Samiec b∏otniaka ∏àkowego.
Fot. Marcin Karetta.

B∏otniak ∏àkowy
– elegancki w∏adca pól
B
∏otniak ∏àkowy (Circus pygargus) jest
ptakiem drapie˝nym zwiàzanym z terenami rolniczymi. Dawniej gnieêdzi∏ si´
g∏ównie na podmok∏ych ∏àkach w dolinach rzek oraz na rozleg∏ych bagnach.
W XX w. w Europie nastàpi∏ spadek liczebnoÊci
tego b∏otniaka, g∏ównie w wyniku przekszta∏cania i zaniku jego naturalnych siedlisk (melioracje). W dolinach rzecznych b∏otniaki ∏àkowe
gniazda budujà w turzycowiskach, trzcinowiskach oraz na nie koszonych ∏àkach, poroÊni´tych rzadkà trzcinà, pokrzywami oraz trawami.
Zdarzajà si´ tak˝e gniazda na koÊnych ∏àkach;
niestety wi´kszoÊç takich l´gów jest niszczona
nieumyÊlnie podczas sianokosów.
Obecnie gatunek ten, na skutek poszukiwania nowych siedlisk, l´gi wyprowadza cz´-
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sto w uprawach zbó˝ ozimych (g∏ównie
w pszen˝ycie i pszenicy) oraz rzepaku. Rozwój „polnej” populacji b∏otniaka ∏àkowego
w Polsce obserwuje si´ od poczàtku lat 80tych XX wieku. Proces ten nasili∏ si´ szczególnie na poczàtku lat 90-tych. W tym czasie
(g∏ównie w pierwszej po∏owie ostatniej dekady ubieg∏ego wieku) zauwa˝alny by∏ silny
wzrost liczebnoÊci tego gatunku w Polsce.
Obecnie sytuacja wydaje si´ byç ustabilizowana, chocia˝ w niektórych regionach zauwa˝ono zanik wielu stanowisk.
Jako ptak krajobrazu rolniczego b∏otniak ∏àkowy jest szczególnie nara˝ony na zmiany zachodzàce w rolnictwie. Intensyfikacja produkcji rolnej niekorzystnie wp∏ywa na jego liczebnoÊç. G∏ównà przyczynà zaniku lokalnych po-

pulacji jest upraszczanie krajobrazu – likwidacja miedz, ugorów i zadrzewieƒ Êródpolnych.
B∏otniak ∏àkowy ma wysoki status ochronny,
zosta∏ wpisany do I za∏àcznika Dyrektywy Ptasiej UE, co oznacza, ˝e wymaga podj´cia szczególnych Êrodków ochronnych.
L´gi na polach zbó˝ i w innych uprawach sà
zagro˝one przez mechaniczne zbiory kombajnami. M∏ode ptaki wylatujà z gniazd od po∏owy
lipca – w latach, kiedy ˝niwa zaczynajà si´
wczeÊniej, du˝a cz´Êç l´gów ulega zniszczeniu.
Najprawdopodobniej ostatnio coraz wi´kszym
zagro˝eniem dla l´gów jest równie˝ drapie˝nictwo lisa. L´gi sà niszczone tak˝e przez koty,
psy oraz kuny. Na zimowiskach (po∏o˝onych
w Afryce, na po∏udnie od Sahary) b∏otniakom
∏àkowym zagra˝ajà niekorzystne zmiany zacho-

