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W odpowiedzi na coraz bardziej niekorzystne zmiany zachodzące w śro-
dowisku naturalnym, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, we współpracy  
z Fundacją Natura International Polska podjęło się realizacji projektu „Ochro-
na rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lu-
belszczyźnie”. 

Głównym celem projektu, finansowanego przez Komisję Europejską oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest polepsze-
nie warunków gniazdowych i żerowiskowych rzadkich gatunków ptaków stre-
fowych na wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie. Objęte dzia-
łaniami gatunki ptaków tj. orlik krzykliwy, gadożer, bielik, puchacz, włochatka 
i bocian czarny są zarówno w skali regionu jak i całego kraju, nielicznymi ga-
tunkami lęgowymi. Warto w tym miejscu wspomnieć, że krajowa liczebność 
najrzadszego z nich – gadożera – oceniana jest na maksymalnie 5 par, z czego 
pewne gniazdowanie stwierdzane jest w przypadku tylko 1-2 par rocznie.

Swoim zasięgiem projekt obejmuje 16 obszarów Natura 2000, stanowią-
cych najważniejsze leśne ostoje ptaków w regionie.

Założenia projektu realizowane są poprzez szereg działań mających na 
celu zminimalizowanie oddziałujących na ptaki zagrożeń takich jak: płosze-
nie ptaków przy gniazdach, zanikanie żerowisk orlika krzykliwego i gadoże-
ra, śmiertelność ptaków w wyniku porażenia prądem, niedostatek dogod-
nych miejsc gniazdowania, drapieżnictwo, śmiertelność ptaków drapieżnych  
w wyniku otrucia, niekontrolowany rozwój infrastruktury i zabudowy oraz 
brak strategii ochrony gatunków strefowych.

Projekt realizowany jest w latach 2014-2018, a jego efekt ekologiczny bę-
dzie podtrzymywany przez szereg kolejnych lat.

Strefy ochronne 
zlokalizowane  

w Lasach Państwo-
wych oznaczane 

są specjalnymi 
tablicami

I.  O projekcie
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W związku ze skrajnie niską liczebnością niektórych występujących w kraju 
gatunków roślin, grzybów i zwierząt, miejsca ich stałego występowania obej-
mowane są różnymi formami ochrony. Jedną z nich jest tzw. ochrona strefo-
wa, która w przypadku ptaków polega na wyznaczaniu wokół zlokalizowanych 
gniazd specjalnych stref ochronnych, wśród których możemy wyróżnić strefy 
całoroczne i okresowe.

Strefa ochrony całorocznej, zwana również strefą ochrony ścisłej, to ob-
szar wyłączony spod działalności człowieka, funkcjonujący na zasadach rezer-
watu ścisłego. Jej wielkość ustalana jest w zależności od gatunku. Wstęp do 
strefy, jak również prowadzenie jakichkolwiek działań na jej obszarze możliwe 
jest tylko za zezwoleniem wydawanym przez właściwego miejscowo regional-
nego dyrektora ochrony środowiska.

Strefa ochrony okresowej to obszar czasowo wyłączony spod działalności 
człowieka, za z wy czaj otaczający teren objęty ochroną całoroczną. Dla gatun-
ków ptaków objętych projektem granicę strefy ochrony okresowej ustala się 
w promieniu do 500 m od gniazda. Wyjątkiem jest włochatka, dla której tej 
strefy nie tworzy się.

Terminy, w których obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności 
na obszarze strefy są zróżnicowane w zależności od gatunku i obejmują cały 
okres lęgowy danego gatunku.

Zestawienie wielkości stref oraz okresy obowiązywania ochrony dla gatun-
ków ptaków objętych projektem przedstawia poniższa tabela.

Gatunek Wielkość strefy 
ochrony całorocznej

Wielkość strefy 
ochrony okresowej

Termin ochrony 
okresowej

bielik do 200 m do 500 m 1.01 – 31.07

gadożer do 200 m do 500 m 1.03 – 30.09

orlik krzykliwy do 100 m do 500 m 1.03 – 31.08

puchacz do 200 m do 500 m 1.01 – 31.07

bocian czarny do 200 m do 500 m 15.03 – 31.08

włochatka 50 m od gniazda – –

II.  Czym są gatunki strefowe
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Bociany czarne swoje 
gniazda zakładają w nie-
dostępnych fragmentach 
lasu, zazwyczaj na starych 
rozłożystych sosnach lub 
dębach (fot. Rafał Siek)

III.  Gatunki ptaków objęte projektem

1.  Bocian czarny  Ciconia  n igra
Charakterystyka gatunku

Bocian czarny, w odróżnieniu od powszechnie znanego bociana białego, 
jest ptakiem dużo rzadziej spotykanym i unikającym towarzystwa człowieka. 
Jego rzadko używana nazwa to hajstra. Jest nieznacznie mniejszy od swego 
krewniaka i osiąga maksymalnie 100 cm długości ciała oraz 190 cm rozpięto-
ści skrzydeł. Upierzenie ma czarne z metalicznym, zielonkawym i purpurowym 
połyskiem. Brzuch, pokrywy podogonowe i pierś są białe, co ułatwia odróż-
nienie tego gatunku w locie od bociana białego. Bocian czar ny jest ptakiem 
wędrownym, spędzającym zimę w Afryce (m.in. Sudanie i Etiopii). Migrację 
jesienną po dejmuje od sierpnia do wrześ nia, natomiast z zimowisk powraca 
w marcu i kwietniu. Wraz z nastaniem okresu lęgo we go bociany czarne łączą 
się w pary i zajmują rewiry, któ rych powierzchnia może wynosić od 50 do 150 
km2. Po zajęciu dogodnego terytorium ptaki zajmują stare lub przystępują do 
budowy nowego gniazda. Zakładają je na starych i mocnych drzewach, najczę-
ściej dębach, sosnach i olchach i zazwyczaj korzystają z niego przez kilka lat. 
W kwietniu samica składa średnio 3-5 jaj, które wysiadywane są przez oboje 
rodziców. Młode lęgną się nierów nocześ nie i w przypadku niedostatku pokar-
mu najmłodsze i najsłabsze pisklęta bywają zabijane lub wyrzucane z gniazda. 
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Środowisko lęgowe

