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KULIK
WIELKI

Obecnie szacuje się, 
że polska populacja 
kulika wielkiego 
liczy nie więcej 
niż 250–300 par
lęgowych.



ulik wielki, mimo że hałaśliwy na lęgowisku, łatwy do obser-
wowania i identyfikacji, jest widywany coraz rzadziej. Jego pol-
ska (i nie tylko!) populacja zmniejsza liczebność, a gatunek ten 
wycofuje się z kolejnych stanowisk. To ostatni dzwonek, by nie 

dopuścić do sytuacji, w której kulik podzieli los swego krewniaka kulona 
i zniknie z listy ptaków lęgowych w Polsce. 

Kulik wielki jest ptakiem łatwo rozpoznawalnym – duży (wielkości kury), 
szaro-brązowo ubarwiony, zaopatrzony w charakterystyczny, bardzo długi, 
zakrzywiony do dołu dziób. W locie zwraca uwagę biały kuper, wyraźnie 
odcinający się od tułowia i prążkowanego ogona. Spośród generalnie trud-
nych do identyfikacji ptaków z rzędu siewkowych, których kulik wielki jest 
przedstawicielem, przy pobieżnej obserwacji pomylić go możemy jedynie 
z kulikiem mniejszym – w Polsce gościem rzadkim, widywanym tylko na 
przelotach. Rozróżnianie płci u kulika wielkiego to zadanie zarezerwowa-
ne dla doświadczonych, opatrzonych z gatunkiem obserwatorów – różnica 
związana jest z rozmiarami ciała: samice są nieco większe, a ich dziób tro-
chę dłuższy niż u samców. 

Charakterystyczny, łatwy do zapamiętania, a jednocześnie miły dla ucha, 
jest także głos godowy kulika. Po powrocie z zimowisk, który ma miejsce 
na przełomie marca i kwietnia, kuliki oznajmiają swoją obecność na lęgowi-
skach falistym lotem tokowym. Polega on na wznoszeniu się do góry lotem 
trzepoczącym i opadaniu lotem szybowcowym, któremu towarzyszy fleto-
wy, perlisty trel, początkowo o przyspieszającym, a następnie rytmicznym 
charakterze. 

Para, która decyduje się na przystąpienie do lęgu, nie musi się trudzić 
budową gniazda, jest ono bowiem płytkim, wygrzebanym w ziemi dołkiem, 
ukrytym wśród traw. Na siedliska lęgowe kuliki wybierają rozległe łąki  
o umiarkowanej wilgotności, zwykle poprzecinane ciekami wodnymi i po-
siadające naturalne, łagodne wzniesienia. Wyjątkowo gniazda kulika spo-
tkać można w miejscach nietypowych – np. na polu uprawnym (często  
w miejscu, gdzie jeszcze rok temu była łąka). Siedlisk dogodnych dla tego 

Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Ptasi sąsiedzi 15

fot. C
ezary Korkosz w

w
w

.cezarykorkosz.pl

KULIK



16 Ptasi sąsiedzi www.otop.org.pl

gatunku jest jednak coraz mniej – spotyka się je głównie 
w dolinach dużych, nieuregulowanych rzek: nad Biebrzą, 
Bugiem, Notecią, i w dolinach mniejszych rzek płynących 
przez Równinę Kurpiowską. Na środkowym odcinku Wi-
sły kuliki okazjonalnie gnieżdżą się (nieraz nawet z suk-
cesem!) na wyspach. Podobnie jak w przypadku innych 

ptaków krajobrazu rolniczego, zagrożeniem dla siedlisk 
kulika jest zarówno ich zbyt intensywne użytkowanie, 
obniżanie poziomu wody wskutek melioracji, zaorywanie 
i przekształcanie w pola uprawne, jak również całkowite 
zaniechanie koszenia czy wypasu, prowadzące do zarasta-
nia terenów otwartych. 

Łąkowe zagrożenia
Powróćmy do szczęśliwego scenariusza, w którym para 

kulików po przylocie na lęgowisko znajduje dogodne dla 
siebie siedlisko. W takim przypadku w okresie od połowy 
kwietnia do połowy maja samica składa zazwyczaj 4 spore, 
maskująco ubarwione (oliwkowozielone, brązowo nakrapia-
ne) jaja. Wysiadywanie rozpoczyna od złożenia ostatniego  
z nich i kontynuuje na zmianę z samcem. W trwającym oko-
ło 26 dni okresie inkubacji jaj para jest niezwykle ostrożna. 
Kuliki starają się nie wskazywać obserwatorom dokład-
nego położenia gniazda – np. podlatując do niego, lądują  
w pewnej odległości, a dalszą drogę przemierzają pieszo. 
Po wykluciu, w pierwszym okresie życia piskląt, dorosłe 
ptaki chronią je przed wyziębieniem, ogrzewając wła-
snym ciałem. Młode kuliki są zagniazdownikami – zaraz 
po wykluciu są w stanie samodzielnie się poruszać, opusz-
czają gniazdo i podążają za rodzicami, którzy wskazują im 
najlepsze stołówki. Jeśli szczęście dopisze, mniej więcej 
po pięciu tygodniach młode uzyskują zdolność do lotu,  
a latem wraz z rodzicami wyruszają w drogę na zimowiska. 

