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Ptaki Karpat
Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat
oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony

Karpaty to unikalny w skali Europy region – ostoja przyrody,
miejsce życia ludzi wielu narodowości i grup etnicznych oraz
skarbnica ich bogatego dziedzictwa kulturowego.
Jest to jeden z największych obszarów górskich kontynentu,
rozciągający się na terytorium aż 8 państw. Najbardziej północna część pasma Karpat o powierzchni około 17 000 km2
znajduje się w granicach Polski i stanowi ponad 6% terytorium kraju.
Naturalne uwarunkowania, takie jak niedostępność terenu,
specyficzny górski klimat, wyraźnie wyodrębnione piętra
roślinne oraz działalność człowieka, m.in. ekstensywnie
prowadzona gospodarka rolna, wpływają na bogactwo
siedlisk przyrodniczych, a co za tym idzie – dużą różnorodność świata roślin i zwierząt. Dzięki temu Karpaty to
jeden z najrozleglejszych i najlepiej zachowanych obszarów
przyrodniczych naszego kontynentu, a także naturalny szlak
migracyjny wielu zwierząt.

Dla licznej grupy gatunków i siedlisk przyrodniczych Karpaty są
najważniejszym obszarem występowania w Polsce.
To jedyna w naszym kraju ostoja wszystkich dużych ssaków
drapieżnych. Spotkać tu można wilka, niedźwiedzia, rysia
i żbika. W Bieszczadach występuje wolno żyjąca populacja
żubra, a Tatry zamieszkują jedyne krajowe populacje innych
ssaków – świstaka i kozicy. Karpackie lasy są miejscem występowania zagrożonych bezkręgowców, m.in. nadobnicy
alpejskiej i sichrawy karpackiej.

Ponadto w Karpatach stwierdzono kilkadziesiąt typów
siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych
gatunków roślin, chronionych w Unii Europejskiej zapisami
Dyrektywy Siedliskowej – wiele z nich nie spotkamy
nigdzie indziej w naszym kraju.
Niezwykła jest różnorodność ptaków polskich Karpat – dla
niektórych to najważniejszy region gniazdowania w Polsce,
a nawet w Europie. Warto wspomnieć chociażby o orle
przednim, orliku krzykliwym, cietrzewiu, głuszcu, puszczyku uralskim, droździe obrożnym, dzięciole białogrzbietym
i trójpalczastym, pomurniku oraz siwerniaku. Od tego, jak
te gatunki będą chronione w Karpatach, zależy ich przetrwanie w naszym kraju.

W latach 2011-2015 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków realizuje projekt „Inwentaryzacja kluczowych gatunków
ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”.
Projekt ten (dalej nazywany projektem „Ptaki Karpat”)
zakłada podniesienie efektywności ochrony wybranych
gatunków ptaków. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez
zebranie kompleksowych danych na temat występowania
tych gatunków w regionie. Co więcej, stworzone zostaną
propozycje strategicznych rozwiązań dotyczących ochrony
awifauny dla różnych grup interesariuszy oraz podniesiona
zostanie ich akceptacja i zaangażowanie w ochronę
przyrody.

Ptaki Karpat

Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat
oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony

Ptaki są grupą wskaźnikową – zmiany ich liczebnosci informują
nas o zmianach w środowisku naturalnym.
Dodatkowo stanowią grupę parasolową, której ochrona
zapewnia przetrwanie pozostałych, równie cennych elementów przyrody. Przewidujemy więc, że rezultaty projektu będą miały znacznie szerszy wpływ na monitoring
i ochronę całej różnorodności biologicznej polskich Karpat.

W ramach projektu „Ptaki Karpat” wyróżniono 4 główne cele:
Poznanie rozmieszczenia i liczebności kluczowych
gatunków ptaków w polskiej części Karpat (patrz
ramka) oraz zebranie informacji na temat stanu ich
siedlisk i zagrożeń.
Stworzenie sieci wolontariuszy monitorujących zasoby
przyrodnicze Karpat.
Poszerzenie wiedzy na temat zasobów przyrodniczych
Karpat oraz promowanie modelu gospodarowania
sprzyjającego ochronie przyrody wśród wybranych
grup docelowych – leśników, rolników i przedstawicieli
samorządów.