Bocian czarny gniazduje z dala od siedlisk ludzkich. Preferuje duże kom-
pleksy leśne ze znacznym udziałem terenów podmokłych i zabagnionych. Za-
zwyczaj wybiera tereny, w sąsiedztwie których znajduje dogodne warunki do 
żerowania – stawy rybne, łąki oraz doliny rzek.

Pokarm

Na pokarm bociana czarnego składają się głównie drobne ryby i płazy. 
Uzupełnienie diety stanowią owady, pierścienice, drobne ssaki oraz pisklę-
ta innych ptaków. Poluje brodząc w niezbyt głębokich wodach rzek, strumie-
ni, stawów i śródleśnych bagienek. Jeśli słońce zbyt mocno oświetla wodę  
i utrudnia wypatrzenie ofiary, bociany czarne polują z rozpostartymi skrzydła-
mi, które zapewniają cień i lepszą widoczność.

Liczebność w kraju i regionie

Szacuje się, że stan krajowej populacji wynosi ok. 1100-1200 par lęgo-
wych. Najliczniej bociany czarne występują w północno-wschodniej i wschod-
niej części kraju. Na Lubelszczyźnie znanych jest obecnie???? stanowisk tego 
gatunku.

Zagrożenia

Do głównych zagrożeń dla bociana czarnego należą:
• osuszanie terenów podmokłych;
• płoszenie ptaków przy gniazdach;
• kłusownictwo w czasie przelotów i śmierć ptaków w wyniku kolizji z prze-

szkodami;
• brak miejsc do gniazdowania.

W przeciwieństwie do swojego 
białego kuzyna, bocian czarny 

jest z natury płochliwy 
(fot. Rafał Siek) 
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Charakterystyka gatunku

Orlik krzykliwy to najmniejszy z orłów występujących w naszym kraju. 
Rozpiętość jego skrzy deł wynosi 145-168 cm, a długość ciała to 61-66 cm, 
przy czym samice są nieznacznie większe od samców. Masa ciała osiąga około  
1,6 kg. Cechą charakterystyczną w sylwetce szy bującego ptaka są łukowato 
wygięte w dół skrzydła. Samce i samice ubarwione są identycznie. W upierze-
niu przeważają różne odcienie brązu. Orlik krzykliwy jest gatunkiem wędrow-
nym. Zimę spędza w środkowej i południowej Afryce. Wędrówkę jesienną 
rozpoczyna w połowie września. Na lęgowiska powraca na początku kwietnia. 
Ptaki dorosłe i młode odlatują na zimowiska niezależnie od siebie. Orlik krzy-
kliwy jest gatunkiem monogamicznym. Dojrzałość płciową osiąga w wieku 4-5 
lat (rzadko 3). Samica składa najczęściej 2 jaja, przy czym młode wykluwają 
się w odstępie 3-4 dni. Zwykle wychowywany jest tylko jeden młody orlik – 
starsze pisklę jest agresywne wobec młodszego i zabija je lub powoduje jego 
śmierć z głodu (tzw. zjawisko kainizmu).

Środowisko lęgowe

Orlik krzykliwy zamieszkuje wielopiętrowe lasy, przeważnie mieszane  
i liściaste w wieku powyżej 70 lat. Gniazdo zakłada na roż nych gatunkach 
drzew. Na Lubelszczyźnie większość zajmowanych przez orliki gniazd zbu-
dowanych jest na sosnach, dębach, olchach i brzozach. Początkowo gniazdo 
jest niewielkie, ale z czasem może osiągnąć znaczne wymiary, tym bardziej 
że ptaki mogą je wykorzystywać przez wiele sezonów z rzędu. Orliki dość czę-
sto zajmują gniazda budowane przez myszołowy lub inne ptaki drapieżne.  
Na obecność ptaków oraz wielkość zajmowanych przez nich rewirów w du-
żym stopniu wpływa zasobność żerowisk. Ptaki te najchętniej polują w mo-
zaikowo ukształtowanym krajobrazie rolniczym, obfitującym w miedze, płaty  

Charakterystyczna sylwetka szybującego 
orlika, z łukowato wygiętymi w dół skrzy-
dłami (fot. Sylwester Śliwiński)

2.  Orl ik  krzykl iwy  Clanga pomarina
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nieużytków i tereny podmokłe. Wielkość terytorium gniazdowego zajmowa-
nego przez parę orlików najczęściej znacznie przekracza 1000 ha. Dla skutecz-
nej ochrony tego gatunku niezbędne jest zachowanie zarówno siedlisk, w któ-
rych zakłada gniazda, ale także żerowisk.

Pokarm

Pokarm orlika krzykliwego stanowią przede wszystkim drobne ssaki, głów-
nie gryzonie. Dietę urozmaicają płazy i małe ptaki. Orlik krzykliwy wykorzystuje 
trzy główne techniki łowieckie. Poluje z lotu, z zasiadki a czasem zbiera pokarm 
z ziemi wędrując pieszo po łąkach i polach. Ze względu na swoje upodobania 
pokarmowe orliki są sprzymierzeńcami człowieka w walce z masowymi poja-
wami gryzoni.

