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Ptaki wodno-błotne  
– ginący element naszej 
przyrody    
 
Dlaczego chronimy ptaki wodno-błotne? 
Zmiany zachodzące na obszarach mokradłowych wywierają negatywny  
wpływ na zachowanie ich bioróżnorodności. Jednymi z najważniejszych  
jej elementów są zespoły ptaków wodno-błotnych, do których zaliczamy  
łącznie kilkadziesiąt gatunków ptaków. Największy wpływ na populacje 
ptaków wodno-błotnych mają trzy czynniki: zmiany klimatu, przekształcanie 
siedlisk oraz drapieżnictwo obcych gatunków inwazyjnych. 

Gęsi białoczelne
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Zmiany klimatyczne 

Zanikanie naturalnych obszarów mokradłowych 
jest wynikiem ocieplenia klimatu. Ciepłe zimy 
oraz brak utrzymującej się w tym okresie pokrywy 
śnieżnej sprawiają, że wiosenne wezbrania rzek są 
niewielkie. Brak wiosennych wylewów rzek, susze 
oraz postępujące obniżanie się wód gruntowych 
znacząco przyspieszają tempo zanikania bagien
z krajobrazu Europy. Duże fluktuacje pogodowe,  
takie jak ulewne deszcze i fale powodziowe 
wiosną, stanowią dodatkowe zagrożenie dla 
ptaków. Wszystko to wpływa na zmniejszanie się 
powierzchni dogodnych siedlisk lęgowych ptaków 
wodno-błotnych. 

Zanikanie siedlisk i ich fragmentacja 

W wyniku działalności człowieka wiele miejsc 
lęgowych ptaków wodno-błotnych uległo degrada-
cji. Osuszano obszary mokradłowe w dolinach rzek 
(kompleksowe, wielkie inwestycje melioracyjne np. 
w dolinach Narwi, Biebrzy i Warty), bagna, 
nieużytki rolne (np. w dolinie Drawy) 
oraz śródleśne torfowiska. Działania 
te spowodowały daleko idące zmia-
ny hydrologiczne w ekosystemach, 
doprowadzając do nadmiernego rozwoju 
trzcinowisk w miejscach, gdzie wcze-

śniej występowały turzycowiska i mechowiska. 
Jednocześnie zmiany ekonomiczne w Polsce spo-
wodowały zanik ekstensywnej gospodarki łąkowej. 
Zaprzestanie wykaszania łąk lub wypasu bydła na 
podmokłych pastwiskach spowodowało nasilenie 
sukcesji wtórnej, polegającej na zarastaniu tych 
terenów krzewami i drzewami. Otwarte powierzch-
nie, dawniej miejsca lęgowe ptaków wodno-błot-
nych, stały się dla nich niedostępne. 

Drapieżnictwo obcych gatunków inwazyjnych 

Wprowadzanie obcych, inwazyjnych gatunków 
drapieżników najczęściej powoduje znaczący 
spadek liczebności rodzimych gatunków stanowią-
cych ofiary tych drapieżników, a może skutkować 
nawet całkowitą eksterminacją niektórych gatun-
ków, wynika to z dwóch przyczyn: zwiększania 
presji w wyniku pojawienia się nowego drapieżnika 
oraz braku przystosowań rodzimych gatunków 
do unikania obcych drapieżników. Obce gatunki 

drapieżnych ssaków, takie jak norka ame-
rykańska i szop pracz, zasiedlając nowe 

środowiska, bardzo silnie ograniczają 
liczebność wielu rodzimych gatunków 
ptaków wodno-błotnych. Drapieżniki 
te mają szczególnie istotny wpływ na 

sukces lęgowy tych ptaków. 

Zagrożenia

Definicje 
 
Gatunek obcy to gatunek wprowadzony przez człowieka (świadomie lub przypadkowo) poza zasięg, w którym występu-
je lub występował w przeszłości. Termin ten nie dotyczy gatunków spontanicznie rozprzestrzeniających się poza ich do-
tychczasowe naturalne zasięgi. 
  
