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Biebrzański Park Narodowy dotychczas zrealizował 4 projekty LIFE we współpracy z różnymi podmiotami:

1. „Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech” LIFE 05 NAT/PL/000101

2. „Ochrona populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: przygotowanie Krajowego Planu Ochrony i podstawowe 

działania ochronne” LIFE 08 NAT/PL/000511

3. „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych 

gatunków” LIFE 09 NAT/PL/000263

4. „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I” LIFE 09 NAT/PL/000258

Obecnie realizowane projekty:

1. „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy” LIFE 11 NAT/PL/422

2. „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” LIFE 13 NAT/PL/000050

Biebrzański Park Narodowy jako lider projektów LIFE w polskich parkach narodowych:



Reymann's Special-Karte 1855 r.

Mapa Karola de Perthees 1795 r.



Skala przekształcenia Basenu Środkowego doliny Biebrzy

• W 1844 roku wystąpiła kęska nieurodzaju
związana z mokrym latem, które spowodowało
wylewy rzek zatapiając użytki rolne.

• Rząd Królestwa Polskiego sfinansował roboty
publiczne polegające na budowie dróg bitych
oraz osuszaniu bagien biebrzańskich i łąk
rudzkich.

• W latach 1846-1861 wybudowano Kanał
Woźnawiejski i Kanał Rudzki oraz mniejsze
kanały, jak Łęg i Kapicki



Historia projektu

W. Niewiadomski, 1954 r, "Ekspertyza
przedmelioracyjna regionu bagien Augustów-
Grajewo-Goniądz-Sztabin:

"...bezzwłocznie należy odciąć śluzą
Kanał Rudzki od Ełku tuż przy rzece by
skierować nurt wody na ich dawny
naturalny szlak i ożywić tereny
wykazujące dziś zapoczątkowanie
procesów destrukcyjnych (dolina
martwego Ełku)"

koryto „martwego” Ełku

Kanał Rudzki



1) całkowity budżet   3,7 mln EURO

2) lata realizacji  2010 -2016

3) oddziaływanie – ok. 10 tys. ha

W ramach I etapu renaturyzacji wykonano:

1.Dokumentację techniczną i projektową na przebudowę węzła wodnego Modzelówka
i udrożnienie rzeki Ełk w kolejnym etapie Renaturyzacji. 
2.Wybudowano jaz z przepławką dla ryb oraz 6 progów piętrzących na Kanale Woźnawiejskim.
3.Udrożniono koryto rzeki Jegrzni.
4.Wyremontowano most na rzece Jegrzni w Kuligach.
5.Wykupiono 200 ha gruntów niezbędnych do realizacji działań projektu.
6.Wykonano zabiegi odkrzaczania na 70 ha łąk poddanych sukcesji.

I etap renaturyzacji w Basenie Środkowym doliny 
Biebrzy

Cel ogólny programu

Poprawić warunki ochrony siedlisk bagiennych w Basenie Środkowym 
Biebrzy

Cele bezpośrednie

Stworzyć warunki do 
zahamowania procesu degradacji 
siedlisk bagiennych w rejonie 
cieków: rz. Ełk - rz. Jegrznia - K. 
Woźnawiejski,

Odtworzyć i zachować biotopy 
odpowiednie dla awifauny 
bagiennych ekosystemów 
nieleśnych,

Kryteria akceptacji celów bezpośrednich

Sterowanie systemem wodnym w 
zakresie umożliwiającym 
skierowanie 70% wód do rz. 
Jegrzni a 30% do K. 
Woźnawiejskiego oraz części wód 
do Martwego Ełku

System gospodarowania w 
bagiennych ekosystemach 
nieleśnych jest zgodny z 
wymaganiami gatunków awifauny 
i zespołów roślinnych, ważnych 
dla ochrony przyrody.



