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„Ochrona kulika wielkiego 

w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”

Tło projektu

Kulik wielki zasiedla rozległe doliny rzeczne, gdzie preferuje zarówno obniżenia z stagnująca 
wodą jak i wzniesienia mineralne. Ekstensywny model użytkowania łąk (koszenie w połowie czerwca 
lub dopiero w lipcu) sprzyjał  występowaniu gatunku. Znaczna intensyfikacja produkcji  rolnej  oraz 
mechanizacja  prac  agrotechnicznych  spowodowała,  że  obecnie  kulik  wielki  jest  gatunkiem 
zagrożonym  w  skali  globalnej  i  na  wielu  obszarach  odnotowuje  się  szybki  zanik  jego  stanowisk 
lęgowych. 

W wyniku intensyfikacji produkcji rolnej termin koszenia łąk przesunął się o miesiąc. Łąki są 
koszone już w maju, kiedy w gniazdach wysiadywane są jeszcze jaja lub na przełomie maja i czerwca, 
w  okresie  klucia  piskląt.  Małe  pisklęta  nie  mają  szans  ucieczki  sprzed  kosiarek.  Dodatkowym 
czynnikiem obniżającym sukces  lęgowy kulika  wielkiego jest  silna  presja  drapieżników,  m.in.  lisa, 
którego liczebności znacznie wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu.

 Projekt przewiduje realizację w latach 2013-214 działań z zakresu czynnej ochrony kulika 
wielkiego w najważniejszych ostojach gatunku w Polsce. Głównym celem projektu będzie zwiększenie 
sukcesu  lęgowego  kulika  wielkiego  i  tym  samym  zapewnienie  trwałości  populacji  objętych 
działaniami.  Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Cele projektu

• Ograniczenie strat w lęgach spowodowanych w trakcie prowadzenia prac agrotechnicznych 
na łąkach;

• Ograniczenie strat w lęgach spowodowanych przez drapieżniki;
• Zwiększenie wiedzy o kuliku wielkim wśród rolników;



• Zebranie aktualnych danych o liczebności, rozmieszczeniu oraz parametrach rozrodu kulika 
wielkiego;

• Poznanie tras migracji oraz miejsc zimowania gatunku.

Zadania projektu

1. Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego na obszarach: Doliny Omulwi i Płodownicy, Ostoja 
Kurpiowska, Dolina Dolnego Bugu, Dolina Liwa, Nadnoteckie Łęgi.
2. Inwentaryzacja kulika wielkiego w najważniejszych ostojach gatunku.

OSOP Natura 2000

PLB140005 Doliny Omulwi i Płodownicy 
PLB200005 Bagno Wizna 
PLB200006 Ostoja Biebrzańska 
PLB140015 Bagno Pulwy 
PLB140001 Dolina Dolnego Bugu 
PLB140002 Dolina Liwca 
PLB140011 Bagno Całowanie 
PLB140008 Doliny Wkry i Mławki 
PLB300003 Nadnoteckie Łęgi 
PLB300002 Dolina Środkowej Warty 
PLB300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego 

Ostoja IBA
PL156 Ostoja Kurpiowska 

Równina Kurpiowska 
(„Karaska”, „Brzozowy Kąt”, dolina Orzyca, dolina Szkwy, dolina Rozogi)

3. Redukcja liczebności lisa w ostojach kulika wielkiego.  
4. Opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego.
5. Działania promocyjno-informacyjne:

• wydawnictwa (folder, komiks dla dzieci,  plakat, kalendarze, T-shirty z logo projektu)
• strona internetowa projektu
• szkolenia dla rolników (promocja programu rolnośrodowiskowego)
• tablice informacyjne przy szkołach i urzędach gmin (Kurpie, dolina Bugu, dolina Noteci)

6.    Badania telemetryczne (telemetria GPS/GSM).
7.    Organizacja ogólnopolskiej konferencji.
8.    Organizacja warsztatów roboczych dla uczestników projektu i wolontariuszy. 