Gatunek inwazyjny to gatunek, który kolonizuje nowe obszary i środowiska, wywołując przy tym negatywne, niekiedy 
katastrofalne efekty w ekosystemach. Nie każdy gatunek obcy jest jednak gatunkiem inwazyjnym.  

Gatunek obcy inwazyjny to gatunek obcy, który rozprzestrzenił się poza swoim dotychczasowym zasięgiem, stając się 
czynnikiem zmian i zagrożeń ekologicznych, w tym zagrożenia dla różnorodności biologicznej. 

Introdukcja to celowe lub przypadkowe (zawleczenie) wprowadzenie przez człowieka gatunku poza jego znany natural-
ny zasięg, na zupełnie nowe dla niego obszary, często w odmienne warunki klimatyczne i środowiskowe.  

Inwazja to gwałtowna kolonizacja nowych obszarów z miejsc introdukcji, której towarzyszy szybki wzrost liczebności 
populacji gatunku inwazyjnego, powodujący na zajętych terenach większe lub mniejsze zmiany w ekosystemach. 

Norka amerykańska
Norka amerykańska pochodzi z Ameryki Północnej, a 
została sprowadzona do Europy, jako zwierzę futerko-
we i do dzisiaj jest hodowana na fermach. Ucieczki 
wielu osobników z ferm zapoczątkowały istnienie 
dziko żyjących populacji, które obecnie żyją w więk-
szości krajów europejskich. Norka amerykańska za-
siedla strefę brzegową wielu cieków i zbiorników wod-
nych – strumieni, rzek, kanałów, jezior i stawów. Jest 
generalistą i oportunistą pokarmowym, czyli gatun-
kiem, który nie jest wyspecjalizowany w polowaniu na 
daną grupę ofiar, a jednocześnie najczęściej wybiera 
ofiary, które w danym środowisku są najbardziej do-
stępne. Zmienność pożywienia tego drapieżnika jest 
bardzo duża. Na swoje ofiary norka poluje pod wodą, 
na powierzchni wody, na lądzie, w norach, potrafi 
także wspinać się na drzewa.

Szop pracz
Szop pracz pochodzi z Ameryki Północnej. Do Polski 
szopy dotarły z Niemiec i dlatego obecnie występują 
najliczniej w zachodniej Polsce. Drapieżnik ten koloni-
zuje nowe obszary kraju rozszerzając swój zasięg wy-
stępowania w kierunku wschodnim i południowym. 
Szopy żyją w różnorodnych środowiskach, preferują 
jednak obszary podmokłe. Często zasiedlają brzegi 
rzek i jezior. Potrafią także doskonale przystosować 
się do życia w obrębie osiedli ludzkich. Szop pracz to 
bardzo wszechstronny drapieżnik. Odżywia się różno-
rodnym pokarmem, zarówno zwierzęcym, jak i roślin-
nym. Ofiarami szopa są między innymi ptaki. Szopy 
dobrze pływają i wspinają się na drzewa, dzięki czemu 
potrafią odnajdywać gniazda ptaków znajdujące się 
zarówno w strefie przybrzeżnej zbiorników wodnych, 
jak i w dziuplach drzew i budkach lęgowych. 

Jak przeciwdziałać zagrożeniom

Ochrona ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk 
jest priorytetowym działaniem i wynika z szeregu 
zobowiązań i porozumień międzynarodowych doty-
czących ochrony przyrody, takich jak np. Konwencja 
Ramsar. Ze względu na duże zmiany w środowisku 
ochrona wielu gatunków ptaków musi przyjmo-
wać formy ochrony czynnej, co oznacza, że aby 
ograniczyć negatywny wpływ różnych czynników, 
potrzebne jest podjęcie konkretnych działań. Wpro-
wadzenie rozwiązań ochronnych zmierzających 
do zatrzymania procesu przekształcania środowisk 
zasiedlanych przez ptaki oraz ograniczenie presji 
inwazyjnych drapieżników jest na ogół jedynym 
skutecznym sposobem zachowania populacji wielu 
gatunków ptaków wodno-błotnych. Aktywne dzia-
łania ochronne należy prowadzić przede wszystkim 
na terenach stanowiących kluczowe ostoje lęgowe w 
skali całego kraju, szczególnie w parkach narodo-
wych. 