OCHRONA
dzàce w siedliskach i masowe stosowanie toksycznych Êrodków ochrony roÊlin.
Projekt ochrony b∏otniaka ∏àkowego (www.
bocian.org.pl/programy/blotniak) jest realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” od roku 2005. Poczàtkowo dzia∏ania by∏y
prowadzone lokalnie, g∏ównie na po∏udniowym Podlasiu. W roku 2006 nawiàzaliÊmy
wspó∏prac´ z osobami z ca∏ej Polski w celu
stworzenia grup roboczych, realizujàcych projekt w poszczególnych regionach. Staramy si´
zainteresowaç ochronà b∏otniaka ∏àkowego
jak najszerszà grup´ osób, tak aby dzia∏aniami
objàç jak najwi´kszy obszar kraju.
Fundamentem projektu jest wspó∏praca
ornitologów–ochroniarzy z rolnikami. Naszym celem jest uÊwiadomienie rolnikom po˝ytecznej roli b∏otniaka ∏àkowego w agrocenozach oraz potrzeby jego aktywnej ochrony. Co
roku wspó∏pracujemy z mediami (g∏ównie
prasà lokalnà i rolniczà), poprzez które informujemy spo∏ecznoÊç wiejskà o sposobach
ochrony l´gów. Rozpocz´liÊmy równie˝ wspó∏prac´ z OÊrodkami Doradztwa Rolniczego.
Skuteczna ochrona b∏otniaka ∏àkowego musi
bowiem obejmowaç ochron´ siedlisk i ˝erowisk gatunku, czyli de facto takie dzia∏ania,
których efektem b´dzie zachowanie, w mo˝liwie najwi´kszym wymiarze, tradycyjnego wiejskiego krajobrazu. Instrumentem, który mo˝emy wykorzystywaç jest na pewno Krajowy
Program RolnoÊrodowiskowy. Nasze dzia∏ania
skupiajà si´ na propagowaniu programu rolnoÊrodowiskowego – prowadzimy szkolenia,
jak równie˝ rozprowadzamy materia∏y informacyjne. W roku 2007 wydaliÊmy folder
o ochronie b∏otniaka ∏àkowego, który zosta∏
sfinansowany przez Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ze Êrodków pomocy
technicznej Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013). Du˝à cz´Êç folderu stanowià informacje o pakietach rolnoÊrodowiskowych, których wdra˝anie jest korzystne
z punktu widzenia zachowania siedlisk i ˝erowisk b∏otniaka ∏àkowego.
G∏ównym zadaniem projektu jest jednak
czynna ochrona l´gów zlokalizowanych
w uprawach zbó˝ i rzepaku. Wyszukiwanie
gniazd b∏otniaka ∏àkowego jest czasoch∏onne
i wymaga od obserwatora znajomoÊci zachowaƒ gatunku. Poczàtek poszukiwaƒ zaczyna
si´ ju˝ wiosnà – w maju, w momencie przylotu ptaków z zimowisk na l´gowiska. Po przylocie ptaki zajmujà rewiry i intensywnie tokujà.
W tym okresie naj∏atwiej jest je wykryç. Po dobraniu si´ w pary, samice wybierajà miejsca
na za∏o˝enie gniazda. Od tego momentu a˝
do wyklucia si´ m∏odych wykrywanie l´gów
jest utrudnione. Samice bardzo rzadko opuszczajà gniazda, a samce rzadko przynoszà pokarm. Dopiero po wykluciu si´ pisklàt (zazwy-

¸àki w dolinie rzecznej - naturalne siedlisko b∏otniaka ∏àkowego. Fot. Tomasz KrzyÊków.

Wydany przez TP „Bocian” folder o b∏otniaku ∏àkowym i jego ochronie jest rozprowadzany
g∏ównie wÊród rolników. Fot. Dominik Krupiƒski.
Ten kombajnista jest ju˝ sprzymierzeƒcem b∏otniaków. Fot. Dominik Krupiƒski.

Ben Koks ustawia palik-pu∏apk´, s∏u˝àcy
do schwytania samicy b∏otniaka.

„Halina” - pierwszy polski b∏otniak ∏àkowy z nadajnikiem satelitarnym.
Fot. Dominik Krupiƒski.

czaj pod koniec czerwca) odnalezienie gniazda staje si´ ∏atwiejsze. Wyszukiwanie gniazd
polega w tym czasie na obserwacji pól i ∏àk
(najlepiej z wyniesionego punktu, tak aby
wzrokiem objàç jak najwi´kszy teren), a w momencie dostrze˝enia ptaka niosàcego ofiar´
Êledzeniu kierunku lotu oraz miejsca, w którym ptak zasiada. Bardzo cz´sto blisko gniaz-

da dochodzi do transferu zdobyczy, czyli przekazania pokarmu samicy. Kontroli poddaje si´
wszystkie miejsca, w których wczeÊniej obserwowano tokujàce pary, sparowane ptaki lub
samice znoszàce materia∏ na gniazdo. Jednak
nie na wszystkich wytypowanych w ten sposób lokalizacjach odnajdywane sà gniazda.
Niestety du˝a cz´Êç par traci l´gi (w wyniku

drapie˝nictwa np. lisa, dzia∏alnoÊci cz∏owieka)
lub nie przyst´puje do zniesieƒ (sà to zazwyczaj ptaki m∏ode).
Ka˝de znalezione gniazdo jest oznakowywane (bambusowà tyczkà, na koƒcu której
przyklejona jest kolorowa tasiemka) oraz zabezpieczane siatkà (po ustaleniu z w∏aÊcicielem pola) przed drapie˝nikami naziemnymi.