Liczebność w kraju i regionie

Wielkość krajowej populacji szacuje się na 2300-2700 osobników. Liczeb-
ność populacji lubelskiej to około 350 par.

Zagrożenia

Najpoważniejszymi zagrożeniami dla orlika krzykliwego są:
• zanikanie żerowisk;
• niekontrolowany rozwój infrastruktury i zabudowy;
• rosnąca antropopresja, powodująca niepokojenie ptaków w sezonie  

lęgowym;
• prześladowanie ptaków w trakcie wędrówek.

Parze orlików 
zazwyczaj udaje 

się wychować 
tylko jedno 

pisklę w roku
(fot. Rafał Siek) 
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3.Gadożer   Circaetus  gal l icus
Charakterystyka gatunku

Gadożer to jeden z najrzadszych ptaków lęgowych naszego kraju. Jest 
większy od myszołowa, osiąga około 60 cm długości i 175-195 cm rozpiętości 
skrzydeł. Ptak widziany od spodu jest bardzo jasny, za wyjątkiem ciemnej gło-
wy i czarnych końców szerokich skrzydeł oraz 3-4 ciemnych prążków na ogo-
nie. Pod czas szybowania skrzydła trzyma prosto, w jednej linii. Polując często 
zawisa w powietrzu podobnie jak myszołów.

Gadożer jest gatunkiem wędrownym. Ptaki europejskie zimują w Afry-
ce, głównie na sawannach, na południe od Sahary. Powracają na lęgowiska  
w kwietniu i maju. Pary zajmują bardzo rozległe rewiry, o powierzchni nawet 
ponad 100 km2.

Jest to gatunek monogamiczny, w pary łączy się tylko na okres lęgów. 
Umieszczone w szczytowej części wysokiego drzewa gniazdo ma kształt pła-
skiej platformy, zbudowanej z niewielkich patyków. Gadożery są silnie teryto-
rialne, a gniazdo bywa wykorzystywane przez daną parę przez kilka lat. Samica 
składa jedno, duże jajo i wysiaduje je przez 45-47 dni. Dojrzałość płciową mło-
de ptaki osiągają w wieku 3-4 lat.

Środowisko lęgowe

Ptak ten zamieszkuje różnej wielkości kompleksy leśne z dużym udziałem 
borów bagiennych i torfowisk oraz terenów otwartych, które wykorzystuje 
jako żerowiska.

Jak wskazuje nazwa 
ptaka, podstawą diety 
gadożera są gady, 
głównie węże 
(fot. fotopułapka LTO)
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Pokarm

Pokarm gadożera stanowią przede wszystkim gady, rzadziej płazy. Poluje 
na jaszczurki oraz węże, nawet te jadowite. Uzupełnienie diety mogą stano-
wić ssaki, ptaki i owady. Jest bardzo zręcznym łowcą. Węże zwykle zabija ude-
rzeniem w głowę i wbiciem szponów w ciało ofiary. Gady połyka w całości. 
Najczęściej poluje wczesnym popołudniem, kiedy węże i jaszczurki wygrzewa-
ją się na słońcu i łatwiej jest je wykryć.

Liczebność w kraju i regionie

W Polsce gadożer jest skrajnie nielicznym gatunkiem lęgowym. Jego wy-
stępowanie odnotowano praktycznie tylko na wschodzie naszego kraju, a li-
czebność tych ptaków najprawdopodobniej nie przekracza 5 par. Na Lubelsz-
czyźnie obecnie znane są lokalizacje gniazd w 2 rewirach.

Zagrożenia

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

Gadożer w locie wyróżnia się 
jasnym ubarwieniem i płasko 

ułożonymi skrzydłami 
(fot. Marcin Lenart)
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Charakterystyczną cechą 
dorosłych bielików jest ja-
skrawo żółty dziób i biały 
ogon (fot. Rafał Siek)

4.  Biel ik   Hal iaeetus  a lb ic i l la
Charakterystyka gatunku

Bielik to największy lęgowy ptak drapieżny naszego kraju. Rozpiętość 
skrzydeł u tego gatunku może osiągać nawet 240 cm, a długość ciała docho-
dzić do 92 cm. Dorosłe bieliki grzbiet i brzuch mają płowoszare, jasną głowę  
i szyję, śnieżnobiały, klinowaty ogon oraz żółty dziób, tęczówki i nieopie-
rzone dolne części nóg. Młode ptaki są ciemnobrązowe z płowymi piórami  
z wierzchu skrzydeł i na piersi. Ich dziób jest ciemny, podobnie jak i tęczówka.  
W wieku 4-5 lat osią gają szatę osobników dorosłych. Sami ca i samiec nie róż-
nią się od siebie pod względem upierzenia, jednakże różnicują je osiągane 
rozmiary – samice są wyraźnie większe. W locie bieliki łatwo rozpoznać po 
długich, „deskowatych” skrzydłach, jasnej, wysuniętej do przodu głowie oraz 
klinowatym ogonie.