kulik wielki Norka amerykańska Szop pracz

Jajko wyjedzone przez norkę amerykańską

Obce inwazyjne drapieżniki w Europie
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 Life+ „Ochrona ptaków wodnych  
i błotnych w pięciu parkach narodowych  
– odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu 
inwazyjnych gatunków” – Polskie Ostoje 
Ptaków (LIFE09 NAT/PL/000263)    
Głównym celem projektu było wprowadzenie 
aktywnej ochrony ptaków wodno-błotnych, 
realizowanej przez: 

1. poprawę stanu siedlisk niezbędnych do utrzyma-
nia populacji ptaków wodno-błotnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem gatunków, których liczebność 
spada w ostatnich latach,

2. opracowanie i wdrożenie systemu ograniczania 
presji inwazyjnych gatunków obcych drapieżni-
ków (norki amerykańskiej i szopa pracza) na ptaki 
wodno-błotne,

3. określenie innych potencjalnych zagrożeń i 
prowadzenie działalności edukacyjnej, mającej 
na celu zwiększenie wiedzy na temat ptaków, ich 
środowiska życia oraz zagrożeń ze strony gatunków 
inwazyjnych.

Budżet projektu 

Projekt został w 95% sfinansowany ze środków 
Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
ramach programu Life+. Pozostałe środki finansowe 
wniosły instytucje realizujące projekt. 

1 677 902 € – całkowity koszt projektu
50% środków pochodzi z Komisji Europejskiej 
45% środków pochodzi z dotacji NFOŚiGW
5% to wkład jednostek realizujących projekt

Cele projektu

Program Life+ to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie projektom z 
dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Podstawą jego utworzenia było przyjęcie Jednolitego Aktu 
Europejskiego (w 1986 roku) wraz z V Programem Działań na Rzecz Środowiska (w 1993 roku). 
Głównym celem Programu Life+ jest wspieranie wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska oraz 
promocja nowych rozwiązań w tej dziedzinie. Pozwala to na skuteczną realizację zadań stawianych 
państwom Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody.

Wiosenne rozlewiska Biebrzy
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Praca 
zespołowa 
Projekt „Polskie Ostoje Ptaków” realizo-
wano w latach 2011-2014. Był to wspól-
ny projekt pięciu parków narodowych 
– Biebrzańskiego Parku Narodowego, 
Drawieńskiego Parku Narodowego, 
Narwiańskiego Parku Narodowego, 
Słowińskiego Parku Narodowego i Parku 
Narodowego „Ujście Warty”. Prace 
koordynował Instytut Biologii Ssaków 
Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Koordynator projektu

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk 
w Białowieży to samodzielna jednostka naukowo-
-badawcza Polskiej Akademii Nauk. Celem jej 
funkcjonowania jest zdobywanie, rozwijanie i upo-

wszechnianie wiedzy o procesach przyrodniczych 
oraz zapewnienie naukowego wsparcia dla ochrony 
przyrody i zrównoważonego rozwoju. Misja ta 
realizowana jest m.in. poprzez prowadzenie badań 
naukowych, opracowywanie ekspertyz dla insty-
tucji państwowych i organizacji pozarządowych 
oraz upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Instytut 
prowadzi badania z zakresu morfologii, taksonomii, 
systematyki, ewolucji, genetyki populacji, etologii 
i ekologii ssaków. Instytut posiada status Cen-
trum Doskonałości Unii Europejskiej. Podejmuje 
współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytu-
cjami naukowymi w zakresie wspólnych projektów 
naukowych oraz wymiany i szkoleń pracowników. 

Koordynacja projektu „Polskie Ostoje Ptaków” 
przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akade-
mii Nauk miała na celu zapewnienie jednorodnej 
metodyki działań ochronnych i monitoringowych 
na obszarze wszystkich pięciu parków narodowych. 
Działalność Instytutu polegała na zebraniu i pod-
sumowaniu wyników projektu. Wnioski płynące z 
realizacji projektu pozwoliły opracować plan dal-
szych działań służących zachowaniu pozytywnego 
efektu środowiskowego. 

