków strefowych
• przygotowanie strategii ochrony gatunków strefowych i wytycznych 

monitoringu do PZO
• instalacja platform dla puchacza, orlika i bociana czarnego
• tworzenie i aktualizacja stref gniazdowych

1
Sticky Note
RS



21

black stork

Natural value: Annex I to the Birds Directive.
European endangerment status (according to BirdLife International 2004) 
– R (Safe, temporary status).

numbers of birds nationwide: 1100-1200 pairs
numbers of birds in the Lublin region: 120-150 pairs

threats:
• frightening birds near the nests;
• drainage of wetland areas;
• poaching during flights and deaths of birds as a result of collision with obstacles;
• lack of nesting sites.

protection activities within the project:
• assessment of the population size, population parameters and threats for zone-pro-

tected species.
• development of the conservation strategies for zone-protected species and monitoring 

guidelines for the CMP
• installation of platforms for eagle-owl, lesser spotted eagle and black stork
• development and update of nesting zones

1
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Zrealizowane w ramach realizacji projektu działania możemy podzielić na trzy grupy. 
Pierwsze z nich to działania badawcze mające na celu lepsze poznanie preferencji siedli-
skowych i pokarmowych gatunków objętych projektem. Drugą grupę stanowiły działania  
z zakresu tzw. ochrony czynnej polegające na bezpośredniej pomocy ptakom między innymi 
poprzez zapewnienie dogodnych warunków gniazdowania, żerowania oraz eliminacji wy-
branych zagrożeń wynikających z działalności człowieka. Trzecią, ostatnią grupę stanowiły 
zadania związane z rozpowszechnianiem wiedzy o potrzebie i możliwości ochrony gatun-
ków strefowych zarówno, pośród organów administracji publicznej jak i lokalnego społe-
czeństwa. Do tej grupy zaliczamy też szereg działań promujących projekt oraz działań ma-
jących na celu nawiązanie kontaktów i współpracy z innymi beneficjentami funduszu LIFE.

Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu areału żerowiskowego i zagrożeń orlika 
krzykliwego i gadożera

Jednym z głównych zadań ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy o biologii ga-
tunków objętych projektem było zadaniem A1 – Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, 
zasięgu areału żerowiskowego i zagrożeń orlika krzykliwego i gadożera, realizowane przy 
użyciu precyzyjnych nadajników GPS. W ramach jego realizacji w drugim i trzecim roku 
trwania projektu, 18 orlików krzykliwych i dwa gadożery zostały wyposażone w nadajniki  
UHF/GPS które pozwalały na śledzenie codziennych poczynań ptaków zarówno w trakcie 
okresu lęgowego jak i w trakcie migracji i zimowania. Dzięki ogromnej liczbie zebranych 
danych udało się poznać miejsca najchętniej wykorzystywane przez ptaki do polowania, 
ustalić dobową aktywność ptaków a także dokładnie prześledzić trasy ich migracji oraz 
przemieszczeń w obrębie zimowisk.

Najciekawsze informacje, których dostarczyły nam nadajniki GPS:

Okres migracj i  i  z imowania

Orl ik krzykl iwy
• Orliki krzykliwe gniazdujące na Lubelszczyźnie spędzały zimę w południowej Afryce, 

głównie w Namibii, Botswanie, południowej Angoli, Zambii i Zimbabwe.
• Jesienią orliki potrzebowały średnio 34 dni na dotarcie z krajowych legowisk do 

równika. Pokonanie tego odcinka w trakcie migracji wiosennej zajmowało ok. 30 dni.
• Trasa wędrówki na zimowiska liczyła średnio 7,600-7,700 km. Jednak w trakcie po-

bytu na zimowiskach (od listopada do lutego), orliki regularnie przemieszczały się na 
dalekie dystanse. Średnio pokonywały w tym okresie kolejne 7,600 km, a najdłuższy 
dystans przemieszczenia dziennego wynosił 634 km.

• W sumie, po opuszczeniu lęgowisk, orliki pokonywały blisko 23,000 km, zanim wróciły 
na Lubelszczyznę kolejnej wiosny.

badamy
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we study

The activities implemented as a part of the project can be divided into three groups. 
The first one included research activities aimed at better recognition of habitat and food 
preferences of species covered by the project. The second group included the so-called 
active protection consisting in helping the birds directly, among other things by means of 
providing convenient nesting and feeding conditions, as well as the elimination of select-
ed threats resulting from human activity. The third and final group included tasks related 
to dissemination of knowledge on the need and potential of protection for zone-protected 
species, both among the organs of public administration and the local community. This 
group also includes a range of activities promoting the project and activities aimed at 
establishment of contact and cooperation with the other beneficiaries of the LIFE fund.

Assessment of habitat selection, feeding ground scope and threats for the lesser spot-
ted eagle and the short-toed snake eagle

One of the main tasks directed at broadening the knowledge on the biology of the 
species included in the project was task A1 – Assessment of habitat selection, feeding 
ground scope and threats for the lesser spotted eagle and the short-toed snake eagle, 
implemented with the use of precise GPS trackers. As a part of its implementation in the 
second and the third year of the project, 18 lesser spotted eagles and two short-toed 
snake eagles were equipped with UHF/GPS trackers, which enabled tracking for daily ac-
tivities of birds, both in the course of the hatching period and in the course of migration 
and wintering. Owing to a vast amount of collected data, we managed to learn about 
the places that the birds are most willing to hunt in, to establish the activity of the birds 
during the day, and also to trace the routes of their migration and movement in the area 
of the wintering grounds in detail.

The most interesting information delivered by the GPS trackers.

Migration and wintering period

Lesser spotted eagle

• The lesser spotted eagles nesting in the Lublin region spent the winter in south Africa, 
mainly in Namibia, Botswana, south Angola, Zambia and Zimbabwe.

• In autumn, lesser spotted eagles needed an average of 34 days to reach the equator 
from the breeding ground. This route was covered in the course of spring migration 
in approx. 30 days.

• The route of the journey to the wintering grounds was on the average 7,600-
7,700 km long. However, during their stay at the wintering grounds (between No-
vember and February), lesser spotted eagles regularly travelled over long distances.  
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• W okresie migracji, ptaki pokonywały średnio 117 km dziennie, ale w czasie przelotu 
przez wschodnie obrzeża Sahary, dzienny przelot wynosił ok. 250-260 km.

• W trakcie przelotu pomiędzy lęgowiskiem, a równikiem odpoczynek zajmował orlikom 
z reguły jedynie 1-3 dni, choć były ptaki, które pokonywały ten dystans bez dnia 
odpoczynku, jak również ptaki, które na odpoczynek przeznaczały 15-18 (migracja na 
południe).

• Przylot orlika krzykliwego na lęgowiska jest mocno rozłożony w czasie. Przykładowo, 
w roku 2016 pierwszy z wyposażonych w nadajniki orlik zajął terytorium lęgowe  
5 kwietnia, a ostatni dopiero 1 maja.

Gadożer

• Terminy pobytu na zimowisku (przylot i odlot) obu ptaków były zsynchronizowane  
i różniły się w przypadku oznakowanego samca i samicy o 2 dni

• Jeszcze lepszą synchronizacją ptaki wykazały się w przypadku przylotu do zeszłorocz-
nego gniazda Samiec w roku 2017 powrócił w jego rejon 6 kwietnia. po południu, 

na pół dnia przed przylotem w okolice gniazda samicy  
(7 kwietnia rano)
• Maksymalna długość jednodniowej wędrówki to 504 km.
• Przy krótszych przemieszczeniach dziennych wykonywa-
nych wiosną niż jesienią, migracja wiosenna trwała dłużej  
(29-30 dni) niż jesienna (19 dni).
• W trakcie pobytu na zimowisku suma przemieszczeń  
w obrębie dnia wykonywanych z reguły kształtowała się 
na poziomie 20 km dziennie.
• Cały pobyt poza lęgowiskiem trwał 215-216 dni, co ozna-
cza, że ptaki spędzały poza Polską blisko 59% roku.