Takie szczęśliwe scenariusze niestety mają miejsce co-
raz rzadziej. Większość przystępujących do lęgów kulików 
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Zakładanie loggerów 
GPS pozwala zbierać 

dane dotyczące 
biologii gatunku.
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traci zniesienie na etapie wysiadywania, a jeśli uda się do-
prowadzić do klucia – na etapie wodzenia młodych. Efekt 
dramatycznie niskiego sukcesu lęgowego kulików staje się 
widoczny z pewnym opóźnieniem (kuliki to ptaki długo-
wieczne), ale jest on wyraźny już teraz. Dla przykładu: 
na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi w latach 80. 
ubiegłego wieku notowano 60 par lęgowych, w roku 2003 
już tylko 19, w roku 2013 – zaledwie 10 par! Obecnie 
szacuje się, że polska populacja kulika wielkiego liczy nie 
więcej niż 250–300 par lęgowych. 

Ginie nie tylko kulik wielki, ale również inne ptaki 
siewkowe gniazdujące na łąkach: rycyk, krwawodziób, 
czajka. Niegdyś gatunki te zakładały gniazda blisko siebie, 
tworząc liczną, międzygatunkową kolonię. Gniazdowanie 
w tego typu grupach pozwalało na szybsze dostrzeżenie  
i odgonienie drapieżnika. Dziś niszczenie gniazd i piskląt 
przez drapieżniki stanowi, obok intensyfikacji prac agro-
technicznych, najważniejszą przyczynę strat w lęgach 
kulików. Za głównych winowajców uważa się zwiększa-
jące swoją liczebność ptaki krukowate oraz lisy. U tych 
ostatnich podawanie szczepionki przeciwko wściekliź-
nie doprowadziło do zaniku najważniejszego naturalne-
go czynnika limitującego populację, a nadmierny wzrost 
liczebności lisów spowodował jeden z trudniejszych do 
rozwiązania problemów ochrony przyrody w Polsce. 

Kolejnym ogromnym zagrożeniem, nie tylko dla kulika, 
ale również innych ptaków krajobrazu rolniczego, jest ob-
serwowane od pewnego czasu gwałtowne przekształcanie 
charakteru polskiego rolnictwa. Intensyfikacja rolnictwa  
i wiążące się z nią rosnące zapotrzebowanie na dobrej ja-

kości paszę dla bydła spowodowały przyśpieszenie termi-
nu pierwszego koszenia łąk (dochodzić do niego może już 
w drugiej dekadzie maja, kiedy kuliki jeszcze wysiadują 
lub wodzą świeżo wyklute młode) oraz zwiększenie liczby 
koszeń nawet do 3–4 rocznie. Podczas wcześnie prowa-
dzonych prac agrotechnicznych rozjeżdżane bywają gniaz-
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da kulików z jajami. Jeśli maszyny rolnicze wyjeżdżają na 
łąki na przełomie maja i czerwca, pisklęta kulików są jesz-
cze zbyt małe, aby szybko uciekać, i giną pod kołami lub 
ostrzami maszyn. Zgubny dla nich okazuje się także me-
chanizm obronny, polegający na zastyganiu w bezruchu 
w obliczu niebezpieczeństwa. Połączony z maskującym 
ubarwieniem młodych kulików sprawdzał się przez wieki, 
w obliczu gwałtownej mechanizacji rolnictwa okazał się 
jednak niewystarczający.