Wykonawcy projektu 

Biebrzański Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy

Park Narodowy  
„Ujście Warty”

Narwiański Park Narodowy

Instytut Biologii Ssaków

Słowiński Park Narodowy

Tablica informacyjna projektu 

kolonia śmieszek 

Nowe budki lęgowe 
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Wykonawcy projektu 

Słowiński Park Narodowy położo-
ny jest w środkowej części Polski 
północnej, obejmując swym zasię-
giem ponad 32-kilometrowy odci-
nek wybrzeża Bałtyku, mierzeję, 
przymorskie jeziora i rzeki, lasy, 
torfowiska i łąki. Teren Parku włą-
czony jest do sieci Natura 2000 
jako Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptaków (Ostoja Słowińska 
(PLB220003) oraz Specjalny Ob-
szar Ochrony Siedlisk (Ostoja Sło-
wińska (PLH220023). Na obszarze 
parku stwierdzono co najmniej 261 
gatunków ptaków, w tym 184 ga-
tunków lęgowych lub prawdopo-
dobnie lęgowych. Spośród nich 26 
to gatunki wymienione w I Załącz-
niku Dyrektywy Ptasiej. Słowiński 
Park Narodowy jest istotnym miej-
scem na szlaku migracji ptaków 
blaszkodziobych i siewkowatych.

Biebrzański Park Narodowy chroni torfowiska kotliny Biebrzańskiej oraz Wzgórz Sokólskich. Najcenniejszym 
obszarem na jego terenie jest dolina rzeki Biebrzy wraz z największym zespołem torfowisk w Polsce. Dolina ta 
włączona jest do sieci Natura 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (Ostoja Biebrzańska PLB 200006) 
oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (Dolina Biebrzy PLH 200008). W dolinie Biebrzy zaobserwowano 275 
gatunków ptaków, spośród których 180 to gatunki lęgowe. Na obszarze parku występują gatunki ptaków zagro-
żone wyginięciem w skali globalnej, takie jak orlik grubodzioby (100% populacji krajowej) i wodniczka (około 
85% populacji krajowej), a także dubelt i derkacz. 

Drawieński Park Narodowy chroni kom-
pleks leśno-wodny Puszczy Drawskiej - 
naturalne zbiorowiska leśne, takie jak bu-
czyny, łęgi olszowe i olsy a także płaty 
borów sosnowych oraz naturalne ekosys-
temy jezior i rzek oraz torfowiska. Jego 
obszar włączony jest do sieci Natura 2000 
jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
(Lasy Puszczy nad Drawą PLB 320016) 
oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 
(Uroczyska Puszczy Drawieńskiej PLH 
320046). Na terenie parku stwierdzono 
występowanie 919 gatunków roślin naczy-
niowych oraz 224 zbiorowisk roślinnych. 
Jest to ostoja 165 gatunków ptaków, w 
tym 130 gatunków lęgowych. Spośród 
występującej tu awifauny najbardziej za-
grożone są gatunki ptaków wodnych 
gnieżdżących się w dziuplach drzew – 
gągoł i nurogęś oraz gnieżdżący się na 
ziemi derkacz, a także czajka. 

Narwiański Park Narodowy obejmu-
je bagienną dolinę rzeki Narwi znaj-
dującą się pomiędzy miejscowościa-
mi Suraż i Rzędziany. Jego teren 
włączony jest do sieci Natura 2000 
jako Obszar Specjalnej Ochrony  
Ptaków (Bagienna Dolina Narwi 
PBL200001) oraz Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk (Narwiańskie 
Bagna PLH200002). Bagna, tereny 
podmokłe i wody są dominującymi 
ekosystemami i zajmują ok. 90%  
obszaru parku. Na jego obszarze 
stwierdzono występowanie 50 ga-
tunków ptaków lęgowych. Zinwenta-
ryzowano tu 19 gatunków ptaków 
wodno-błotnych, wymienionych  
w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. 
Należą do nich m.in. bąk, błotniak  
łąkowy, rybitwa białowąsa, kropiatka, 
zielonka, batalion, dubelt, wodniczka. 