Okres lęgowy

Orlik krzykl iwy

Obszar użytkowany przez orliki obejmował najczęściej nieco poniżej 10 km2. Ptaki 
spędzały 95% swego czasu w granicach terenu o średniej wielkości ok. 8-9 km2. Istniało 
jednak bardzo duże zróżnicowanie osobnicze. Jedna czwarta osobników użytkowała areały 
o wielkości przekraczającej 17 km2, a pojedyncze osobniki posiadały areały osobnicze 
większe niż 50 km2. Orliki w większości przypadków przebywały nie dalej niż 5 km od 
gniazda. Ptaki regularnie żerowały jednak w dalszych odległościach od gniazda, nierzadko 
dalej niż 10 km od lęgu, a w ekstremalnych przypadkach ponad 25 km od gniazda.

Preferencje siedliskowe orlików były zależne od miesiąca obserwacji (fazy lęgów) oraz 
płci ptaka i tego, czy posiadał on aktywny lęg. W maju i czerwcu orliki żerowały głównie na 
pastwiskach, na łąkach i ugorach oraz na ugorach z nawłocią, nieco rzadziej wzdłuż brzegów 
cieków wodnych i zbiorników. W lipcu i sierpniu ptaki dodatkowo preferowały również żero-
wanie na polach. We wszystkich miesiącach orliki unikały żerowania w pobliżu zabudowań. 

· Jeden ze schwytanych gadożerów
· One of the captured short-toed snake 

eagels

1
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On the average, they covered another 7,600 km in that period and the longest dis-
tance of daily movement amounted to 634 km.

• In total, after they left the breeding grounds, lesser spotted eagles covered almost 
23,000 km before they came back to the Lublin region next spring.

• In the period of migration, the birds daily covered 117 km on average, but in the 
course of flight through the eastern edges of Sahara the daily flight distance was 
approx. 250-260 km.

• In the course of flight between the breeding ground and the equator, lesser spotted 
eagles rested for 1-3 days only, but there were birds which covered this distance witho-
ut a day of rest, as well as birds that spent 15-18 days on resting (migration south).

• The flight of lesser spotted eagle to the breeding ground is spread over a long time. 
For example, in 2016 the first of the lesser spotted eagles equipped with a tracker 
took the breeding territory on 5 April and the last one as late as on 1 May.

Short-toed snake eagle

• The dates of stay at the wintering ground (arrival and departure) of both birds were 
synchronised and they differed between the marked male and female by 2 days

• Even better synchronisation was shown by the birds in the case of flight to the last 
year’s nest. The male returned to its area in 2017 on 6 April in the afternoon, half 
a day before the arrival of the female in the nest’s vicinity (7 April in the morning)

• The maximum length of a single day trip was 504 km.
• In the case of shorter daily movements made in the spring and autumn, the spring 

migration lasted longer (29-30 days) than the autumn one (19 days).
• During the stay at the wintering ground, the sum of movements made during a day 

generally amounted to 20 km per day.
• The entire stay outside the breeding ground lasted 215-216 days, which means that 

the birds spent almost 59% of the year outside of Poland

Breeding season

Lesser spotted eagle

The area used by lesser spotted eagles most often covered slightly less than 10 km2. 
The birds spent 95% of their time within the limits of an area with the average terri-
tory of approx. 8-9 km2. However, there was a very high variation between individuals.  
A quarter of the individuals used areas exceeding 17 km2 and isolated individuals had  
a home range of more than 50 km2. In most cases lesser spotted eagles stayed no farther 
than 5 km from the nest. Still, the birds regularly fed at longer distances from the nest, 
quite often farther than 10 km from the clutch, and in extreme cases more than 25 km 
from the nest.

Habitat preferences of lesser spotted eagles depended on the month of observation 
(clutch phase), the gender of the bird and whether the clutch was active. In May and June 
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Żerując na pastwiskach orliki preferowały w maju i czerwcu płaty siedliska z zakrzaczeniami. 
W lipcu i sierpniu ptaki szczególnie chętnie żerowały na ugorach z kępami krzewów.

Gadożer

Samica gadożera spędzała połowę swego czasu w odległości nie większej niż 90 m od 
gniazda. Ponad 90% czasu przebywała nie dalej niż 1500 m od gniazda. Samiec spędzał 
ok. 20% swego czasu na gnieździe lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Większość czasu 
przebywał w odległości od kilkuset metrów do 2 km od gniazda. W sumie 90% stwierdzeń 
samca gadożera miało miejsce nie dalej niż 5,2 km od gniazda.

Obydwa ptaki od pary regularnie żerowały na terenach odległych o 15-16 km od 
gniazda. Samica spędzała tam 4% swojego czasu, a samiec 6% czasu.

Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefowych.

Głównym przedmiotem zadania było coroczne kontrolowanie znanych gniazd w okresie 
lęgowym oraz doszukiwanie nowych stanowisk w sezonie jesienno-zimowym.

Konieczność doszukiwania gniazd wybranych gatunków wiąże się zarówno ze wzrostem 
ich populacji lęgowej jak również może wynikać z pewnych aspektów ich biologii. Niektóre 
gatunki ptaków strefowych, w tym szczególnie orlik krzykliwy i bielik, często zmieniają 
miejsce założenia gniazda w obrębie wybranego rewiru. Nierzadko zdarza się także, że 
pomimo zajęcia rewiru ptaki nie przystępują do lęgu. W związku z taką sytuacją, liczba 
odnalezionych, zajętych gniazd często różni się od liczby skontrolowanych rewirów. 

Zestawienie liczby skontrolowanych w trakcie realizacji projektu terytoriów, w podziale 
na poszczególne gatunki przedstawione jest w tabeli 1.

Tabela 1 / Table no. 1.

orlik krzykliwy
lesser spotted 

eagle

bielik
white tailed 

eagle

gadożer
short-toed 

eagle

włochatka
boreal owl

puchacz
egagle-owl

bocian czarny
black stork

2015 110 28 1 14 26 77

2016 127 30 1 38 30 70

2017 127 33 1 27 28 61

2018 126 37 1 13 31 77

Dla każdego znanego rewiru z zajętym gniazdem opisywane były warunki siedliskowe, 
umiejscowienie gniazd a także określana była produktywność, śmiertelność młodych i suk-
ces lęgowy. W miarę możliwości identyfikowane były przyczyny śmiertelności młodych oraz 
zagrożenia dla poszczególnych gniazd.

kierunki naszych działań
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lesser spotted eagles mainly fed on grazing grounds, meadows and fallow lands, as well 
as on fallow lands with goldenrod, slightly less often along the banks of watercourses 
and reservoirs. In July and August the birds additionally preferred feeding on the fields. 
In all the months lesser spotted eagles avoided feeding near dwellings. When feeding on 
grazing grounds, in May and June lesser spotted eagles preferred habitat patches with 
bushes. In July and August the birds particularly willingly fed on fallow lands with shrub 
clusters.

Short-toed snake eagle

Female short-toed snake eagle spent half of its time in a distance of no more than 
90 m from the nest. It spent over 90% of the time no farther than 1500 m from the 
nest. Male short-toed snake eagle spent approx. 20% of its time in the nest or its direct 
vicinity. It spent most of the time at a distance ranging from several hundred meters to 
2 km from the nest. A total of 90% of findings in the case of male short-toed eagle snake 
took place no farther than 5.2 km from the nest. Both birds in the pair regularly fed on 
the areas in a distance of 15-16 km from the nest.

Assessment of the population size, population parameters and threats for zone-protected 
species.

The main subject of the task was annual inspection of the known nests in the breeding 
season and finding new sites in the autumn and winter season.

