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Pytania o rybołowa? 

Dlaczego rybołowów jest w Polsce tak 
mało? 

 Nielegalny odstrzał? 

 Brak pożywienia (niedobór ryb)? 

 Płoszenie na wodzie lub 
stanowiskach lęgowych? 

 Brak miejsc pod gniazda?

 Konkurencja z innymi gatunkami 
(bielik, puchacz, kormoran?) 



3

 Przedmiot ochrony - problem środowiskowy

 Identyfikacja pytań określających przyczynę istnienia problemu 
środowiskowego 

 Określenie odpowiedzi na zadane pytania. Jeśli nie jest to możliwe to szukamy 
dalej przyczyn? 

 Praca którą wykonujemy musi być motywująca. 

Szkic projektu – określenie celu projektu
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Szkic projektu – dopasowanie do źródła finansowania

 Problem środowiskowy – weryfikacja priorytetów Komisji 
Europejskiej w Programie LIFE, priorytetów Unii Europejskiej, 
wytycznych LIFE, priorytet w skali: europy, kraju, regionu

 Dopasowanie do matrycy wymagań stawianych projektom 

 Potencjalne koszty projektu – od którego momentu projekt 
(działania) przestaje być uzasadniony kosztowo? 
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 Zadania do realizacji odpowiadają przyczynom występowania 
problemu środowiskowego

 Opracowanie listy zadań – kompleksowe, komplementarne, 
SMART, zgodne z wytycznym, etc.

 Działania są ściśle powiązane z celem. Projekt odpowiada na 
potrzebę środowiskową a nie potrzebę instytucji. 

Szkic projektu – wstępna lista zadań
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Przepis na sukces wniosku? 

 Wpisać się w potrzeby – go with the trends!

 Projekty ambitne=realne ale obarczone dużym ryzykiem. 

 Tworząc projekt konsultować się z innymi ekspertami i 
konfrontować swoje pomysły i idee z wiedzą innych.

 Zebrać na początkowym etapie listy poparcia dla projektu. Wysłać 
ekspertom zagranicznym informację o swoim projekcie i poprosić 
o wsparcie. Zaprezentować działania i podjąć z nimi dialog. 
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Projekt LIFE „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych 

obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”

• Beneficjentem projektu jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

• Współbeneficjentem jest Komitet Ochrony Orłów

• Projekt jest wynikiem prac rozpoczętych w trakcie projektu LIFE „Best for 

Biodiveristy” realizowanego w latach 2012-2014 przez CKPŚ.
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Budżet projektu

Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 1.373.484 Euro

• Komisja Europejska dofinansowuje 60% 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28,5%

• Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 9,75%

• Komitet Ochrony Orłów wyniesie 1,75%
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Indywidualne podejście do ochrony gatunku

Każdy gatunek, który chronimy wymaga dopasowania metody oraz narzędzi ochrony do jego 

indywidualnych cech oraz problemów z jakimi się boryka. 

• Rybołów jest gatunkiem, który lęgi prowadzi na terenach głównie leśnych natomiast baza 

pokarmowa to wyłącznie obszary wodne. 

• Zarówno środowisko leśne jak i wodne jest poddane silnej presji społecznej użytkowników 

tych środowisk. 

• Ochrona gatunku wymaga od podejmujących to wyzwanie dotarcia do wszystkich grup 

docelowych równolegle.

Dodatkowym aspektem ochrony rybołowa jest brak jednoznacznych danych wskazujących na 

powód niskiej liczebności gatunku w Polsce. 
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Planowane rezultaty projektu

• Wzrost populacji rybołowów w Polsce!

• Opracowanie wytycznych dla ochrony gatunku na terenie Polski oraz na terenie 

Europy Środkowej.

• Montaż 50 gniazd na słupach linii wysokiego napięcia.

• Montaż 232 gniazd na drzewach. 

• Szczegółowy monitoring jezior i stawów oraz analiza operatów rybackich pod 

względem określenia bazy pokarmowej rybołowów. 

• Organizacja 6 warsztatów dla środowiska rybackiego i wypracowanie wytycznych 

dla zrównoważonej gospodarki rybackiej w rejonie występowania rybołowów.

• Uzyskanie przebiegu tras migracyjnych dla rybołowów w wyniku montażu loggerów

gps.

• Wzrost wiedzy poprzez organizację 3 konkursów w ramach World Osprey Week.

• Wypracowanie zasad „Wild Life Crimes” oraz prowadzenie działań zapobiegającym 

kłusownictwu.
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Realizacja działań w projekcie – monitoring i inwentaryzacja

Przeprowadzenie szczegółowej analizy stanowisk rybołowów. 

• Dla każdego z 33 stanowisk przygotowany został „Paszport rybołowa”

• Dokument zawierający szczegółowy opis stanowiska. 

• Weryfikacją zostanie objęte drzewo gniazdowe, siedlisko otaczające oraz miejsce 

stanowiące bazę pokarmową co w przypadku rybołowów zwykle oznacza kompleksy 

wodne położone do 10 km od gniazda. 

• Wskazane zostaną również drzewa biocenotyczne: spoczynkowe i alternatywne, które 

mogą stanowić miejsce zakładania nowych gniazd. 
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Utworzenie sieci lokalnych opiekunów stanowisk rybołowów. 

• Każdy z opiekunów pracuje dla projektu na zasadach wolontariatu. 

• 33 opiekunów dla każdego stanowiska lęgowego rybołowów

• W ramach zachęty i pośredniego wynagrodzenia, dla opiekunów ostoi organizowane 

będą warsztaty ornitologiczne w trakcie, których uzyskają oni specjalistyczną wiedzę 

dotyczącą rybołowów i innych ptaków szponiastych. 