Park Narodowy „Ujście Warty” to obszar, 
którego oś hydrologiczną stanowi rzeka 
Warta i jej dopływy. Jego powierzchnia 
podzielona jest przez rzekę Wartę na dwie 
części: Polder Północny oraz zalewową 
dolinę Warty i Postomi. Cechą charaktery-
styczną ekosystemu parku jest coroczna 
zmienność warunków wodnych i związa-
ne z tym zmiany zbiorowisk roślinnych. 
Jego teren włączony jest do sieci Natura 
2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptaków (Ujście Warty PLC080001) oraz 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (Uj-
ście Warty PLC080001). Na terenie parku 
stwierdzono występowanie ponad 260 
gatunków ptaków, w tym 170 gatunków 
ptaków lęgowych. Lęgi na tym obszarze 
odbywają między innymi: ostrygojad, 
ohar, perkozy (wszystkie krajowe gatun-
ki), chruściele, gęś gęgawa, wodniczka, 
bielik.

Parki Narodowe - partnerzy projektu
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Wykoszona powierzchnia nad Biebrzą

Działania projektu 

1. Poprawa jakości siedlisk ptaków 
wodno-błotnych 

Wykup gruntów
Wykupiono łącznie 278 ha gruntów prywatnych 
leżących w obszarze parków narodowych i prze-
kazano je „dożywotnio” na cele ochrony przyrody. 
Dzięki temu w Narwiańskim i w Biebrzańskim 
Parku Narodowym, w których mniej niż połowa 
powierzchni jest własnością parku, powiększył 
się obszar, na którym można prowadzić działania 
ochronne. Ułatwiło to skuteczną realizację czynnych 
działań ochronnych ptaków.  

Wykaszanie i odkrzaczanie  
Przeprowadzano zabiegi koszenia traw i usuwania 
krzewów celem odbudowy i utrzymania biotopów 
lęgowych ptaków wodno-błotnych. W ciągu czte-
rech lat realizacji projektu zabiegi te wykonano 
na prawie 400 ha gruntów, kluczowych z punktu 
widzenia ochrony ptaków nad Narwią, Biebrzą i 
Drawą.  

Zwiększanie liczby miejsc lęgowych
Zwiększono liczbę potencjalnych miejsc lęgo-
wych dla ptaków wodno-błotnych gniazdujących 
w dziuplach. W tym celu zainstalowano na terenie 
Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Parku 
Narodowego „Ujście Warty” odpowiednie budki 
lęgowe dla traczy, gągołów i kaczek. Łącznie w obu 
parkach umieszczono 230 budek. 

2. Ograniczenie negatywnego wpływu 
drapieżników inwazyjnych na ptaki  

Ograniczanie liczebności obcych gatunków 
drapieżników
Wdrożono metodę eliminacji drapieżników inwa-
zyjnych (norki amerykańskiej i szopa pracza) 
i dostosowano ją do różnorodnych warunków 
terenowych 5 parków narodowych. Wskazano klu-
czowe powierzchnie i sezony kiedy najefektywniej 
można prowadzić usuwanie.  Przeszkolono perso-
nel, który może kontynuować te działania również 
po zakończeniu projektu. Podstawową metodą 
redukcji liczebności drapieżników, takich jak norka 
amerykańska i szop pracz, są odłowy z zastosowa-
niem pułapek żywołownych. W celu zwiększenia 
skuteczności usuwania norek i szopów dostosowano 
rozmieszczenia i liczbę pułapek oraz długości sesji 
odłowu do zagęszczenia i sposobu użytkowania 
przestrzeni przez te zwierzęta w różnych parkach 
narodowych. W projekcie wykorzystywano ponad 
300 pułapek żywołownych, co umożliwiło usu-
nięcie 829 norek amerykańskich oraz 171 szopów 
praczy.