The necessity of searching for nests of selected species is related both to an increase 
in the breeding population of the species, but it can also result from certain aspects of 
their breeding biology. Some species of zone-protected birds, 
lesser spotted eagle and short-toed snake in particular, often 
change their nesting sites within a selected ground. As a result, 
the total number of ‘new’ zone-protected bird nests is much higher 
than the number of inspected grounds. The list of nests found  
in the course of implementation of the project divided by species 
is presented in the table no. 1.

For each known ground the description included the habitat 
conditions, location of the nests, as well as productivity, nestling 
mortality and reproductory success. The causes of nestling mor-
tality and the threats to particular nests were identified to the 
extent possible.

The list of grounds of particular species monitored in the years 
of implementation of the project are presented in the table no. 2.

· Gniazdo bielika
· The white tailed eagle nest

1
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Zestawienie liczby gniazd poszczególnych gatunków kontrolowanych w latach realizacji 
projektu przedstawia tabela 2.

Tabela 2 / Table no. 2

2015 2016 2017 2018

bielik / white tailed eagle 21 21 23 27

orlik krzykliwy / lesser spotted eaggle 74 82 73 70

gadożer / short-toed eagle 1 1 1 1

bocian czarny / black stork 38 40 34 34

puchacz / eagle owl 8 7 10 10

W ramach tego zadania, każdy ze zlokalizowanych rewirów odwiedzany był dwukrot-
nie. Pierwsza kontrola miała na celu ocenę zajętości gniazda, w trakcie drugiej określano 
natomiast sukces lęgowy lub przyczyny strat w lęgach. Dodatkowo, wybrane gniazda, 
monitorowane były z wykorzystaniem zakupionych fotopułapek.

Na potrzeby wytypowania miejsc realizacji zadania związanego z ograniczaniem śmier-
telności ptaków w wyniku porażenia prądem na słupach linii średniego napięcia, w ramach 
tego zadania, w pierwszych dwóch latach projektu skontrolowano także ponad 500 km linii 
energetycznych zlokalizowanych w obrębie i w najbliższym sąsiedztwie wybranych obsza-
rów Natura 2000. Kontrole polegały na przemarszu pod istniejącymi liniami i notowaniu 
miejsc wystąpienia przypadków porażenia ptaków. Zebrane informacje zostały następnie 
przekazane do właściwych Rejonów Energetycznych, celem zabezpieczenia szczególnie nie-
bezpiecznych odcinków linii.

Informacje zebrane w ramach inwentaryzacji stanowisk lęgowych ptaków stanowiły 
także podstawę do określenia miejsc realizacji innych zadań z zakresu ochrony czynnej, 
takich jak montaż platform lęgowych dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego 
czy montaż budek dla włochatki. 

Monitoring wpływu projektu na ptaki

Do grupy działań „badawczych” zaliczyć należy również prace związane z oceną wpływu 
realizacji projektu na ptaki. Jednym z elementów tego zadania było określenie efektu eko-
logicznego działań polegających na odtworzeniu i przywróceniu użytkowania rolniczego na 
ponad 100 hektarach zarośniętych łąk i pastwisk. Wspomniana ocena została dokonana 
poprzez trwające trzy sezony badania fitosocjologiczne (stan siedlisk) i badania zasob-
ności pokarmowej na żerowiskach orlika krzykliwego. Prace były wykonywane przez dwa 
zespoły: botaników i mammologów (badaczy ssaków), którzy poprzez wykonywanie zdjęć 
fitosocjologicznych oraz przez prowadzenie odłowów małych ssaków, dokonali porównania 
stanu siedliska oraz liczebności gryzoni na powierzchniach gdzie: 
• przywrócone było użytkowanie kośne,
• w ostatnich latach żadne zabiegi agrotechniczne nie były prowadzone.

kierunki naszych działań
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As a part of this task, each of the located grounds was visited twice. The first inspec-
tion was to assess the occupancy of the nest; the second one, on the other hand, was 
to assess the reproductory success or the causes of losses in breeding.

In addition, selected nests were monitored by means of the purchased camera traps.
For the purposes of selecting the sites of implementation of the task related to limi-

tation of the deaths of birds as a result of electrocution on MV power line pylons, over 
500 km of power lines located in the area and the closest vicinity to selected Natura 
2000 areas were inspected as a part 
of this task within the first two years 
of the project. The inspections consist-
ed in marching under the existing pow-
er lines and recording the locations 
of electrocution of birds. The collected 
data was then delivered to the appro-
priate Energy Regions in order to se-
cure the particularly hazardous sections 
of the power lines.

The data collected under the surveys of hatching sites of birds also formed a basis 
for establishment of the sites of implementation of other active protection tasks, such as 
installation of hatching platforms for eagle-owl, lesser spotted eagle and black stork or 
the installation of nesting boxes for boreal owl.

Monitoring of the impact of the project on the birds

The works related to the assessment of the impact of project implementation on the 
birds should also be included in the “research” activities. One of the elements of this 
task was to specify the ecological effect of the activities consisting in reintroduction and 
restoration of agricultural use on over 100 ha of overgrown meadows and grazing grounds. 
The mentioned assessment was made by means of phytosociological research (habitat 
condition) and the study of the alimentary potential in the feeding grounds of lesser 
spotted eagle. The works were conducted by two teams: of botanists and mammologists 
(who study mammal), who, by means of preparing phytosociological relevés and catching 
small mammals, compared the state of the habitat and the numbers of rodents on the 
surfaces where:
• mowing was reintroduced,
• no agrotechnical measures have been used in the recent years.

· Para gadożerów na gnieździe
· A pair of short-toed snake eagle 

on the nest

1
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Okazało się, że już po kilkukrotnym wykoszeniu nawet długo nieużytkowanych łąk, za-
sobność pożywienia i jego dostępność dla ptaków wzrasta. 

W ramach zadania D1 monitorowane były także w dwóch ostatnich latach projektu 
efekty realizacji działań z zakresu ochrony czynnej, takich jak tworzenie i aktualizacja stref 
ochronnych czy poprawa warunków gniazdowania ptaków poprzez montaż zastępczych 
miejsc lęgowych.

Ocena wpływu projektu na lokalne społeczności

Do zadań badawczych, pomimo że nie dotyczą one bezpośrednio ptaków, z całą pew-
nością możemy zaliczyć działania związane z oceną wpływu realizacji projektu na lokalne 
społeczności. Celem badania było rozpoznanie świadomości społecznej na temat ptaków 
strefowych, jak również ogólnej wiedzy dotyczącej na przykład działania i funkcjonowania 
sieci Natura 2000 oraz lokalnych organizacji przyrodniczych. Badaniem objęło również 
ocenę postaw społecznych dotyczących ochrony przyrody, ptaków strefowych i organizacji 
przyrodniczych.

Drugą grupą zadań zrealizowanych w ramach projektu LIFE były zadania związane  
z ochroną czynną miejsc gniazdowania i żerowania ptaków strefowych.

Instalacja platform dla puchacza, orlika i bociana czarnego

W ramach zadania związanego z monitoringiem gniazd ptaków strefowych wytypowane 
zostały gniazda orlika krzykliwego i bociana czarnego, które znajdowały się w złym stanie 
technicznym, lub były posadowione na niestabilnych gałęziach. W celu zabezpieczenia 
takich gniazd przed spadnięciem, ich konstrukcja była wzmocniona poprzez zastosowanie 
drewnianych podstaw wykonanych z solidnych, dębowych żerdzi. Użycie naturalnych ele-
mentów, pomalowanych w maskujące kolory sprawiło, że ptaki zupełnie nie zwracały uwa-
gi na obcy element w konstrukcji gniazda. Wzmocnienie konstrukcji gniazda i zapewnienie 
jego trwałości przez wiele kolejnych sezonów lęgowych przyczynia się z jednej strony 
do eliminacji przypadków zniszczenia gniazda z jajami lub pisklętami a z drugiej strony 
ułatwia nadzór nad gniazdem i planowanie gospodarki leśnej wokół wyznaczonej wokół 
niego strefy ochronnej.