W ramach I etapu 
powstały…



Konkluzje z pisania wniosku:

• Duża szczegółowość i aspektowość pytań KE na etapie rewizji,

• Szczegółowe uzasadnienie kalkulacji kosztów,

• Uzasadnienie zastosowanych technologii i spodziewanych rezultatów,

• Deklaracje poparcia od gmin, władz wojewódzkich, RDOŚ, RZGW, MŚ, lokalnych 

przedsiębiorców, 

• Zaplanowanie działań z buforem czasowym (w szczególności na zadania inwestycyjne!),

• Stworzenie dla własnych potrzeb szczegółowego budżetu z rozbiciem pojedynczych składowych 

kosztów (HRF do NFOŚiGW),

• Bazowanie na dobrych praktykach z innych projektów.

W trakcie I etapu BbPN zawnioskował do LIFE o II etap…



Renaturyzacja sieci hydrograficznej 
w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II

LIFE13 NAT/PL/000050

Rozpoczęcie projektu: 01.06.2014 r 

Zakończenie projektu: 31.12.2018 r

Obszar projektu: 13 452,00 ha

Budżet: ponad 27 mln zł



Główne zadania projektu:

- przebudowa urządzeń wodnych węzła Modzelówka,

•miejscowe udrożnienie koryta rzeki Ełk,

•- budowa przepustu z przejazdem na rzece Ełk m.in. dla maszyn 

rolniczych w rejonie uroczyska Dębiec,

•- spowolnienie odpływu wód Kanałem Kapickim poprzez odbudowę 

obiektów małej retencji (zastawki i progi),

- wykup 530 ha gruntów,

- zabiegi odkrzaczania i koszenia,

- budowa infrastruktury turystycznej - wieża widokowa oraz kładki 

turystyczne na uroczysku Dębiec w sąsiedztwie rzeki Ełk,

- spotkania ze społecznością lokalną.

jaz w Modzelówce





Cele projektu – II etap renaturyzacji

Poprawa warunków dla ochrony siedlisk zależnych od wód w Basenie Środkowym doliny 

Biebrzy, poprzez:

1) Zasilenie w wodę obszaru oraz zatrzymanie procesów degradacyjnych siedlisk 

hydrogenicznych na obszarze systemu wodnego: Kanał Rudzki - rzeka Ełk – rzeka Jegrznia –

Kanał Woźnawiejski,

2) Kształtowanie warunków siedliskowych dla awifauny otwartych ekosystemów bagiennych,

3) Pogodzenie wymagań ochrony przyrody z rozwojem działalności turystycznej,

4) Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.



Doświadczenia z realizacji projektu:

Tips & Tricks

1)Zaczynaj je jak najwcześniej, biorąc zadania

najtrudniejsze na warsztat!

2) Miej na bieżąco pomoc prawną

3) Rozeznaj dobrze sytuację właścicielską jeszcze 

w trakcie pisania projektu

4) Ograniczaj do minimum ilość zadań, których realizacja

uzależniona będzie od niezależnych od konstrukcji

projektu czynników

5) Określ dokładnie czego chcesz – unikaj sytuacji, gdy

zakres rzeczowy jest Ci znany dopiero na etapie realizacji

6) Przewiduj, kiedy są wybory samorządowe ;)

7) Śledź na bieżąco zmiany w prawie – np. ustawa 

o ustroju rolnym

8) Bierz pod uwagę, że przetargi lubią się przeciągać



Doświadczenia z realizacji projektu:

Wykup gruntów

Dla każdej działki sporządzamy operat szacunkowy oraz w 

księgach wieczystych  zamieszczamy zapisy dotyczące 

przeznaczenia gruntów nieodwołalnie na cele ochrony przyrody. 

Zlecono ekspertyzę dotyczącą możliwości zakupu gruntów na

terenie projektu, aby przyspieszyć realizację zadania.

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dniem

01.05.2016, które utrudniają wykup gruntów rolnych. Parki

narodowe po nowelizacji mogą dalej kupować grunty na cele

ochrony przyrody.

Wykupiliśmy 550 ha z planowanych 530 ha.

Kupujemy działki z wodniczkami, dubeltami i cietrzewiami!



Dziękujemy za uwagę

Dziękuję za pomoc przy stworzeniu 
prezentacji Pani Joannie Zawadzkiej