Samica b∏otniaka ∏àkowego na gnieêdzie z piskl´tami. Fot. Zdenek Tunka.
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Ten sposób ochrony l´gu polega na ustawieniu wokó∏ gniazda ogrodzenia (kwadrat o boku 3 x 3 m, wysokoÊç 1 m) z siatki „Izola”. Metoda ta zabezpiecza dodatkowo piskl´ta
przed rozjechaniem przez maszyny rolnicze
podczas koszenia zbo˝a. Doros∏e ptaki bardzo
szybko akceptujà ogrodzenia i ju˝ po kilku
minutach od ich ustawienia powracajà do
gniazd. W 2007 roku chroniliÊmy w ten sposób 23 gniazda. Tylko w jednym przypadku l´g
zosta∏ zniszczony przez ma∏ego drapie˝nika
z rodziny ∏asicowatych – drapie˝nik przedosta∏ si´ do gniazda podkopujàc si´ pod siatkà.
W pozosta∏ych 22 ogrodzonych gniazdach l´gi
zakoƒczy∏y si´ z sukcesem!
Inna metodà ochrony pisklàt jest ich przenoszenia na sàsiednie pole. Taki wariant mo˝na stosowaç wtedy, kiedy nie mamy mo˝liwoÊci zabezpieczenia l´gu siatkà, mamy zgod´
w∏aÊciciela pola oraz pewnoÊç, ˝e zbo˝e
na drugim polu nie zostanie skoszone do
momentu osiàgni´cia przez ptaki lotnoÊci! Piskl´ta sà wówczas zostawiane w niewielkim,
wydeptanym w zbo˝u okr´gu. Je˝eli jest to
wi´ksza odleg∏oÊç, piskl´ta przenoszone sà
stopniowo (co kilkanaÊcie metrów), tak ˝eby
zosta∏y odnalezione przez rodziców.
W 2007 roku, wspólnie z Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (Holenderskà Fundacjà
B∏otniaka ¸àkowego) oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemieckim Funduszem
Ochrony Ârodowiska), TP „Bocian” zainicjowa∏o program badawczy, którego celem jest
poznanie szlaków w´drówek i miejsc zimowania krajowej populacji b∏otniaka ∏àkowego.
Do tej pory trasa migracji tego gatunku nie zosta∏a zbadana. Nie znamy równie˝ dok∏adnej
lokalizacji zimowisk naszych b∏otniaków,
na których przecie˝ ptaki sp´dzajà po∏ow´
swojego ˝ycia. Na poczàtku lipca dwóm samicom („Halinie” i „Gra˝ynie”) za∏o˝ono nadajniki satelitarne typu PTT-100 Microwave Telemetry. Obydwa ptaki zosta∏y schwytane na po∏udniowym Podlasiu (w gminie Mordy oraz Olszanka). Nadajniki posiadajà panele s∏oneczne, dzi´ki czemu baterie sà do∏adowywane,
a ich ˝ywotnoÊç jest znacznie wyd∏u˝ona (mogà dzia∏aç na okràg∏o nawet przez 3 lata). Sygna∏y z nadajnika sà odbierane przez pi´ç satelitów dzia∏ajàcych w programie Agros. Tras´
przelotu „Haliny” i „Gra˝yny” mo˝na Êledziç
od wrzeÊnia na stronie www.bocian.org.pl/bocian/sub/projekty/blotniak/telemetria
Podsumowanie wyników b´dzie mo˝liwe
dopiero w kwietniu, w momencie przeanalizowania wszystkich zgromadzonych danych,
równie˝ tych z przelotu z zimowisk na l´gowiska. Uzyskane do tej pory dane wskazujà
na to, ˝e trasa migracji b∏otniaków ∏àkowych
gnie˝d˝àcych si´ we wschodniej Polsce przebiega przez Rumuni´ oraz Grecj´ i Morze

Na prawà nog´ b∏otniaków z Polski zak∏adane sà pomaraƒczowe obràczki z czarnà
inskrypcjà. Fot. Dominik Krupiƒski.

Âródziemne, a nie jak przypuszczano przez
Turcj´. Trasa przelotu ró˝ni si´ wi´c od tej, jakà pokonujà nasze bociany bia∏e. Przelot z Polski do Afryki (Libii) samicy o imieniu „Halina”
trwa∏ zaledwie 5 dni i w tym okresie (2429.08.2007) ptak przelecia∏ ponad 2800 km,
co oznacza, ˝e dziennie musia∏ pokonaç
ok. 560 km!! Trasa przelotu obydwu samic by∏a podobna i wiod∏a nast´pnie przez Libi´,
Czad oraz Niger.
Obecnie „Halina” od po∏owy wrzeÊnia pozostaje na obszarze le˝àcym przy granicy Nigru
z Nigerià, a „Gra˝yna” w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci Nigru. Na stronie internetowej
www.grauwekiekendief.nl mo˝na Êledziç tras´
przelotu wszystkich 12 b∏otniaków ∏àkowych,

którym za∏o˝ono w 2007 roku nadajniki satelitarne. Sà to ptaki schwytane w Holandii, Niemczech, Polsce oraz na Bia∏orusi (ko∏o Grodna).
W przysz∏ym roku planujemy kontynuowanie
badaƒ. ChcielibyÊmy zdobyç Êrodki na kolejne
dwa nadajniki. Koszt oznakowania takim urzàdzeniem jednego ptaka, to 5500 =C (2500 =C
koszt nadajnika plus 3000 =C transfer danych
przez rok). Wszystkie firmy, instytucje lub osoby prywatne, które sà zainteresowane wsparciem przedsi´wzi´cia prosimy o kontakt.

Dominik Krupiƒski
Koordynator projektu
e-mail: dominik@bocian.org.pl

Trasa jesiennego przelotu dwóch samic z Polski: Haliny (czerwona linia) i Gra˝yny.
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