Nieco inny cel przyświecał wykonanemu w ramach tego zdania montażowi plat-
form lęgowych dla puchacza. W przypadku tego gatunku rolą platformy było nie tyle  

chronimy
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It turned out that the amount of food and its 
availability for the birds increases already after 
a few mows of even long-unused meadows.

As a part of task D1, the effects of implemen-
tation of active protection tasks were monitored 
in the last two years, such as establishing and 
updating protection zones or improving nesting 
conditions of birds by means of installing sub-
stitute nesting sites.

Assessment of the impact of the project on local communities

The research tasks, although in this case not related directly to birds, can definitely 
include the activities related to the assessment of the impact of implementation of the 
project on local communities. The aim of the study was to assess the social awareness 
on zone-protected birds, as well as the general knowledge, for example about the ope-
ration and functioning of the Natura 2000 network and the local ecological organisations. 
The study also included the assessment of societal attitudes concerning conservation of 
nature, zone-protected birds and ecological organisations.

The second group of tasks implemented as a part of the LIFE project were the tasks 
related to active protection of nesting and feeding grounds of zone-protected birds.

Installation of platforms for eagle-owl, lesser spotted eagle and black stork

As a part of the task related to the monitoring of nests of zone-protected birds, nests 
of lesser spotted eagle and black stork were selected that were in bad technical condition 
or that were seated on unstable branches, In order to secure such nests from falling, their 
structure was reinforced by means of wooden bases made of solid, oak poles. The use of 
natural elements painted with disguising colours caused that the birds paid no attention 
at all to a foreign element in the structure of their nest. Reinforcement of the structure of 
the nest and ensuring its durability for many following breeding seasons contributes on 
one hand to the elimination of the cases of destruction of a nest with eggs or nestlings 
and on the other hand facilitates supervision of the nest and planning for forest manage-
ment around the protective zone established around it.

we protect

· Nornik - jedna z ulubionych ofiar orlika
· Vole - one of the favorite lesser spotted eaggle victims
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wzmocnienie konstrukcji gniazda co zabezpieczenie lęgu przed zniszczeniem przez drapież-
niki. W warunkach naturalnych puchacze najczęściej bowiem zakładają swoje gniazda na 
ziemi, w wykrotach lub u podstawy pni dużych drzew.

Takie lęgi, zarówno na etapie wysiadywania jaj jak i podczas wychowywania młodych, 
często niszczone są przez naziemne drapieżniki (lisy, jenoty, szopy pracze) oraz wszystko-
żerne dziki. Dotychczasowe obserwacje pokazują, że sukces lęgowy w gniazdach zlokalizo-
wanych na drzewach, jest niemal o 50% większy w porównaniu z gniazdami naziemnymi.

Mająca postać skrzyni platforma dla puchacza, po 
zamontowaniu na drzewie wypełniana jest kilkoma 
warstwami ściółki i próchna, pobranego w bezpo-
średnim sąsiedztwie miejsca montażu.

Zestawienie liczby zamontowanych platform oraz stopień ich zajęcia przez ptaki pre-
zentuje tabela 3

Tabela 3 / Table no. 3

rok / year 2015 2016 2017 2018

montaż
installation

orlik krzykliwy / lesser spotted eagle 12 8 – –

bocian czarny / black stork 12 3 – –

puchacz / eagle owl 14 36 – –

zasiedlenie
occupation

orlik krzykliwy / lesser spotted eagle – – 2 1

bocian czarny / black stork – 3 7 8

puchacz / eagle owl – 2 8 9

Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego

Orlik krzykliwy jest gatunkiem, u którego stosunkowo często lęgi kończą się niepowo-
dzeniem. Przyczyną takich sytuacji są zazwyczaj: złożenie niezalężonego jaja, zrabowanie 
jaja przez drapieżniki, śmierć piskląt w wyniku drapieżnictwa lub śmierć pisklęcia z przyczyn 
naturalnych. W prawdzie często notowane jest również występowanie u orlików lęgów 
dwujajowych, jednakże ten mechanizm zwiększenie sukcesu lęgowego w populacji nie 
sprawdza się w przypadku orlików zbyt dobrze. Powodem tego jest obserwowane bardzo 
często zjawisko tzw. kainizmu, polegającego na tym, że od razu po wykluciu młode orliki 
wykazują silną agresję w stosunku do siebie i z reguły starsze pisklę uniemożliwia karmie-
nie młodszego, które ginie z głodu lub ran w przeciągu kilku dni od wyklucia.

· Rodzina puchaczy na zainstalowanej
 w ramach projektu platformie

· Eagle owl family on the platform
 installed as part of the project
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Installation of nesting platforms for eagle-owl performed as a part of this task was 
meant to serve a slightly different purpose. In the case of this species, the role of the 
platform was not as much to reinforce the structure of the nest, but to protect the clutch 
from being destroyed by predators. In natural conditions, eagle-owls most often make 
their nests on the ground, in pits or at the base of trunks of large trees.

Such clutches, both at the stage of egg incubation 
and raising of the young birds, are often destroyed by 
ground predators (foxes, raccoon dogs, raccoons) and 
the omnivorous boars. The previous observations show 
that the reproductory success in the nests located on 
the trees is almost 50% greater in comparison to the 
nests on the ground.

The platform for eagle-owl in the form of a box, 
upon its installation on a tree, is filled with several 
layers of litter and rotten wood collected in the direct 
vicinity of the site of installation.

The list of the installed platforms and the degree 
of their occupancy by the birds is presented in the 
table no. 3.

Movement of the younger nestling of lesser spotted eagle

Lesser spotted eagle is a species whose clutches are relatively often unsuccessful. 
The cause of such situations are usually: non-breeding egg laid, egg stolen by predators, 
death of nestlings due to predators or death of nestlings due to natural causes. Although 
two-egg clutches also occur in the case of lesser spotted eagle often, this mechanism of 
increasing for the reproductory success in the population does not work in the case of 
lesser spotted eagle too well. The reason for that is the frequently observed phenome-
non of the so-called siblicide, which means that right after they hatch, the young lesser 
spotted eagles show strong aggression towards each other and usually the older chick 
prevents feeding of the younger one, which dies due to hunger or wounds within a few 
days from hatching.

With many years of knowledge on the matter of the number of bird pairs, which in 
each breeding season achieve no reproductory success, as well as the number of chicks 
dying as a result of siblicide, we made an attempt to limit the scale of these two phe-
nomena, by means of implementation of a task consisting in movement of the younger 
chick to the nests in which the clutch was lost at the stage of incubation or in the first 
days after hatching.

· Orlik krzykliwy na wzmocnionym gnieździe
· Lesser spotted eagle on the reinforced nest
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Posiadając wieloletnią wiedzę na temat liczby par ptaków, które w każdym sezonie 
lęgowym nie odnoszą sukcesu lęgowego oraz liczby piskląt, które corocznie giną w wyniku 
zjawiska kainizmu, podjęliśmy próbę ograniczania skali tych dwóch zjawisk, poprzez reali-
zację zadania polegającego na przemieszczaniu młodszego pisklęcia do gniazd w których 
nastąpiła strata lęgu na etapie wysiadywania lub w pierwszych dniach po wykluciu.

Podczas pierwszej kontroli gniazd, prowadzonej w ramach inwentaryzacji, identyfiko-
wane byłe pary orlika krzykliwego, które straciły lęg oraz takie, które złożyły niezapłod-
nione jaja. Dorosłe ptaki nawet po stracie pisklęcia często zostają w rewirach, jednakże 
nie podejmują kolejnej próby lęgu. Do takich gniazd podrzucane były pisklaki z gniazd, 
w których znajdują się dwa młode. Ptaki podrzucane były zawsze w dobrych warunkach 
pogodowych, a później obejmowane były kilkudniową obserwacją w celu upewnienia się, 
że zostały adoptowane.