Przygotowanie strategii prośrodowiskowych działań
gospodarczych, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ekonomiczno-społecznych wymienionych powyżej grup.

W ramach projektu zebrane zostaną kompleksowe dane
o liczebności i rozmieszczeniu kluczowych gatunków ptaków na
całym obszarze polskich Karpat.
Wyniki tych inwentaryzacji zostaną użyte m.in. do przygotowania szczegółowych zaleceń do ochrony gatunków
ptaków i ich siedlisk, strategii ekonomiczno-środowiskowych dla każdej z grup docelowych, a także planowania
przestrzennego, przygotowywania dokumentów związanych z ochroną przyrody, takich jak plany zadań
ochronnych, czy uściślenia granic obszarów Natura 2000
i korytarzy ekologicznych.
Wyniki inwentaryzacji zostaną zebrane w publikacji książkowej podsumowującej projekt – „Ptaki polskich Karpat – stan,
zagrożenia, ochrona”.

Odpowiednio przeszkoleni wolontariusze pomogą w monitoringu
zasobów przyrodniczych Karpat zarówno w trakcie trwania
projektu, jak i po jego zakończeniu.
Coraz więcej osób w Polsce w charakterze wolontariuszy
monitoruje przyrodę, zbierając dane wysokiej jakości, m.in.
w projektach realizowanych przez OTOP (Monitoring
Pospolitych Ptaków Lęgowych czy sieć opiekunów ostoi
ptaków IBA). Aby zwiększyć liczbę osób zaangażowanych
w prace monitoringowe w ramach wymienionych programów na terenie Karpat, przewidziano cykl szkoleń
i programy motywacyjne. Dzięki temu w teren wyruszą
dobrze przeszkolone osoby, ich praca zapewni trwałość
działań projektu także po jego zakończeniu, a jakość
dostarczanych przez nich danych będzie na wysokim
poziomie.

Zniczek Regulus ignicapilla i dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus to charakterystyczne dla polskich
Karpat gatunki ptaków, a także dwa z kilkudziesięciu gatunków, których dotyczy projekt „Ptaki Karpat”.
Fot. Grzegorz Leśniewski

Kluczowe gatunki ptaków polskich Karpat, na których koncentrować się będzie projekt

Leśnicy, rolnicy i przedstawiciele samorządów lokalnych to niewątpliwie grupy, których
zaangażowanie w ochronę przyrody w Karpatach jest kluczowe.

Pogrubiono gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, gwiazdka (*) oznacza gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Przedstawiciele karpackich nadleśnictw, izb rolnych, ośrodków doradztwa
rolniczego, a także wybranych samorządów lokalnych będą mogli wziąć udział
w warsztatach dotyczących zasobów przyrodniczych Karpat i potrzeb ich
ochrony. Cykle spotkań branżowych dostosowane zostaną do potrzeb każdej
z grup docelowych. Motywem przewodnim spotkań będzie idea zrównoważonego rozwoju i związane z nią możliwości działań gospodarczych, które
mogą przynosić zarówno zyski ekonomiczne dla lokalnych społeczności, jak
i korzyści dla przyrody.

Jarząbek Bonasa bonasia
Cietrzew Tetrao tetrix *
Głuszec Tetrao urogallus *
Nurogęś Mergus merganser
Bocian czarny Ciconia nigra
Bocian biały Ciconia ciconia
Sokół wędrowny Falco peregrinus *
Trzmielojad Pernis apivorus
Bielik Haliaeetus albicilla *
Gadożer Circaetus gallicus *
Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Błotniak łąkowy Circus pygargus
Orlik krzykliwy Aquila pomarina *
Orzeł przedni Aquila chrysaetos *
Orzełek Aquila pennata *
Derkacz Crex crex
Żuraw Grus grus
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
Siniak Columba oenas
Puchacz Bubo bubo *
Puszczyk uralski Strix uralensis *
Sóweczka Glaucidium passerinum *
Włochatka Aegolius funereus *
Lelek Caprimulgus europaeus
Zimorodek Alcedo atthis
Dzięcioł średni Dendrocopos medius
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos *
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus *
Dzięcioł czarny Dryocopus martius
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Gąsiorek Lanius collurio
Orzechówka Nucifraga caryocatactes
Jarzębatka Sylvia nisoria
Zniczek Regulus ignicapilla
Pomurnik Tichodroma muraria *
Drozd obrożny Turdus torquatus
Podróżniczek Luscinia svecica *
Nagórnik Monticola saxatilis *
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
Muchołówka mała Ficedula parva
Pluszcz Cinclus cinclus
Płochacz halny Prunella collaris *
Pliszka górska Motacilla cinerea
Siwerniak Anthus spinoletta
Czeczotka Carduelis flammea *
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