Na zajmowanym terytorium para przebywa przez cały rok. Ptaki migrują 
tylko podczas ostrych zim w poszukiwaniu pokarmu, np. nad niezamarznięte 
zbiorniki wodne. Dorosłe, co najmniej pięcioletnie bieliki, łączą się w pary, 
które często spędzają ze sobą całe życie. Zajmują rewiry o przeciętnej po-
wierzchni około 100 km2. Gniazdo budują jesienią poprzedzającą sezon lę-
gowy i mogą z niego korzystać przez kilka lat, stale je rozbudowując. Długo 
użytkowane gniazda mogą osiągać imponujące rozmiary – ich średnica do-
chodzi do 2,5 m, wysokość do 3 m, a waga do prawie tony. Pod takim cię-
żarem czasem łamią się gałęzie i gniazdo ulega zniszczeniu. Bieliki gniazdują 
na drzewach, odpowiednio wysokich i starych. Najczęściej są to sosny, olchy, 
dęby i buki. W ciągu roku para wyprowadza jeden lęg. Samica składa 2-3 jaja, 
które wysiaduje od złożenia pierwszego jaja.
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Środowisko lęgowe

Bielik zamieszkuje prawie wszystkie typy lasów, szczególnie bory, buczyny 
oraz nadrzeczne łęgi, położone w pobliżu jezior, stawów rybnych oraz dolin 
rzecznych. Podczas ostrych zim można spotkać duże zgrupowania ptaków  
w miejscach obfitujących w pokarm np. nad niezamarzniętymi rzekami lub 
zalewami.

Pokarm

Podstawowym pokarmem bielika są ryby oraz ptaki wodne. Poluje, sto-
sując różne techniki łowieckie, na karpie, leszcze, szczupaki i płocie. Wśród 
ptaków głównie na łyski, kaczki i perkozy. Rzadziej chwyta ssaki – zające,  
a także młode sarny, nie gardzi również padliną.

Liczebność w kraju i regionie

Wielkość krajowej populacji szacuje się na 1000-1400 par. Liczebność po-
pulacji lubelskiej to około 60 par. W obszarach Natura 2000 objętych pro-
jektem najliczniej gniazduje w Lasach Parczewskich i Puszczy Sandomierskiej.

Zagrożenia

Do głównych zagrożeń dla bielika należą:
• płoszenie ptaków przy gniazdach;
• zagospodarowanie turystyczne miejsc wykorzystywanych jako żerowiska 

bielików;
• prześladowanie ptaków poprzez strzelanie i trucie;
• degradacja obszarów łowieckich;
• kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi;
• drapieżnictwo ze strony kun i kruków w stosunku do jaj i piskląt;
• degradacja obszarów łowieckich;
• silne wiatry i burze 

niszczące drzewa  
z gniazdami.

Z gniazda bielika rozciąga 
się widok na okoliczne 

kompleksy leśne
(fot. Sylwester Aftyka)
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5.  Włochatka Aegol ius  funereus
Charakterystyka gatunku

Włochatka to niewielka sowa z dużą kanciastą głową oraz krótkim ogo-
nem. Długość jej ciała wynosi ok. 25 cm a rozpiętość skrzydeł 55-62 cm. Ce-
chą charakterystyczną tego ptaka są obficie, opierzone nogi i palce – którym 
ptak zawdzięcza swoją nazwę. Sowa ta ma żółte oczy, otoczone jasną szlarą 
z czarnym obrzeżeniem. Silnie uniesione „brwi” nadają jej twarzy wyraz zdu-
mienia. Ubarwienie włochatki z wierzchu jest jasnobrązowe z licznymi, rozmy-
tymi plamami, natomiast od spodu pióra są białe z nieregularnymi rzędami 
szarobrązowych, podłużnych, rozmytych plam.

W powietrzu poznamy tego ptaka po równym, prostoliniowym locie oraz 
zaokrąglonych skrzydłach. Sowy te aktywne są przede wszystkim nocą, nato-
miast dzień spędzają ukryte przy pniu, w gęstych koronach drzew iglastych.

Włochatka w zależności od miejsca występowania może być ptakiem osia-
dłym lub wędrownym. Jest to uwarunkowane przede wszystkim dostępnością 
pokarmu w okresie zimy.

Gatunek ten jest monogamiczny i terytorialny. Wielkość terytorium lęgo-
wego wynosi około 1 km2. Dojrzałość płciową włochatki osiągają po pierwszym 
roku życia. Samce intensywnie nawołują w swoich rewirach od końca lutego 
do maja. Ptaki te gnieżdżą się głównie w dziuplach po dzięciole czarnym, chęt-
nie zajmują także odpowiednie budki lęgowe. Najczęściej wyprowadzają 1 lęg  
w roku (sporadycznie dwa, w latach obfitujących w pokarm). Samica składa 
jaja od marca do maja i wysiaduje je przez około 28 dni. Samiec w tym czasie 
dostarcza do gniazda pokarm. Pisklęta opuszczają gniazdo po około miesiącu,  
a potem przez kolejne kilka tygodni dokarmiane są przez oboje rodziców.

Występowanie włochatek 
uzależniona jest od obecno-
ści dziupli dzięcioła czarnego 
(fot. Rafał Siek)
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Środowisko lęgowe

Włochatka zamieszkuje rozległe, stare bory sosnowe, jak również ponad 
100-letnie buczyny z udziałem świerka i jodły. Ważnym elementem środowi-
ska, w którym występuje są tereny otwarte: zręby, wiatrołomy, doliny rzek  
i potoków, bagna, uprawy leśne, a nawet drągowiny i młodniki, które czę-
sto wykorzystuje jako dzienne schronienia. Unika terenów zasiedlonych przez 
większe gatunki sów.

Pokarm

Dieta włochatki nie jest do końca poznana. Pokarm tej sowy stanowią 
przede wszystkim drobne ssaki, głównie nornikowate, w mniejszym stop-
niu myszy i ptaki. W dziuplach i budkach lęgowych często tworzy spiżarnie.  
W zależności od stopnia pokrycia terenu przez roślinność poluje na terenach 
otwartych lub w luźnych drzewostanach.