Działanie było realizowane przez cztery sezony lęgowe (w latach 2015-2018), a jego 
efektem była pomyślna adopcja 14 piskląt.

Przywrócenie optymalnych warunków żerowiskowych dla orlika poprzez odtworzenie nie-
użytkowanych łąk i pastwisk

Obecność żerowisk o odpowiedniej strukturze oraz zasobności pokarmowej obok dostęp-
ności miejsc rozrodu, jest najważniejszym elementem środowiska rzutującym na obecność 
wielu gatunków ptaków na danym obszarze. W ostatnich latach w strukturze i sposobie 
użytkowania gruntów obserwuje się szereg zmian niekorzystnych dla ptaków. Przemiany te 
szczególnie mocno oddziałują na dwa gatunki ptaków objęte ochroną w ramach projektu 
tj. na orlika krzykliwego i gadożera. Gatunki te wykorzystują przede wszystkim tereny 
otwarte – użytkowane łąki o różnym stopniu uwilgotnienia, pastwiska, oraz pokryte niską 
roślinnością nieużytki.

Niestety zmiany zachodzące w obecnym krajobrazie rolniczym, wypierające ekstensywne 
zagos po daro wanie oraz zmieniające jego strukturę z mozaikowej na wielko obszarową, sta-
nowią bardzo duże zagrożenie dla terenów żerowiskowych obu gatunków. Duże monokultu-
ry rolne wykorzystywane pod uprawę, pozbawione są miedz oraz pojedynczych, samotnych 
drzew lub krzewów, które stanowią doskonałe „czatownie” czyli punkty obserwacyjne dla 
ptaków drapieżnych. Z kolei zaniechanie wypasu oraz koszenia łąk prowadzi do stopnio-
wego ich zarastania roślinnością krzewiastą i drzewiastą. W przypadku odstąpienia od 
użytkowania łąk i pastwisk, już po kilku latach stają się one zbyt zarośnięte, zarówno dla 
ptaków jak i ich ofiar.

· Jedna z odtworzonych w ramach projektu łąk
· One of the meadow restored during de project
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During the first inspection of the nests, conducted as a part of inventory, lesser potted 
eagles were identified that lost the clutch or that laid non-breeding eggs. Mature birds 
stay in their grounds even after they lose the chick, but they do not make another clutch 
attempt. These nests were the target of planting chicks from the nests with two young 
birds. The birds were always planted in good weather conditions and then they were 
observed for several days in order to make sure that they were adopted.

The activity was implemented over four breeding seasons (in the years 2015-2018) 
and 14 were adopted as a result.

Reintroduction of optimal feeding conditions for lesser spotted eagle by means of resto-
ration of unused meadows and grazing grounds

The presence of feeding grounds with appropriate structure and alimentary potential 
nest to the availability of reproduction sites, is the most important element of the environ-
ment influencing the presence of many bird species in a given area. A range of changes 
unfavourable to birds have been observed in the recent years in the structure and the 
method of use of lands. These changes particularly strongly affect the two bird species 
under protection covered by the project, i.e. lesser spotted eagle and short-toed snake 
eagle. These species primarily use open areas – used meadows with varied degree of 
moisture, grazing grounds, and waste lands covered by low vegetation.

Unfortunately, the changes occurring in the current agricultural landscape, pushing out 
extensive management and changing its structure from mosaic to large-scale, constitute  
a major threat to the feeding grounds of these two species. Large agricultural mono-
cultures used in farming are devoid of balks and single, isolated trees or shrubs, which 
constitute ideal ‘look-outs’, i.e. vantage points for birds of prey. On the other hand, aban-
donment of grazing and mowing on meadows leads to their gradual overgrowing with 
shrubs and trees. In the case of abandonment of use of meadows and grazing grounds, 
they become too overgrown, both for the birds and their prey.

· Dwujajowy lęg orlika krzykliwego - na zdjęciach widoczne młodsze z piskląt przed i po adopcji
· Younger lesser spotted eagle nestling before and after adoption
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W celu przywrócenia prawidłowych warunków żerowiskowych dla orlika krzykliwego oraz 
gadożera, w ramach realizacji projektu LIFE planowane było odtworzenie 100 ha nieużyt-
kowanych łąk i pastwisk.

Początkowe próby pozyskania gruntów poprzez ich dzierżawę lub wykup spotkały się 
z brakiem zaufania lokalnej społeczności. Jednakże po przełamaniu bariery niechęci oka-
zało się, że chętnych na współpracę jest więcej niż przewidywały pierwotne założenia. 
W związku z tym, w trakcie realizacji projektu, za zgodą Komisji Europejskiej, dokonano 
zmiany wielkości odtworzonej powierzchni i finalnie, gniazdujące na południowym skraju 
Puszczy Solskiej gatunki strefowe, zyskały nie 100 a ponad 135 ha dogodnych żerowisk.

Instalacja osłon i izolatorów na sieciach trakcyjnych

Kolejnym, po odtwarzaniu nieużytkowanych łąk i pastwisk działaniem z zakresu ochrony 
czynnej, które zrealizowane było w szerszym niż planowany zakresie było zadanie pole-
gające na zabezpieczaniu linii średniego napięcia, w celu ograniczania liczby przypadków 
porażenia ptaków przez prąd.

Porażenie prądem jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności ptaków, które wyko-
rzystują linie energetyczne jako miejsca chwilowego odpoczynku podczas nauki latania 
lub jako tzw. czatownie podczas polowania. Szczególnie często ofiarami takich zdarzeń są 
bociany oraz ptaki drapieżne, czyli gatunki które chronimy w ramach realizacji projektu. Aby 
zwiększyć przeżywalność ptaków, we współpracy z przedsiębiorstwem PGE Dystrybucja S.A. 
zaplanowaliśmy pilotażowe w skali regionu zadanie, polegające na zabezpieczaniu miejsc 
szczególnie niebezpiecznych dla ptaków.

W celu trafnego wytypowania miejsc realizacji zadania, w ramach którego według 
pierwotnych założeń miało zostać zaizolowanych 100 słupów średniego napięcia, w latach 
2015 i 2016 w okresie letnio-jesiennym skontrolowano ponad 500 km linii energetycznych 
zlokalizowanych w obrębie i w najbliższym sąsiedztwie wybranych obszarów Natura 2000. 

Informacje o szczególnie częstych przypadkach występowania porażeń, zostały przeka-
zywane właściwym miejscowo zakładom energetycznym.

Zadanie związane z montażem osłon jest wręcz modelowym przykładem działania  
z zakresu ochrony przyrody, które przynosi korzyści zarówno dzikim ptakom jak i człowie-
kowi. Przypadki porażenia ptaków często wiążą się z koniecznością wyłączenia danego 

fragmentu linii co z kolei powoduje uciążli-
we i kosztowne przerwy w dostawach prądu. 
W związku z tym, w wytypowanych lokaliza-
cjach, oprócz osłon zakupionych z funduszy 
przeznaczonych na realizację projektu, mon-
towane są dodatkowe komplety zabezpie-
czeń zakupione ze środków przedsiębiorstwa 
PGE Dystrybucja S.A. Tym sposobem, zamiast  

· Zabezpieczony słup linii średniego napięcia
· Saved energy pole
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In order to restore the correct deeding conditions for lesser spotted eagle and short-
toed snake eagle, implementation of the LIFE project included the plans to restore 100 ha 
of unused meadows and grazing grounds.