Ochrona kolonii lęgowych
Aby uniemożliwić ssakom drapieżnym dostęp do 
gniazd zabezpieczono naziemne kolonie lęgowe 
ptaków siatką pod napięciem. Ogrodzono łącznie 
prawie 6 ha w Biebrzańskim Parku Narodowym 
oraz Parku Narodowym „Ujście Warty”. Płotki 
uniemożliwiały ssakom drapieżnym dostęp do ko-
lonii, równocześnie nie oddziałując negatywnie na 
ptaki – nie płoszyły dorosłych osobników, a pisklęta 
mogły swobodnie przechodzić przez oczka sieci. 

Zabezpieczenia budek lęgowych
Ograniczono dostęp drapieżników do rozwie-
szonych budek instalując na pniach drzew, pod 
budkami lęgowymi, specjalne zabezpieczenia prze-
ciwko drapieżnikom w postaci obręczy z kolcami i 
metalowych kołnierzy.

Droga do celu - projekt  
w praktyce

kontrola budki lęgowej nad Drawą

Nastawianie pułapki żywołownej na drapieżniki

Złowiona norka  

Zabezpieczenie kolonii lęgowej siatką pod napięciem Budka lęgowa z zabezpieczeniami przeciwko 
ssakom drapieżnym
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podpis pod zdjęciemSzop z obrożą telemetryczną Materiały do pobrania na stronie projektu www.ptaki-life.pl

Działania projektu 

3. Określenie zagrożeń i edukacja  
 
Fermy norek a ochrona ptaków
Zebrano dane o rozmieszczeniu i wielkości ferm 
hodowlanych norki amerykańskiej w Polsce. W 
oparciu o analizy genetyczne wykazano, że liczba 
zbiegłych z ferm norek jest zależna od liczby norek 
hodowanych w danym regionie. Bliskie sąsiedztwo 
ferm norki amerykańskiej znacząco wpływa na 
populacje norek dziko żyjących oraz jest zagroże-
niem dla bioróżnorodności parków narodowych. 
Określono zmienność genetyczną norek z parków 
oraz wpływ ferm hodowlanych norki amerykań-
skiej wykazując stały dopływ osobników zbiegłych 
z ferm do dziko żyjących populacji, co powoduje 
wzrost zróżnicowania genetycznego tych populacji  
i wzrost możliwości ekspansji.

Kolonizacja obszaru przez szopy pracze 
Zagęszczenie szopów praczy w Parku Narodowym 
„Ujście Warty” jest bardzo wysokie. Osobniki 
użytkują przez cały rok te same areały, których 
powierzchnia często pokrywa się pomiędzy osobni-
kami. Duże wahania wody ograniczały możliwość 
penetracji parku przez szopy, co wskazuje, że kolo-
nie wewnątrz zbiornika mogą być dobrze zabezpie-
czone przed tym drapieżnikiem.     

Edukacja
Zwrócenie uwagi na problem ochrony ptaków wod-
no-błotnych oraz znaczenie gatunków inwazyjnych, 
w tym zagrożenia dla rodzimych gatunków,  
jest niezbędne w celu rozwinięcia i utrzymania 
efektów działań prowadzonych w projekcie. Zorga-
nizowano warsztaty, seminaria, konferencję, pikniki 
edukacyjnych oraz opublikowano szereg materiałów 
informacyjnych, m.in. broszury, książki oraz kalen-
darze. Utworzono portal internetowy poświęcony 
chronionym gatunkom ptaków, z którego można 
uzyskać informacje o założeniach i celach projektu, 
postępach w jego realizacji oraz aktualnych wyda-
rzeniach. Materiały edukacyjne (broszury i książki) 
zostały rozdystrybuowane na szeroką skalę. Przed-
stawiano działania i efekty projektu za granicą (np. 
Sydney w Australii na konferencja IUCN, Reykja-
vik w Islandii – wykład na University of Iceland). 

Przygotowania do pikniku edukacyjnego

Norki hodowane na fermie

Piknik edukacyjny w Suchowoli 
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Liczebność 
ptaków  
wzrosła!
Realizacja projektu przyniosła konkretne 
efekty ekologiczne. Na obszarach obję-
tych działaniami projektu spadła liczba 
drapieżników inwazyjnych i wzrosła 
liczebność ptaków. 