Liczebność w kraju i regionie

Wielkość krajowej populacji szacuje się na 1000-1200 par lęgowych. Na 
Lubelszczyźnie gnieździ się niemal wyłącznie na Roztoczu i w Puszczy Solskiej. 
Pojedyncze stanowiska stwierdzane były także w Lasach Sobiborskich.

Zagrożenia

• presja ze strony drapieżników, 
szczególnie kuny;

• wyrąb starych drzewostanów  
i fragmentacja lasów;

• uproszczenie struktury przestrzen-
nej lasu.

Młode włochatki w niczym nie przy-
pominają osobników dorosłych

(fot. Rafał Siek)
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Puchacz to największa 
europejska sowa 
(fot. Rafał Siek)

6.  Puchacz   Bubo bubo
Charakterystyka gatunku

Puchacz jest największą sową występującą na obszarze naszego kraju i Eu-
ropy. Rozpiętość skrzydeł tego ptaka dochodzi do 155-180 cm, długość ciała 
wynosi ok. 70 cm, a waga do 4 kg. Upierzenie puchacza jest brązowo-żółte  
z licznymi czarnymi kreskami i plamami, co sprawia, że w naturalnym środo-
wisku doskonale wtapia się w tło i jest trudny do wypatrzenia. Cechami cha-
rakterystycznymi w wyglądzie puchacza są duże pomarańczowe oczy oraz tzw. 
„uszy”, czyli pęczki piór, długości 7-9 cm, które ptak unosi w momencie zagro-
żenia lub zaciekawienia. Gatunek ten najłatwiej wykryć po głosie godowym, 
jakim odzywa się samiec. Jest to bardzo charakterystyczne, niskie, dwusylabo-
we „u-hu”, słyszalne z odległości nawet 3 kilometrów. Jest to gatunek osiad-
ły i monogamiczny. Pary pozostają razem przez całe życie. W górach najczę-
ściej gniazduje na skalnych półkach, na nizinach wykorzystuje gniazda innych 
ptaków (np. myszołowa albo bociana czarnego) lub gniazduje bezpośrednio 
na ziemi, pod wykrotem lub między korzeniami drzewa, co niestety skutku-
je dużymi stratami ze względu na niszczenie gniazd przez dziki lub drapieżne 
ssaki. Chętnie zajmuje sztuczne platformy lęgowe. Samica składa zwykle 2-3 
jaja, w odstępach 2-4 dni. Pisklęta klują się nierównocześnie, co sprawia, że  
w przypadku mniejszej ilości pokarmu młodsze i słabsze giną. Dojrzałość płcio-
wą uzyskują w 2-3 roku życia. Puchacz jest gatunkiem silnie terytorialnym. 
Rewir lęgowy zajmowany przez parę ma zazwyczaj promień od 2 do 4 km.
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Środowisko lęgowe

Puchacz zasiedla tereny o zróżnicowanej strukturze, zapewniające dosta-
tek pokarmu, spokój oraz dostępność potencjalnych miejsc do gniazdowania. 
Na nizinach zamieszkuje środowiska wilgotne: olsy, łęgi, bory, skraje bagien 
czy stare lasy sosnowe. Ważna jest jednak obecność w pobliżu łąk, jezior, ba-
gien, dolin rzecznych i innych terenów otwartych, na których poluje. W gó-
rach najchętniej gnieździ się w lasach iglastych i liściastych, preferując w nich 
miejsca ze skałami i stromymi stokami.

Pokarm

Puchacz jest tzw. oportunistą pokarmowym, czyli gatunkiem polującym 
przede wszystkim na pokarm najłatwiej dla niego dostępny, którego w środo-
wisku jest najwięcej. Dieta uzależniona jest także od pory roku oraz regionu. 
Generalnie najczęściej odżywia się średniej wielkości ptakami i ssakami. Naj-
chętniej poluje na karczowniki, szczury, norniki i wiewiórki, a wśród ptaków 
jego ofiarami najczęściej stają się krzyżówki, łyski, grzywacze, gawrony, kruki  
i kuropatwy. Nie gardzi również padliną.

Liczebność w kraju i regionie

Wielkość krajowej populacji szacuje się na 270-380 par. Na Lubelszczyź-
nie najliczniej gnieździ się w Lasach Parczewskich, gdzie osiąga największe 
zagęszczenia w kraju. 

Zagrożenia

Do głównych zagrożeń dla puchacza należą:
• płoszenie ptaków przy gniazdach, presja turystyczna, prześladowanie pta-

ków – straty w lęgach wynikające z dużej wrażliwości tego gatunku na nie-
pokojenie;

• utrata siedlisk w wyniku melioracji  
i zmian użytkowania gruntów;

• wyrąb starych drzewostanów będą-
cych dogodnym miejscem gniazdo-
wania.

Jaja puchacza złożone bezpośrednio 
na ziemi są łatwym łupem dla czwo-

ronożnych drapieżników 
(fot. Rafał Siek)
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A1 Rozpoznanie wybiórczości  s iedl iskowej ,  zas ięgu teryto -
r ia lnego i  zagrożeń dla  or l ika  i  gadożera.