The initial attempts to acquire lands by means of their lease or purchase met with 
difficulties in the form of a lack of trust from the local community. However, after the 
barrier of unwillingness was overcome, it turned out that individuals willing to cooperate 
are more numerous than in the original assumptions. With regard to this, in the course of 
implementation of the project, upon approval of the European Commission, the size of the 
restored area was changed and finally the zone-protected species nesting on the southern 
edge of the Solska Forest acquired not 100 but 135 ha of convenient feeding grounds.

Installation of guards and insulators on overhead power lines

Another activity within the scope of active protection after restoration of unused 
meadows and grazing grounds, which was implemented to a wider extent than expected, 
was the task consisting in securing medium voltage lines in order to limit the number of 
electrocutions.

Electric shock is one of the major causes of death in birds, which use overhead power 
lines as a resting place when learning to fly or as look-outs when hunting their prey. 
Among the most frequent victims of such events are birds of prey, which are the species 
we protect under the project. In order to improve the survivability of birds, we have 
prepared, in collaboration with PGE Dystrybucja S.A., a pilot regional project for securing 
locations particularly dangerous to birds.

In order to ensure correct selection of sites for the project, which initially provided for in-
sulation of 100 MV pylons in 2015 and 2016, over 500 km of power lines within and in the 
close proximity of Natura 2000 areas had been inspected during the summer and autumn.

Information regarding particularly frequent cases of electrocutions was passed to the 
locally competent electricity supply companies.

The task of mounting protections is the model operation 
in environmental protection area, benefiting both birds and 
men. Cases of bird electrocution often involve the necessity 
to disconnect power line sections, which causes onerous and 
costly interruptions in the supply of electricity. Therefore, addi-
tional safety kits are mounted purchased by PGE Dystrybucja 
S.A. at selected locations, in addition to safety kits purchased 
with Project funds. Thus, instead of the planned securing of 
100 pylons, we managed to secure a minimum of 500. At this 
point it should be noted that the inspections of the sections 
of power lines secured in 2015 and 2016 conducted in 2017 
showed 100% efficiency of the used guards. No electrocution 

· Martwy gadożer znaleziony pod słupem energetycznym
· Dead short-toed snake eagle founded under energy pole
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planowanych do zabezpieczenia 100 słupów, udało się zabezpieczyć co najmniej 500. 
Należy w tym miejscu koniecznie wspomnieć, że prowadzone w 2017 roku kon trole zabez-
pieczonych w roku 2015 i 2016 odcinków linii energetycznych, wykazały 100% skuteczność 
stosowanych osłon. Pod żadnym z zaizolowanych w pierwszych dwóch latach realizacji 
zadania słupów, nie odnaleziono ofiar porażenia prądem.

Instalacja 80 budek i osłon przeciwko kunie dla włochatki

Działaniami z zakresu ochrony czynnej, nastawionymi na poprawę warunków gniazdo-
wania objęta została również włochatka. W przypadku tego gatunku jednym z głównych 
czynników hamującym rozwój populacji jest niewielka dostępność dogodnych miejsc lęgo-
wych, tj. dużych dziupli wykutych najczęściej przez dzięcioła czarnego.  Podparci wiedzą 
na temat skuteczności wybranych metod ochrony włochatek w innych częściach kraju i Eu-
ropy, zaplanowaliśmy montaż w dwóch ważnych ostojach tego gatunku na Lubelszczyźnie, 
tj. w obszarze Natura 2000 Puszcza Solska oraz obszarze Natura 2000 Lasy Janowskie,  
40 budek lęgowych przystosowanych do potrzeb tego gatunku. Budki zostały wywieszone 
w optymalnych dla włochatek biotopach, jakim w warunkach Lubelszczyzny są bory sosno-
we. Dokładne miejsca montażu budek zostały określone po wcześniejszym przeprowadzeniu 
inwentaryzacji terytorialnych samców. W każdym stwierdzonym rewirze zamontowane zo-
stały dwie budki, które dodatkowo zostały zabezpieczone kolczastymi opaskami, mającymi 
zapobiegać plądrowaniu lęgów przez drapieżniki.

Podczas pierwszej kontroli zasiedlenia zamontowanych skrzynek, okazało się, że za-
stosowane opaski nie stanowią przeszkody dla kun, w celu eliminacji których były one 
stosowane. Zmodyfikowano więc metodę zabezpieczenia i druga partia skrzynek, wywie-
szanych w roku 2016 zabezpieczana była przy pomocy wykonanej z twardego i śliskiego, 
a jednocześnie elastycznego tworzywa, grubej opaski przytwierdzanej do drzewa. Materiał, 
z którego wykonane został opaski jest na tyle śliski, że naszym zdaniem uniemożliwi on 
kunom wspinanie się po pniu, a co równie istotne- jego nieco falista struktura sprawia, 
że ulega on rozciąganiu wraz ze wzrostem drzewa.

W pierwszym roku po zamontowaniu budek została wykonana pierwsza kontrola 
ich zasiedlenia. W prawdzie nie dostarczyła ona informacji o gniazdowaniu włochatek  
w budkach, jednakże sytuacja ta była zgodna z naszymi przewidywaniami i potwierdzała 
dostępne w literaturze informacje mówiące o tym, że włochatki początkowo są nieufne 
w wyborze zastępczych miejsc gniazdowania. Pocieszającym jest jednak fakt, że w kilku 
budkach stwierdzono ślady obecności sów w postaci wypluwek.

Aktualizacja i tworzenie nowych stref gniazdowych

Prowadzona w ramach zadania A2 inwentaryzacja stanowisk gatunków strefowych, 
oprócz dostarczania wiedzy na temat stanu ich populacji, identyfikacji zagrożeń oraz miejsc 
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victims have been found under any of the pylons insulated in the first two years of im-
plementation of the task.

Installation of 80 nesting boxes and guards against martens for boreal owl

Active protection measures aimed at improvement of nesting conditions also included 
boreal owl. In the case of this species, one of the main factors impeding the development 
of the population is low availability of convenient nesting sites, i.e. large tree hollows, 
most often made by a black woodpecker. Supported by knowledge on the efficiency of se-
lected methods of protection of boreal owls in the other parts of the country and Europe, 
we planned installation in two major home grounds of this species in the Lublin region, 
i.e. in the Natura 2000 “Puszcza Solska” area and the Natura 2000 “Lasy Janowskie” 
area, 40 nesting boxes adapted to the needs of this species. The 
nesting boxes were hanged in biotopes that are optimal to boreal 
owls, which in the conditions of the Lublin region are pine forests. 
The exact sites of installation of the nesting boxes have been speci-
fied after prior inventory of territorial males. Two nesting boxes were 
installed in each of the identified grounds, which were additionally 
secured with spiked bands in order to prevent the clutches from being 
plundered by predators.

During the first inspection of occupancy for the installed nesting 
boxes, it turned out that the used bands are not an obstacle for the 
martens that they were supposed to eliminate. The security measure 
was therefore changed and the second batch of nesting boxes hanged 
in 2016 was secured by means of tough and slippery, but also flexible 
plastic, a thick band fixed to a tree. The material used to make the 
band is in our opinion slippery enough to prevent martens from climbing 
the trunk and, which is equally important, its slightly corrugated struc-
ture causes it to stretch as the tree grows.

In the first year after installation of the nesting boxes, their occupancy was inspected. 
It did not supply the information on the nesting of boreal owls in the nesting boxes, but 
this was in accordance with our predictions and it confirmed the information available 
in the literature, specifying that boreal owls initially show distrust to substitute nesting 
sites. The consolatory fact is that the traces of presence of owls in the form of pellets 
have been found.

Update and development of new nesting zones

The inventory of sites of zone-protected birds conducted as a part of task A2, apart 
from supplying knowledge on the state of their population, identification of threats and  

· Jedna z zamontowanych budek 
lęgowych dla włochatki

· One of the nesting box  
dedicated to boreal owl
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w których należy podejmować działania ochronne, jest również podstawą do realizacji 
zadania związanego z tworzeniem stref ochrony wokół zlokalizowanych gniazd.