Projekt "Ptaki Karpat" promował będzie działalność gospodarczą przynoszacą
zyski lokalnym społecznościom, która jest jednocześnie przyjazna środowisku.
Fot. Tomasz Wilk
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Ochrona przyrody w polskich Karpatach
Rangę Karpat potwierdza fakt, że utworzono tu 6 parków
narodowych, a w ramach sieci Natura 2000 wytypowano 81
specjalnych obszarów ochrony siedlisk i 11 obszarów specjalnej
ochrony ptaków. W 2010 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków wskazało w tym regionie 14 ostoi ptaków IBA o znaczeniu międzynarodowym (patrz mapa).

Tatry

Ostoje ptaków IBA wytypowane przez OTOP oparciu
o zestandaryzowane kryteria BirdLife International w 2010 r.

Lasy (CORINE Land Cover 2006)
Granica polskich Karpat na podstawie
„Geografii regionalnej Polski” (Kondracki, 2001).

Bieszczady

Ptaki Karpat

www.ptakikarpat.pl
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Od tego, w jaki sposób realizowana jest w Karpatach gospodarka leśna, zależy zachowanie populacji
wielu gatunków ptaków związanych z siedliskami leśnymi. Fot. Tomasz Wilk

Dla leśników, rolników oraz samorządów lokalnych zostaną zaproponowane
narzędzia ułatwiające prośrodowiskowe działania gospodarcze.
Wypracowane wspólnie z leśnikami strategie zawierać będą informacje
o rozmieszczeniu kluczowych gatunków ptaków i ich siedlisk oraz zagrożeniach w poszczególnych nadleśnictwach, a także sugestie dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej sprzyjającej zachowaniu poszczególnych elementów
przyrodniczych.
Ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolne otrzymają dane o rozmieszczeniu
gatunków ptaków kwalifikujących do udziału w „pakiecie ptasim” programu
rolnośrodowiskowego. Zachęci to większą liczbę rolników do udziału
w programie, a w konsekwencji przyczyni się do bardziej efektywnej ochrony
ptaków środowisk otwartych w Karpatach.
Dla 12 wybranych gmin sporządzone zostaną programy działalności gospodarczej, które zidentyfikują dziedziny gospodarki i rodzaje inwestycji
sprzyjające z jednej strony ochronie przyrody, z drugiej rozwojowi i dobrobytowi lokalnych społeczności. O dobrych praktykach będących rezultatem tego
działania zostaną poinformowane wszystkie karpackie gminy.

W ramach projektu promowana będzie zielona turystyka w Karpatach.
Ten rodzaj aktywności gospodarczej sprzyja ochronie przyrody, przynosząc
jednocześnie dochody lokalnym społecznościom. Dlatego też zaplanowano
opracowanie przewodnika turystycznego, który będzie prezentować najciekawsze przyrodniczo miejsca w Karpatach oraz promować małe przedsiębiorstwa związane z obsługą ruchu turystycznego w regionie, m.in. gospodarstwa agroturystyczne, wypożyczalnie sprzętu, usługi przewodnickie.
Ekstensywne zabiegi rolne są niezbędne do zachowania siedlisk przyrodniczych derkacza i gąsiorka.
Otwarte tereny łąk i pastwisk to także miejsce żerowania ptaków drapieżnych. Fot. Tomasz Wilk

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków (OTOP) to działająca od dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie
pożytku publicznego, zajmująca się
ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których
one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla
dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego
działania wspiera kilkanaście tysięcy
członków, wolontariuszy i sympatyków.
OTOP jest polskim partnerem światowej
federacji towarzystw ochrony ptaków –
BirdLife International.
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