Występujące na Lubelszczyźnie orliki krzykliwe, w porównaniu z innymi 
krajowymi populacjami zajmują bardzo nietypowe siedliska. Podczas gdy 
typowe biotopy obejmują podmokłe doliny rzeczne, mozaikę łąk, pastwisk, 
śródpolnych bagien i lasów, na Lubelszczyźnie gatunek ten wykorzystuje roz-
drobnioną mozaikę pól uprawnych. Obszar Lubelszczyzny należy do jednych 
z najbardziej rozdrobnionych regionów Europy pod względem wielkości pól 
i struktury własności. Pomimo tej nietypowości siedlisk orlika na Lubelsz-
czyźnie, nie podjęto dotychczas systematycznych badań jego wybiórczości 
siedliskowej i zasięgu żerowiskowego w regionie. Stanowi to poważną lukę 
w wiedzy niezbędnej do ochrony całej krajowej populacji. W celu zdobycia 
danych na temat zasięgu rewiru żerowiskowego, wybiórczości sied liskowej 
oraz sezonowych zmian w wykorzystaniu areału lę gowego przez samce i sa-
mice, podczas dwóch pierwszych sezonów lęgowych, odłowionych zostało 18 
dorosłych orlików krzykliwych i 2 gadożery. Ptaki odłowione zostały w celu 
zamontowania nadajników GPS i obrączek ornitologicznych. 

Telemetria jest obecnie najlepszym zna nym sposobem gromadzenia da-
nych dotyczących wybiórczości siedliskowej ptaków drapieżnych. Możliwość 
uzyskania kilkudziesięciu czy nawet setek pozycji ptaka w ciągu doby pozwala 
zgromadzić bezcenne dane nie tylko w trakcie okresu lęgowego, ale również 
w trakcie wędrówki. Zastosowanie nadajników zasilanych wbudowanym pa-
nelem słonecznym pozwala przy sprzyjających okolicznościach zebrać dane 
nawet z kilku lat.

Wyposażony w nadajnik 
GPS, dorosły samiec orli-
ka krzykliwego schwytany 
koło Zamchu
(fot. Sylwester Aftyka)

IV. Wybrane działania realizowane  
w ramach projektu
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Wyznaczone na podstawie zebranych danych powierzchnie najczęściej 
wykorzystywane przez ptaki, zostaną następnie opisane pod kątem ich struk-
tury użytkowania rolniczego oraz zasobności pokarmowej. Opis siedlisk bę-
dzie prowadzony przy pomocy zdjęć lotniczych i prac terenowych wykona-
nych przez zatrudnionych do projektu botaników. Zasobność pokarmowa zo-
stanie natomiast określona poprzez wykonanie odłowów małych ssaków oraz 
gadów, wykonanych zgodnie z opracowaną metodyką. 

A2 Rozpoznanie stanu populacj i ,  parametrów populacyjnych 
i  zagrożeń gatunków strefowych

W dwóch pierwszych latach projektu zinwentaryzowane zostały stanowi-
ska lęgowe ptaków objętych projektem. 
Podczas inwentaryzacji gniazd opisane zostały warunki siedliskowe, umiejsco-
wienie gniazd, jak również analizy dla odległości gniazda od ściany lasu, dróg 
i miejscowości. Stwierdzona będzie produktywność, śmiertelność młodych  
i sukces lęgowy. W miarę możliwości określone będą przyczyny śmiertelności 
młodych oraz zagrożenia dla poszczególnych gniazd. Został również dokona-
ny opis siedlisk, sposób gospodarowania i zagrożenia w obrębie areałów ło-
wieckich. Podczas kontroli lęgów bociana czarnego z gniazd usuwane będą 
sznurki pochodzące z maszyn rolniczych, w które zaplątują się młode. Podczas 
inwentaryzacji wyłonione zostaną gniazda do realizacji zadań z zakresu ochro-
ny czynnej tj. C1 – instalacja platform dla puchacza, orlika i bociana czarnego, 

Mapa migracji orlików 
wykonana na podstawie 
sygnałów z założonych  
w ramach projektu logge-
rów
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C2 – przemieszczanie piskląt orlika krzykliwego oraz C5 – budowa i instalacja 
budek gniazdowych dla włochatki. 

Istotnym elementem tego zadania jest monitoring śmiertelności ptaków  
w wyniku porażenia prądem na słupach linii średniego napięcia. Pomimo re-
gularnych stwierdzeń przypadków śmierci ptaków odnotowywanych w róż-
nych częściach regionu, skala tego zjawiska nie została do tej pory zbadana.  
W ramach projektu zostanie skontrolowanych ponad 500 kilometrów linii 
przesyłowych, przebiegających w pobliżu kompleksów leśnych zasiedlonych 
przez gatunki ptaków strefowych. Kontrole trakcji elektrycznych przeprowa-
dzone będą w dwóch terminach. Pierwsza wykonana zostanie w sierpniu dru-
ga zaś we wrześniu. Taki dobór terminów umożliwi nie tylko fizyczną pene-
trację terenu pod liniami energetycznymi (wykoszone zboża i częściowo łąki  
w dolinach rzek), ale 
przede wszystkim zwiększy 
szanse odnalezienia ofiar. 
Żniwa umożliwiają ptakom 
drapieżnym dostęp do 
cennych i bogatych w po-
karm żerowisk, zwiększając 

Wynik kontroli gniazda 
bielika – trzy młode ptaki  
w dobrej kondycji . 
(fot. Sylwester Aftyka)

Słupy energetyczne wykorzystywane 
przez ptaki do wypatrywania ofiar 
są dla nich śmiertelnym zagroże-
niem (fot. Przemysław Stachyra)
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znacząco ich frekwencje na tego typu siedliskach. Ponadto, o tej porze roku 
młode ptaki zaczynają koczować w okolicy gniazda, podejmując pierwsze pró-
by łowieckie. W sierpniu i wrześniu rozpoczyna się również wędrówka części 
gatunków (trzmielojadów, orlików, gadożerów i błotniaków) na zimowiska.

C1 Instalacja platform dla puchacza, orlika i bociana czarnego

Dla wyznaczonych w ramach monitoringu gniazd, zostaną zbudowane  
i zainstalowane drewniane platformy gniazdowe. W przypadku orlika i bocia-
na czarnego, wykonane z dębowych żerdzi platformy będą montowane pod 
gniazdami, które znajdują się w złym sta-
nie technicznym lub umiejscowione są na 
małych i niestabilnych drzewach, ale przy 
dogodnych żerowiskach. 