Ochrona strefowa jest najskuteczniejszą metodą ochrony gniazd ptaków przed zagroże-
niami płynącymi ze strony działalności człowieka. Nieumyślne, lub rzadziej – celowe, pło-
szenie ptaków przystępujących do lęgów lub wysiadujących jaja wielokrotnie bywa przy-
czyną porzucenia zajętego gniazda. Utworzenie strefy ochronnej, nie dość że do minimum 
ogranicza ryzyko płoszenia ptaków np. podczas prowadzenia prac leśnych, dodatkowo, 
poprzez przywiązanie ptaków do wybranego stanowiska na długi okres, pomaga zapla-
nować gospodarkę leśną w taki sposób aby uwzględniała ona potrzeby ochrony ptaków.

Informacje o znalezionych gniazdach przekazywane były na bieżąco do regionalnych 
dyrekcji ochrony środowiska w Lublinie i Rzeszowie, które są organami odpowiedzialnymi 
za tworzenie, likwidację i korektę granic stref.

Do końca sierpnia 2018 roku, do RDOŚ w Lublinie i Rzeszowie, przekazane zostały 
informacje o 147 gniazdach gatunków strefowych, położonych w obszarach Natura 2000 
objętych projektem. Do tego czasu na mocy decyzji właściwych miejscowo dyrektorów 
RDOŚ, utworzonych zostało 100 stref. Większość z pozostałych zgłoszonych gniazd, ochroną 
zostanie objętych w najbliższym czasie, po dokonaniu stosownych uzgodnień z zarządcami 
terenów, na których gniazda się znajdują.

Przygotowanie strategii ochrony gatunków strefowych i wytycznych monitoringu do PZO

Pewnym zwieńczeniem prac nad poznaniem stanu zacho-
wania populacji gatunków strefowych, ich wymogów siedlisko-
wych oraz oddziałujących na nie zagrożeń, było przygotowanie 
„Strategii ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie”. Do-
kument ten, oprócz dostarczenia zainteresowanym syntetycznej 
wiedzy na temat biologii, zagrożeń i funkcjonujących obecnie 
metod ochrony gatunków strefowych, w szczególny sposób 
kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące uwzględnienia po-
trzeb ochrony tej grupy ptaków w prowadzonych przez jednost-
ki administracji procesach planistycznych. W chwili obecnej,  
o ile dzięki zapisom ustawy o ochronie przyrody, ochrona sa-
mych miejsca gniazdowania jest mocno i stabilnie ulokowana 
w krajowym prawodawstwie, o tyle ochrona tzw. obszarów 

dzielimy się wiedzą

· Jeden z bardziej istotnych produktów projektu - strategia ochrony ptaków 
strefowych na Lubelszczyźnie.
· One from the most important product of the project - “Conservation 
Strategy for Nest Zone Protected Birds in Lublin Region”
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the locations in which protective measures should be applied, is also a basis for implemen-
tation of the task related to the development of protection zones around the located nests.

Zone protection is the most effective method of protection of bird nests against the 
threats related to human activities. Unintentional, and less often – deliberate, frightening 
of birds initiating breeding or incubating eggs repeatedly results in abandonment of an 
occupied nest. Establishment of a protection zone not only limits the risk of frightening 
birds, e.g. during forestry work, but in addition, by means of attachment of the birds to 
a selected position for an extensive period, allows to plan forest management in a way 
taking into account the needs of bird protection.

Information on the found nests is passed on a current basis to the regional directo-
rates of environmental protection in Lublin and Rzeszów that are bodies responsible for 
establishment, liquidation and correction of borders of the zones.

By the end of August 2018, the RDOŚ (RDEP) in Lublin and Rzeszów receive informa-
tion on 147 nests of zone-protected species located in the Natura 2000 areas covered 
by the project. By the power of decisions of locally competent RDEP directors 100 zones 
have been created so far. Most of the other reported nests will be covered by protection 
in the nearest future, once appropriate agreements will be reached with the managers of 
the areas in which these nests are located.

Development of the conservation strategies for zone-protected species and monitoring 
guidelines for the CMP

A certain conclusion of the works on recognition of the state of preservation of the 
population of zone-protected species, their habitat requirements and the threats affecting 
them, was the preparation of the “Conservation strategies for zone-protected birds in 
the Lublin region”. This document, apart from delivering synthetic knowledge on biology, 
threats and the currently functioning methods of protection of zone-protected species 
to the interested parties, particularly emphasised the issues related to inclusion of the 
protection of this group of birds in the planning processes operated by the units of ad-
ministration. At present, despite the provisions of the Nature Conservation Act protection 
of the nesting sites themselves being strongly and solidly established in the national 
legislation, protection of the so-called functional areas, such as for example breeding 
habitats is treated very superficially in the planning and investment processes.

For the purposes of planning an investment or preparing planning documents, data on 
the potential impact on zone-protected species is gathered within a very narrow scope, 

we share knowledge
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funkcjonalnych takich jak chociażby siedliska lęgowe, jest w procesach inwestycyjnych  
i planistycznych traktowana bardzo zdawkowo.

Na potrzeby planowania inwestycji czy sporządzania dokumentów planistycznych infor-
macje w zakresie potencjalnego oddziaływania na gatunki strefowe zbierana są bardzo  
w bardzo wąskim zakresie zarówno przestrzennym jak i funkcjonalnym, tj, bez analizy sku-
mulowanego oddziaływania na populacje gatunków.

Przy założeniu, że dostępne w przedmiotowym dokumencie informacje będą wykorzy-
stywane we wczesnych etapach planowania inwestycji, możliwe będzie zminimalizowanie 
konfliktu między działalnością człowieka i ptakami. Strategia zawiera bowiem najnowsze 
dane na temat rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków strefowych (dostępne również 
w formacie GIS), ich zagrożeń i wymagań siedliskowych w warunkach Lubelszczyzny.

Działania edukacyjne dla rolników i dzieci

Bardzo istotną część projektu stanowi grupa działań związanych z nawiązywaniem kon-
taktów oraz zwiększaniem świadomości ekologicznej osób, mogących mieć w przyszłości 
wpływ na stan zachowania populacji gatunków strefowych, czy to przez podejmowane 
decyzje zawodowe, czy też poprzez prowadzenie gospodarki na terenach wykorzystywa-
nych przez ptaki.

Rozpowszechnianie wiedzy o metodach i potrzebach ochrony gatunków strefowych, 
może w nieodległym czasie przyczynić się do podtrzymania efektów ekologicznych projektu. 

Największą grupę odbiorców znalazły zadania związane z edukacją ekologiczną dzieci 
oraz rolników zamieszkujących tereny objęte projektem. Wykształcenie proekologicznych 
postaw w tych właśnie grupach społecznych, przynosi największe efekty w pracach nad 
zachowaniem różnorodności biologicznej. W ramach realizacji projektu LIFE zorganizowanych 
zostało 151 warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz 29 warsztatów dla rolników 
w których wzięło udział odpowiednio 3064 i 547 osób.

Tworzenie sieci z innymi projektami

W celu wypracowania możliwie skutecznych metod ochrony populacji ptaków strefo-
wych, konieczna jest wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami realizującymi analogiczne 
działania ochronne w różnych częściach kraju i Europy. W trakcie trwania projektu zor-
ganizowane zostały trzy wyjazdy studyjne do miejsc gdzie podobnie jak na Lubelszczyź-
nie podejmowane są starania o poprawę stanu populacji gatunków strefowych. Celem 
pierwszego z wyjazdów była Rumunia  i spotkanie z członkami organizacji przyrodniczej 
„Milvus Group” realizującej  projekt „Conservation of Aquila pomarina in Romania” LIFE08 
NAT/RO/000501. Wiele z zadań realizowanych w tym projekcie było podobnych w swo-
im charakterze do działań prowadzonych przez LTO, szczególnie jeśli chodzi monitoring,  
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both in spatial and functional terms, i.e. without the analysis of accumulated impact on 
the populations of species.