1. Wzrosła liczba gatunków gniazdujących w 
parkach oraz liczebności par lęgowych większości 
gatunków ptaków wodno-błotnych. Stwierdzono 
lęgi gatunków, których nie notowano od wielu lat 
(np. szablodziób czy brodziec pławny). Zarejestro-
wano spektakularny wzrost liczby par lęgowych 
śmieszki w Słowińskim Parku Narodowym czy 
płaskonosa w Parku Narodowym „Ujście War-
ty”. W Narwiańskim Parku Narodowym prawie 
dwukrotnie wzrosło średnie zagęszczenie ptaków 
siewkowych (czajki, rycyka i krwawodzioba), a nad 
Drawą pojawiły się lęgowe czajki i kropiatki.

2. Zwiększenie dostępności odpowiednich miejsc 
lęgowych przyczyniło się do wzrostu liczebno-
ści ptaków oraz zwiększenia sukcesu lęgowego. 
Liczba par lęgowych nurogęsia wzrosła z 9 przed 
rozpoczęciem projektu do 30-35 po zainstalowaniu 
budek, a gągoła z 25 do 65. Aż 80% wszystkich 
lęgów obu gatunków zostało wyprowadzonych w 
zainstalowanych budkach. Ponadto, po zawieszeniu 
budek, znacznie obniżyły się straty lęgowe, z 40% 
do 5%. 

3. Istotnie zmniejszyła się liczebność norek ame-
rykańskich w parkach narodowych w wyniku usu-
wania tego gatunku. W większości parków malała 
liczba usuwanych norek w kolejnych latach oraz 
zmniejszyła się liczba miejsc, na których rejestro-
wano tropy norek w kolejnych latach monitoringu.

4. Nastąpił wzrost sukcesu lęgowego ptaków 
wraz ze spadkiem liczebności obcych gatunków 
drapieżników. Na przykład w Biebrzańskim Parku 
Narodowym sukces gniazdowy 3 gatunków (czajki, 
krwawodzioba  i rycyka) wzrósł z 10% do ponad 
80%. 

Efekty realizacji projektu 

5. Grodzenie powierzchni zwiększało sukces lęgowy 
ptaków. W Biebrzańskim Parku Narodowym sukces 
gniazdowy ptaków siewkowych wewnątrz grodzo-
nego obszaru był o 9-16% większy w porównaniu z 
obszarem nie grodzonym. 

 
 

6. Zastosowanie zabezpieczeń ograniczających 
drapieżnikom dostęp do budek lęgowych pozytywnie 
wpłynęło na poprawę warunków lęgowych ptaków. 
W Drawieńskim PN sukces gniazdowy gągoła  
i nurogęsia był prawie dwukrotnie wyższy w budkach 
zabezpieczonych przed drapieżnikami (25-37%) niż 
w budkach bez zabezpieczeń w okresie przed projek-
tem (10-20%). 

Społeczne efekty realizacji projektu 
1. Wzrosło zainteresowanie i wiedza lokalnych społeczności na temat ochrony ptaków w wyniku przepro-
wadzanych spotkań i pikników. Łącznie w festynach uczestniczyło około 2200 osób. W czasie festynów 
prowadzono wykłady, gry edukacyjne dla dzieci, konkursy dla dorosłych, wycieczki terenowe oraz promo-
cje projektu poprzez różnego rodzaju materiały (broszury, kubku, koszulki, kalosze, notatniki).

2. Wzrosło zainteresowanie problemem ochrony ptaków wodno-błotnych oraz wpływem gatunków inwa-
zyjnych w skali ogólnopolskiej. Do końca 2014 roku strona projektu została odwiedzona przez ponad 145 
tysięcy polskojęzycznych użytkowników i ponad 50 tysięcy użytkowników anglojęzycznych. Informacje 
o projekcie i jego osiągnięciach pojawiły się w prasie, telewizji – zarówno w programach lokalnych jak i 
ogólnokrajowych oraz w portalach internetowych (np. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, TVP Białystok, 
TVP.pl i Onet.pl).