W przypadku puchacza rolą platformy 
będzie nie tyle wzmocnienie konstruk-
cji gniazda co zabezpieczenie lęgu przed 
zniszczeniem przez drapieżniki. W warun-
kach naturalnych puchacze najczęściej 
bowiem zakładają swoje gniazda na ziemi, 
w wykrotach lub u podstawy pni dużych 
drzew.

Przygotowana do montażu 
platforma dla puchacza  

(fot. LTO)

Puchacze chętnie zasiedlają przygotowane platformy (fot. LTO)
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Takie lęgi, zarówno na etapie wysiadywa-
nia jaj jak i podczas wychowywania młodych, 
często niszczone są przez naziemne drapieżni-
ki (lisy, jenoty, szopy pracze) oraz wszystkożer-
ne dziki. Dotychczasowe obserwacje pokazu-
ją, że sukces lęgowy w gniazdach zlokalizowa-
nych na drzewach jest niemal o 50% większy 
w porównaniu z gniazdami naziemnymi. 

Mająca postać skrzyni platforma dla pu-
chacza, po zamontowaniu na drzewie wypeł-
niana jest kilkoma warstwami ściółki i próch-
na, pobranego w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca montażu.

W ramach projektu planuje się założenie 
w sumie 75 platform, dla wymienionych poni-
żej gatunków:
Puchacz – 40
Orlik krzykliwy – 20
Bocian czarny – 15

C2 Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego

Dotychczasowe badania nad orlikiem krzykliwym wykazały że blisko 70% 
zniesień tego gatunku składa się z dwóch jaj. W związku z tym, że samica 
zaczyna wysiadywanie od razu po złożeniu pierwszego jaja, pisklęta klują się  
w odstępie około 4 dni. 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 1-2 dni od wyklucia  

Jedna z zamontowanych platform 
(fot. Tomasz Bajdak)

Gniazdo z dwoma pisklę-
tami odnalezione koło 
Dobużka (fot. Sylwester 
Aftyka)
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(zjawisko zwane jest kainizmem). Z doświadczeń własnych oraz danych lite-
raturowych wynika, że ptaki drapieżne we wczesnej fazie po wykluciu piskląt 
bez problemu adoptują podrzucone z innych gniazd pisklęta.

Podczas pierwszej kontroli gniazd, prowadzonej w ramach zadania A2, zo-
staną zidentyfikowane pary orlika krzykliwego, które straciły lęg oraz takie, 
które złożyły niezapłodnione jaja. Dorosłe ptaki nawet po stracie pisklęcia czę-
sto zostają w rewirach, jednakże nie podejmują kolejnej próby lęgu. Do takich 
gniazd będą podrzucane pisklaki z gniazd, w których znajdują się dwa młode. 
Ptaki będą podrzucane zawsze w dobrych warunkach pogodowych i będą ob-
serwowane przez kilka dni w celu upewnienia się, że zostały adoptowane.

Skuteczne przeprowadzenie adopcji wymaga dużych nakładów pracy  
w terenie, gdyż termin klucia ptaków jest dosyć krótki, a do adopcji nadają się 

Młodszy pisklak przygotowany do 
przeniesienia do nowego gniazda

(fot. Tomasz Bajdak)

Ten sam pisklak 3 tygodnie 
później, w nowym gnieździe 
(fot. Sylwester Aftyka)
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pisklęta w wieku kilku dni. Konieczność odnalezienia w krótkim czasie gniazd 
z dwoma jajami, oraz gniazd w których nastąpiła strata, przysparza czasami 
wielu trudności technicznych, szczególnie, że ze względu na dobro ptaków, 
prace prowadzi się przy dobrych warunkach atmosferycznych. Wszelki wło-
żony wysiłek jest jednak wynagradzany w chwili, gdy przy ostatniej kontroli 
gniazda ornitolodzy znajdujemy w nim zdrowe, wyrośnięte pisklę, które jesz-
cze niedawno skazane było na śmierć.

C3 Przywrócenie  optymalnych warunków żerowiskowych dla 
or l ika  poprzez  odtworzenie  nieużytkowanych łąk i  pastwisk

Obecność żerowisk o odpowiedniej strukturze oraz zasobności pokarmo-
wej obok dostępności miejsc rozrodu, jest najważniejszym elementem środo-
wiska 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 moc-
no oddziałują na dwa gatunki ptaków objęte ochroną w ramach projektu tj. 
na orlika krzykliwego i gadożera. Gatunki te na żerowiska wybierają przede 
wszystkim tereny otwarte – użytkowane łąki o różnym stopniu uwilgotnienia, 
pastwiska, oraz pokryte niską roślinnością nieużytki.

Niestety zmiany zachodzące w obecnym krajobrazie rolniczym, wypiera-
jące ekstensywne zagos po daro wanie oraz zmieniające jego strukturę z mo-
zaikowej na wielko obszarową, stanowią bardzo duże zagrożenie dla terenów 
żerowiskowych obu gatunków. Duże monokultury rolne wykorzystywane 

Nieużytkowane od wielu lat łąki 
i pastwiska stają się terenami 

bezwartościowymi z punktu 
widzenia polujących ptaków 

(fot. Tomasz Bajdak)
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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 pro-
wadzi do stopniowego 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.