• Każdy lokalny opiekun będzie w stałym kontakcie z ornitologiem z KOO oraz 

nadleśnictwem.

• Głównym zadaniem będzie identyfikacja ewentualnych zagrożeń w regionach 

występowania rybołowów, głównie na łowiskach. Przykładami może być nadmierna i 

nierozważna turystyka, prowadzone prace gospodarcze, zabudowa brzegów jezior, 

zanieczyszczenia wód, budowa wiatraków na linii pomiędzy lęgowiskiem a łowiskiem. 

Realizacja działań w projekcie – Sieć opiekunów
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• Łącznie w projekcie zaplanowano montaż 4 gniazd przy każdym z 33 stanowisk 

współczesnych i historycznych na drzewach. 

• Montaż platform na słupach wysokiego napięcia należących do Enea Operator S.A. oraz 

PSE S.A.

• Do dziś zamontowaliśmy 120 platform na drzewach i 4 na słupach wysokiego napięcia. 

Realizacja działań w projekcie – montaż gniazd
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Prowadzenie szkoleń i spotkań z udziałem ekspertów międzynarodowych. 

• Zorganizowane zostały dwa spotkania z ekspertami z Polski i zagranicy. Przed 

nami trzecie pod koniec 2019 roku. 

• W spotkaniach wzięli udział najlepsi eksperci ochrony rybołowa w Europie oraz 50 

zaproszonych osób związanych z ochroną rybołowów lub terenów ich 

występowania. 

Realizacja działań w projekcie - edukacja
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• W celu podniesienia wiedzy dzieci i młodzieży przeprowadzony zostanie 

ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z wiedzy o 

rybołowach. 

• Konkurs organizowany będzie w ramach międzynarodowego tygodnia rybołowów 

„World Osprey Week”, w którym bierze udział kilkadziesiąt szkół na całym świecie. 

• Do szkół skierowane zostaną również materiały dydaktyczne mające na celu wzrost 

wiedzy uczniów i nauczycieli o rybołowach, ich biologii oraz o sposobach ich 

ochrony. 

Realizacja działań w projekcie - edukacja
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Organizacja warsztatów dla właścicieli i zarządców obszarów wodnych. 

• Prowadzone są warsztaty z właścicielami stawów hodowlanych oraz zarządcami 

jezior, w pobliżu których znajdują się stanowiska rybołowów. 

• Spotkania mają na celu wzrost wiedzy o wykorzystaniu stawów hodowlanych i 

jezior przez rybołowy.  

• Warsztaty prowadzone są przez specjalistów w zakresie prowadzenia 

zrównoważonej gospodarki rybackiej oraz przez ornitologów. 

Realizacja działań w projekcie - edukacja
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Monitoring rybołowów z użyciem loggerów i fotopułapek. 

• Dotychczas nie prowadzono w Polsce badań pozwalających określić trasy przelotów 

rybołowów gniazdujących na terenie Polski. 

• Planujemy w projekcie zamontowanie loggerów satelitarnych (gps) na 10 młodych 

osobnikach oraz na 5 osobnikach dorosłych.

• W 2017 roku zamontowaliśmy 1 nadajnik, w 2018 roku zamontowaliśmy 4 nadajniki. 

Wszystkie nadajniki założone były na ptaki młode. Potwierdzona została wysoka 

śmiertelność młodocianych osobników. 

• Drugim działaniem niezbędnym do prowadzenia skutecznej analizy zagrożeń są 

fotopułapki, które montowane są przy gniazdach lęgowych. Zebrany materiał umożliwi 

szczegółową analizę prowadzenia lęgów, składu pokarmowego oraz zagrożeń 

występujących w środowisku. Obecnie pracuje 10 fotopułapek. 

Realizacja działań w projekcie – monitoring i inwentaryzacja
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https://www.youtube.com/watch?v=QbnCn-u6zNk
https://www.youtube.com/watch?v=QbnCn-u6zNk
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Przeprowadzenie monitoringu ichtiofauny. 

• Ocena stanu bazy żerowej w akwenach położonych w sąsiedztwie stanowisk rybołowa 

jest kluczowym działaniem mającym na celu określenie atrakcyjności środowiska z 

punktu widzenia rybołowów. 

• W tym celu przeprowadzony zostanie monitoring ichtiofauny w wybranych jeziorach 

stanowiących jego bazę żerową. 

• Analiza uwzględniać będzie zarówno jeziora jak i stawy hodowlane. Dzięki tym badaniom 

możliwe będzie stwierdzenie dostępności pokarmu dla rybołowów, składu gatunkowego 

ryb stanowiących pokarm oraz ocena wpływu gospodarki rybackiej i jeziorowej na 

populację rybołowów w ciągu ostatnich 10 lat.

Realizacja działań w projekcie – monitoring i inwentaryzacja
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• Sponsorowanie promocji projektu w mediach generuje wysokie koszty przy niewielkim 

zasięgu.

• Jeden wydatek generuje kolejne.

• Wielu dziennikarzy szuka informacji „ciekawostek” zarówno na poziomie krajowym jak i 

regionalnym. Trzeba tylko im ten news podać. 

• Ważniejsze jest więc uzyskanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z 

przedstawicielami mediów.

• Wysokie zasięgi mediów społecznościowych generują zainteresowanie mediów. 

Strategia komunikacji 
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Dyrekcja Generalna 

Lasów Państwowych

ul. Grójecka 127

02-124 Warszawa 

sekretariat@lasy.gov.pl

tel. +48 22 58 98 297, 

Dziękuję za uwagę

Zapraszam do dyskusji


