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Beneficjent koordynujący: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Współbeneficjenci: 
- Biebrzański Park Narodowy, 
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.

Budżet projektu:         1 419 468 € = ok. 6 mln PLN
Komisja Europejska:        851 680 € - 60 %
Vogelschutz-Komitee e.V.:       425 840 € - 30 %
Wkład własny beneficjentów:  141 948 € - 10 %

Okres realizacji: 1 sierpień 2016–31 lipiec 2020 r.



Obszar realizacji projektu

10 obszarów Natura 2000





Liczebność, zagęszczenie i znaczenie dla obszaru 
Natura 2000

1. Ostoja Biebrzańska: 490 par; 33,7 p/100 km2 (ocena ogólna B)
2. Bagienna Dolina Narwi: 147 par; 62,6 p/100 km2 (ocena ogólna D)
3. Przełomowa Dolina Narwi: 51 par; 66,7 p/100 km2 (ocena ogólna D)
4. Dolina Górnej Narwi: 137 par; 74,7 p/100 km2 (ocena ogólna C)
5. Dolina Dolnej Narwi: 139 par; 52,6 p/100 km2 (ocena ogólna D)
6. Bagno Wizna: 52 pary; 36,1 p/100 km2 (ocena ogólna D)
7. Dolina Omulwi i Płodownicy: 125 par; 36,4 p/100 km2 (ocena ogólna C)
8. Dolina Liwca: 167 par; 60,9 p/100 km2 (ocena ogólna C)
9. Dolina Dolnego Bugu: 260 par; 34,9 p/100 km2 (ocena ogólna B)
10. Dolina Górnego Nurca: 22 pary; 56,4 p/100 km2 (ocena ogólna D)



Cele projektu:

1. Zachowanie we właściwym stanie ochrony populacji bociana białego w 
dolinach rzek wschodniej Polski (ok. 1600 par).

2. Ochrona zagrożonych i konfliktowych miejsc lęgowych bociana białego 
(400).

3. Zmniejszenie spadku tolerancji społeczeństwa w stosunku do bociana 
białego.

4. Ograniczenie śmiertelności bociana białego na skutek śmiertelnych porażeń 
prądem oraz kolizji z liniami 110 kV (4 linie).

5. Podniesienie skuteczności podejmowania działań interwencyjnych 
związanych z ochroną gniazd bociana białego.

6. Poprawa standardów funkcjonowania 2 ośrodków rehabilitacji 
specjalizujących się w leczeniu bocianów.

7. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zabezpieczenie gatunku 
parasolowego.



Wytypowanie gniazd do budowy, wymiany i remontu platform
- wytypowano 90 % gniazd do przeniesienia ok. 360 





Przeniesienie najbardziej zagrożonych i konfliktowych gniazd bociana białego na 300 słupów 

wolnostojących, montaż lub wymiana 60 platform i remont 40 gniazd (PTOP, ŁPKDN).

- dotychczas ustawione zostało 35 słupów z platformami













Zabezpieczenie 110 stacji transformatorowych, 80 stanowisk odłącznikowych 
oraz 80 stanowisk rozgałęźnych (PTOP).

Zabezpieczenie za pomocą znaczników 4 odcinków linii 110 kV przecinających 
doliny rzeczne (PTOP).









Zakup samochodu terenowego z podnośnikiem koszowym (PTOP).



Remont i dostosowanie dwóch ośrodków rehabilitacji do opieki nad bocianami 
(BbPN, ŁPKDN).



Działania edukacyjne i promocyjne.

- przekaz online z gniazda bociana białego w sezonie lęgowym (ŁPKDN).



Busłowe łapy

- 5 spotkań na terenie 5 ostoi





Materiały promocyjne







Stworzenie bazy danych GIS gniazd bociana białego (PTOP).

Przeprowadzenie 5 szkoleń dla pracowników zakładu energetycznego, 
urzędów gmin,  weterynarzy, wolontariuszy, dotyczących interwencji przy 
gniazdach oraz udzielania pierwszej pomocy rannym i chorym bocianom 
(PTOP).

Zarządzanie projektem

Tworzenie sieci z innymi projektami



1. Ograniczenie śmiertelności bociana białego na skutek porażeń prądem i kolizji linii 
elektroenergetycznymi na 10 obszarach Natura 2000.

2. Zahamowanie spadku tolerancji społeczeństwa w stosunku do bociana białego, zwiększenie 

wiedzy na temat ochrony gatunku poprzez szkolenia, edukację, zabezpieczanie konfliktowych 

gniazd i przekaz online z gniazda.

3. Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i efektywności interwencji związanych z ochroną gniazd 

bociana białego w związku zakupem specjalistycznego samochodu terenowego z 

podnośnikiem koszowym oraz realizacją serii 5 szkoleń.

4. Podniesienie standardów podstawowej opieki i leczenia chorych i rannych bocianów 
wskutek remontu i wyposażenia dwóch ośrodków rehabilitacji.

5. Wieloletnie (8 lat) śledzenie zmian populacji lęgowej bociana białego w dolinach 7 
największych rzek wschodniej Polski (10 obszarów Natura 2000).

Oczekiwane rezultaty:



1. Porównanie dwóch metod określania sukcesu lęgowego (dron vs. „liczenie z 
ziemi”).

2. Badania radarowe skuteczności zamontowanych kul na linii 110 kV.

3. Określenie wagi gniazd bociana białego (ok. 300).

4. Usługi ekosystemowe (bocian biały na obszarach Natura 2000).

5. Skuteczność „obielania” gniazd na ich zajęcie.

6. Stan populacji i sukces lęgowy na 10 obszarach Natura 2000 w okresie 8 lat.

Badania:



Dziękuję za uwagę