Assuming that the data available in the subject document will be used at the early 
stages of investment planning, it will be possible to minimise the conflict between the 
activities of humans and birds. The strategy contains the most recent data on the distri-
bution of selected species of zone-protected birds (also available in the GIS format), their 
threats and habitat requirements in the conditions of the Lublin region.

Educational activities for farmers and children

A very significant part of the project is the group of activities related to establish-
ing contact and raising environmental awareness of people who in the future may have 
influence on the state of preservation of population of zone-protected species, whether 
by means of professional decisions made, or 
by means of management in the areas used 
by birds.

Dissemination of knowledge on the meth-
ods and needs of protection of zone-protect-
ed species can, in the near future, contribute 
to the maintenance of ecological effects of 
the project.

The largest target group was reached by tasks related to environmental education of 
children and farmers living in the areas included in the project. Development of pro-envi-
ronmental behaviours in these social groups brings the best results in the work on mainte-
nance of biodiversity. As a part of implementation of the LIFE project, 151 workshops were 
organised for children and adolescents, and 29 workshops were organised for farmers, 
respectively with a participation of 3064 and 547 people.

Establishing networks with other projects

In order to develop the most effective methods of protection of zone-protected bird 
population that are possible, it is necessary to share the experience between the 
teams implementing analogous protective measures in different parts of the country and  

· Spotkanie z lokalną społecznością
· Meeting with the local community
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wykorzystanie nadajników GPS, analizę wybiórczości siedliskowej, ochrona gniazd i żero-
wisk, zabezpieczanie linii energetycznych , tworzenie planów ochrony dla obszarów Natura 
2000, jak również edukację i promocję.

Drugi z zaplanowanych wyjazdów odbył się w dniach 25-26 lutego 2017, kiedy to 
pracownicy projektu uczestniczyli w konferencji ornitologicznej w Grodnie, organizowanej 
przez APB Belarus. W czasie obrad przedstawiliśmy referat dotyczący wykorzystania fo-
topułapek w badaniu i monitoringu puchacza na Lubelszczyźnie. Wyjazd był okazją do 
wymiany doświadczeń w ochronie puchacza, ale również orlika krzykliwego, gadożera  
i orlika krzykliwego.

W dniach 11-15 października 2017 odbył się trzeci z planowanych wyjazdów studyj-
nych. Głównym celem wyjazdu był udział w międzynarodowej konferencji poświęconej or-
likowi krzykliwemu : „International Conference on the Lesser Spotted Eagle (Clanga poma-
rina)”. Konferencja została zorganizowana przez Bułgarskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
w ramach projektu LIFE 12 NAT/BG001218 pn. „Preserve key forest habitats of the Lesser 
Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Bulgaria”.

Promocja projektu

W związku z faktem, że wiele działań z zakresu ochrony czynnej ptaków strefowych, 
realizowanych było w niedostępnych i często nieprzyjaznych dla człowieka leśnych en-
klawach, ukazanie ogromu pracy włożonego w realizację projektu wymagało jego dobrej 
promocji. Ukazanie pozytywnych aspektów działania na rzecz ochrony rzadkich gatunków 
zwierząt jest w obecnych czasach bardzo istotnym elementem kształtowania świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. W ramach działań promocyjnych przygotowanych zostało sze-
reg materiałów, takich jak kalendarze, foldery, wolno stojące postery, naklejki czy koszulki. 
Opracowane i wydane zostały także materiały edukacyjne w postaci puzzli z broszurą 
edukacyjną. Powstała również diaporama ukazująca gatunki ptaków objęte projektem oraz 
mające je chronić działania. Działania projektu LIFE stały się także przedmiotem jednego  
z odcinków serii filmów przyrodniczych „Tańczący z Naturą” pt. „Gniazda z polotem” 
dostępnego m.in. na platformie You Tube. Prowadzona była strona internetowa www.
strefowe.lto.org.pl, a informacje o bieżących wydarzeniach zamieszczane była także na 
facebookowym profilu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Dodatkowo, wybrane 
działania były przedmiotem nagrań radiowych i telewizyjnych, oraz artykułów prasowych.

W wybranych miejscach realizacji projektu zamontowane został tablice informacyjne, 
których tematyka dostosowana była do miejsc ich posadowienia.
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Europe. Three study visits were organised in the course of the project to the places 
where, similarly as in the Lublin region, attempts are made to improve the state of pop-
ulation of zone-protected species. The visited countries included Romania, Belarus and 
Bulgaria, where projects are implemented with a very similar scope and specification.

Promotion of the project

Due to the fact that many activities within the scope of active protection of zone-pro-
tected birds were conducted in forest enclaves that are inaccessible and often hostile 
to the people, showing the vast amount of work invested in the implementation of the 
project required its good promotion. Showing the positive aspects of acting for protection 
of rare animal species is, in the present day, an essential element in the shaping of 
environmental awareness of the society. A range of materials was prepared as a part  
of promotional activities, such as calendars, folders, standing posters, labels and T-shirts. 
Educational materials were prepared and published as well in the form of a jigsaw puzzle 
with an educational brochure. A diaporama was also created, presenting bird species 
covered by the project and the measures supposed to protect them. The activities under 
the LIFE project also became a subject of one of the episodes in the series of nature 
films “Tańczący z Naturą” [Dancing with Nature] titled “Gniazda z polotem” [Nests with 
panache] available for example on YouTube. The website www.strefowe.lto.org.pl was 
managed and the information on the current events were also presented in the profile 
of the Lublin Ornithological Society on Facebook. In addition, selected activities were  
a subject of radio and television recordings, as well as press articles.

Information boards were installed in selected places of project implementation, subject 
matter of which was adapted to their siting.



46

podsumowanie      conclusion

Realizacja projektu LIFE oprócz wymiernych korzyści dla objętych nim gatunków ptaków, 
w postaci zastępczych miejsc lęgowych, setek zabezpieczonych słupów energetycznych czy 
dziesiątków odtworzonych hektarów żerowisk, dostarczyła również, a może przede wszyst-
kim, ogromnej ilości wiedzy, która w przyszłości, z całą pewnością pomoże lepiej chronić 
rzadkie gatunki ptaków, których los w czasach intensywnego rozwoju gospodarczego w co-
raz większym stopniu uzależniony jest od działalności człowieka. Liczymy, że odpowiednie 
wykorzystanie zebranej wiedzy naukowej w połączeniu ze wzrostem świadomości ekolo-
gicznej lokalnego społeczeństwa, nad którym również pracowaliśmy w trakcie trwania pro-
jektu, spowodują zmniejszenie intensywności oddziaływania na ptaki wybranych zagrożeń 
antropogenicznych a prowadzone w dalszym ciągu  przez ornitologów działania z zakresu 
ochrony czynnej będą uzupełnieniem bardziej kompleksowych mechanizmów mających na 
celu zahamowanie spadku różnorodności biologicznej.

The implementation of the LIFE project, apart from measurable benefits for the bird 
species, covered in the form of substitute nesting sites, hundreds of secured power trans-
mission line pylons or dozens of restored hectares of feeding grounds, also delivered, 
and possibly most importantly, a vast amount of knowledge, which in the future will defi-
nitely better help to protect rare bird species, which in the times of intensive economical 
development are becoming increasingly dependent upon human activities. We hope that 
appropriate use of the gathered scientific knowledge combined with an improvement of 
environmental awareness in the local society, which we were also working on in the 
course of the project, will result in a decrease in the intensity of impact of selected an-
thropogenic threats on birds and that the actions of ornithologists continued within the 
scope of active protection will complement more complex mechanisms aiming to prevent 
decrease in biodiversity.
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