W celu przywrócenia prawidłowych warunków żerowiskowych dla orlika 
krzykliwego oraz gadożera, w ramach naszego projektu chcemy odtworzyć 
przynajmniej 100 ha nieużytkowanych łąk oraz pastwisk zlokalizowanych 
głównie na skraju Puszczy Solskiej. Doprowadzenie takich powierzchni do sta-
nu pierwotnego wymaga dużych nakładów pracy polegających na usunięciu 
drzew i krzewów, wyrównaniu terenu oraz wprowadzenie corocznych koszeń.

Jedna z wielu łąk przeznaczona 
do odkrzaczenia i wykoszenia

(fot. Tomasz Bajdak)

Ta sama łąka po wykonaniu prac (fot. Tomasz Bajdak)
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C4 Instalacja  osłon i  i zolatorów na s iec iach trakcyjnych

Porażenie prądem jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności ptaków, 
które wykorzystują 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 ich sukces lęgowy, 
we współpracy z przedsiębiorstwem PGE Dystrybucja S.A. zaplanowaliśmy pi-
lotażowe w skali regionu zadanie, polegające na zabezpieczaniu miejsc szcze-
gólnie niebezpiecznych dla ptaków.

Aby trafnie wytypować miej-
sca realizacji zadania, w ramach 
którego według pierwotnych za-
łożeń miało zostać zaizolowanych 
100 słupów średniego napięcia,  
w roku 2015 w okresie letnio-je-
siennym skontrolowano ponad 
500 km linii energetycznych zlo-
kalizowanych w obrębie i w naj-
bliższym sąsiedztwie wybranych 
obszarów Natura 2000. 

Szczątki gadożera znalezione 
pod słupem linii średniego napięcia 

(fot. Łukasz Bednarz)

Zabezpieczony zakupionymi 
osłonami słup energetyczny 

(fot. Tomasz Bajdak)
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Montaż osłon prowadzą 
pracownicy przedsiębior-
stwa PGE Dystrybucja S.A. 
(fot. Tomasz Bajdak)

Ogółem odnotowano 112 ofiar porażenia, wśród których dominowały 
myszołowy i bociany białe. Niestety, pod jednym ze słupów linii średniego na-
pięcia, w pobliżu miejscowości Tyszowce, odnaleziony został martwy gadożer, 
którego śmierć jest wyjątkowo dotkliwa dla zachowania całej krajowej popu-
lacji gatunku.

Zadanie związane z montażem osłon jest wręcz modelowym przykładem 
działania z zakresu ochrony przyrody, które przynosi korzyści zarówno dzikim 
ptakom jak i człowiekowi. Przypadki porażenia ptaków często wiążą się z ko-
niecznością wyłączenia danego fragmentu linii co z kolei powoduje uciążliwe 
i kosztowne przerwy w dostawach prądu. W związku z tym, w wytypowa-
nych przez ornitologów lokalizacjach, oprócz osłon zakupionych z funduszy 
przeznaczonych na realizację projektu, montowane są dodatkowe komplety 
zabezpieczeń zakupione ze środków przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja S.A. 
Tym sposobem, zamiast planowanych do zabezpieczenia 100 słupów, uda się 
zabezpieczyć co najmniej 500. Należy w tym miejscu koniecznie wspomnieć, 
że prowadzone w 2016 roku kon trole zabezpieczonych w roku 2015 odcinków 
linii energetycznych, wykazały 100% skuteczność stosowanych osłon. Pod 
żadnym z zaizolowanych w pierwszym roku realizacji zadania słupów nie od-
naleziono ofiar porażenia prądem.
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Młody bielik zimują-
cy na skraju Puszczy 
Solskiej 
(fot. Marcin Lenart)

Ten sam bielik, zna-
leziony kilka tygodni 

później, w pobliżu 
zatrutej padliny 

(fot. Paweł 
Marczakowski)

Duży problem
wielkich drapieżników

Od kilku lat na południu regionu, na terenie i w pobliżu obszarów Natura 
2000 Puszcza Solska i Lasy Janowskie odnotowujemy przypadki zatruwania 
ptaków drapieżnych. Zjawisko trucia ma miejsce najczęściej zimą, kiedy na 
pola wykładana jest przez miejscową ludność padlina nafaszerowana trucizną 
(najczęściej używany jest furadan - wycofany z użytkowania silnie toksyczny 
pestycyd używany w uprawie tytoniu).

Najprawdopodobniej głównym celem takiego działania jest walka z lisami, 
których liczebność w ostatnich latach nadmiernie zwiększyła się, w wyniku 
masowego stosowania szczepionek przeciwko wściekliźnie. Tymczasem, bar-
dzo często ofiarami takich działań padają zimujące na tym terenie ptaki dra-
pieżne, głównie bieliki i myszołowy, które po spożyciu takiego mięsa szybko 
zdychają. Pomimo braku systematycznych kontroli miejsc zimowania ptaków 
drapieżnych, co roku odnotowujemy co najmniej kilka takich przypadków, 
gdzie w pobliżu zatrutej padliny odnajdujemy np. 1-3 martwych bielików.
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W ramach realizacji projektu LIFE „Ochrona rzadkich ptaków strefowych  
w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” prowadzone są 
obecnie działania informacyjne i edukacyjne, którymi chcemy zwrócić uwagę 
na istotę problemu. W przyszłości organizowane będą obozy dla wolontariu-
szy, podczas których, w celu wyszukiwania zatrutego mięsa, regularnie będą 
penetrowane miejsca stałego występowania ptaków drapieżnych.

Ponadto, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, pozyskało fundusze, któ-
re przeznaczone będą na zwiększenie odstrzału lisów prowadzonego przez 
właściwe miejscowo koła łowieckie.

Martwe zwierzęta są 
jednym z głównych 

składników zimowej 
diety bielików

(fot. Marcin Lenart)
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