3. W międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w ramach projektu, uczestniczyli przedstawiciele 
Ministerstwa Środowiska, oraz specjaliści z zakresu unijnych regulacji prawnych, co pozwoliło na dyskusję 
o problemach zwalczania gatunków inwazyjnych na szczeblu międzynarodowym. 

4. Dzięki wypracowanym metodom rozpoczęto usuwanie gatunków inwazyjnych na innych obszarach 
parków narodowych (np. Bory Tucholskie), nadleśnictw (np. Nadleśnictwom Lipka i Rudka) czy obszarach 
Natura 2000 (projekt Towarzystwa Przyrodniczego Alauda).
Przekazywanie zdobytych doświadczeń w czasie przeprowadzonych szkoleń umożliwiło skuteczniejszą 
kontrolę liczebności populacji gatunków inwazyjnych na innych obszarach. 

Piknik edukacyjny nad Biebrząpoczątek projektu
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Łyska
Do niedawna jeden z najpospolitszych 
gatunków ptaków wodnych, występu-
jący na obszarze całego kraju. Jego li-
czebność w ostatnich latach wyraźnie 
zmalała. Łyska zasiedla różnorodne 
cieki i zbiorniki wodne. Gniazda budu-
je w pasie szuwaru z trzciny i pałki. 
Pokarm zdobywa na powierzchni 
wody i nurkując. Odżywia się roślina-
mi wodnymi i bezkręgowcami.

Gęgawa
Gniazduję głównie w za-
chodniej Polsce. Najważ-
niejszą ostoją jest Park 
Narodowy „Ujście Warty”. 
Gniazduje tu około 700 
par. Zasiedla wszelkiego 
rodzaju akweny położone 
w pobliżu dogodnych  
żerowisk. Preferuje trzci-
nowiska i ekotony szuwa-
rowe jezior, zalewowe 
brzegi rzek oraz stawy  
i starorzecza.

Rycyk
Najliczniej występuje na wschodzie 
Polski. Gniazduje na okresowo za-
lewanych łąkach, głównie w doli-
nach rzek. Gniazdo zakłada na 
ziemi. Odżywia się bezkręgowcami, 
które odszukuje na powierzchni 
ziemi, w glebie  i w wodzie. Jest jed-
nym z gatunków zagrożonych w wy-
niku pojawienia się norki amerykań-
skiej.

Czajka
Najchętniej zasiedla podmokłe łąki i pastwiska, obrzeża zbior-
ników wodnych i rozlewisk. Wymaga otwartych, podmokłych 
terenów z niską roślinnością. Gniazdo to płytki dołek w ziemi. 
koszenie i karczowanie łozin z nadrzecznych łąk może po-
wstrzymać dramatyczny spadek liczebności czajki spowodo-
wany brakiem optymalnych siedlisk.

Krwawodziób
Występuje na obszarze całej Polski, 
najliczniej w dolinach rzek i na obrze-
żach zbiorników wodnych w północ-
no-wschodniej i w środkowej części 
kraju. Miejscami lęgowymi są wilgotne 
łąki i pastwiska. Gniazdo znajduje się 
na ziemi i ma postać niewielkiego 
wgłębienia wysłanego suchą trawą. 
Żywi się drobnymi bezkręgowcami.

Znaczenie projektu 
Współdziałanie placówki naukowej z parkami narodowymi oraz wymiana informacji 
i doświadczeń pomiędzy parkami narodowymi uczestniczącymi w projekcie umożli-
wiło wypracowanie odpowiednich metod czynnej ochronny ptaków wodno-błotnych. 
Działania te w dużej mierze powinny być kontynuowane w celu zapewnienia długo-
terminowych efektów, a wypracowane metody umożliwiają ograniczenia kosztów 
kontynuacji tych działań. Wzrost zainteresowania ochroną ptaków wodno-błotnych 
na innych terenach w wyniku przeprowadzenia tego projektu umożliwi ochronę tych 
gatunków w znacznie większej skali przestrzennej.

Znaczenie projektu
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