„Bocian” walczy o kulika
Odpowiedzią na te problemy i próbą podjęcia działań 

prowadzących do zwiększenia sukcesu lęgowego kulików 
jest projekt „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych 
ostojach gatunku w Polsce”, prowadzony w latach 2013–
2014 przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Projekt 
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
programu Infrastruktura i Środowisko, ze środków 
NFOŚiGW, na Mazowszu także ze środków WFOŚiGW  
w Warszawie. Jednym z najważniejszych działań projek-
towych jest czynna ochrona gniazd kulika wielkiego, po-
legająca na współpracy ornitologów z rolnikami w celu 
ochrony gniazd przed zniszczeniem podczas prowadzenia 
prac na łąkach. Nasze działania skupiają się w trzech waż-
nych ostojach kulika wielkiego w Polsce – na obszarach 
Natura 2000: Nadnoteckie Łęgi, Dolina Dolnego Bugu  

i Dolina Liwca oraz na Równinie Kurpiowskiej (w tym na 
obszarze Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy oraz 
na obszarze IBA Ostoja Kurpiowska). Zadaniem ornito-
logów realizujących działanie jest wyszukiwanie gniazd 
kulika wielkiego, oznaczanie ich położenia za pomocą 
GPS oraz cienkich bambusowych tyczek (grube tyczki 
mogłyby pełnić funkcję wygodnych czatowni dla drapież-
ników), a następnie negocjowanie z rolnikami modyfikacji 
prowadzonych przez nich prac, tak aby uchronić gniazda 
i pisklęta kulika przed zniszczeniem. Negocjacje, choć 
niekiedy trudne, w większości przypadków prowadzą do 
porozumienia. Okazuje się jednak, że często nie ma już  
o czym rozmawiać – w ostojach kulika nad Notecią, Bu-
giem i Liwcem przeważająca większość gniazd ulega znisz-
czeniu już na etapie wysiadywania, w wyniku rabowania 
gniazd przez drapieżniki. Dodatkowym zagrożeniem 
bywają także turyści czy wędkarze, których pobyt nad 
rzekami, połączony z puszczaniem luzem psów, prowadzi  
do płoszenia dorosłych kulików z gniazd. 

W ramach projektu ochrony kulika współpracujemy  
z lokalnymi kołami łowieckimi w celu obniżenia presji 
drapieżniczej poprzez zwiększony odstrzał lisa. Bez roz-
wiązań systemowych taka doraźna współpraca nie wy-
starczy jednak, aby długofalowo zaradzić problemowi. 
Pewne nadzieje wiążemy z metodą sztucznej inkubacji jaj 
kulików, którą zastosowaliśmy eksperymentalnie w roku 
2013 na Kurpiach. Polega ona na podkładaniu do gniazd 
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kulika drewnianych atrap jaj, inkubacji prawdziwych jaj 
w inkubatorze i ich podkładaniu z powrotem do gniazd 
w momencie klucia się piskląt. Metoda ta pozwala na 
przeprowadzenie lęgu przez etap najbardziej narażony  
na presję drapieżniczą, jednocześnie nie powodując żad-
nych problemów z przyjęciem i otoczeniem opieką mło-
dych przez rodziców.

Na Kurpiach, gdzie populacja kulików jest liczniejsza, 
rozkład zagrożeń przedstawia się nieco inaczej niż nad 
Notecią czy Bugiem – tutaj trudno negocjować z rolni-
kami, dla których każdy kolejny pokos łąki przekłada się 
bezpośrednio na wzrost dochodu od sprzedaży mleka. 
Dodatkowo łąki intensywnie nawożone, uprawiane pod 
zasiew jedynie szlachetnych gatunków traw stają się bio-
logiczną pustynią – wraz ze spadkiem liczebności bezkrę-
gowców, stanowiących pokarm kulików wielkich, znikają 
z łąk także ptaki. 

Rolnicy użytkujący łąki będące czynnymi siedliskami 
lęgowymi kulików to grupa społeczna, od której w naj-
większym stopniu zależy przetrwanie gatunku w naszym 
kraju. Dlatego też w ramach projektu kładziemy nacisk 
na współpracę z nimi i edukację: prowadzimy szkolenia 
dla rolników, stawiamy tablice edukacyjne przy szko-
łach, drukujemy materiały informacyjno-promocyjne. 
Próbujemy przekonać rolników do przyjaznego kulikom 
użytkowania łąk: opóźnienia terminu pierwszego kosze-
nia, wykaszania łąk od środka do zewnątrz, mocowania  
do maszyn specjalnie skonstruowanych wypłaszaczy (ha-
łasujących metalowych łańcuchów). Istotną szansą na sys-
temową, długofalową ochronę gatunku jest przystępowa-
nie rolników do przyjaznych kulikowi pakietów programu 
rolnośrodowiskowego. Opcja ta obecnie nie jest, nieste-
ty, opłacalna dla wielu rolników, którzy czerpią większe 
dochody z intensywnego użytkowania łąk. Wciąż też nie 
wiemy, jaki ostateczny kształt (na ile przyjazny przyro-
dzie, istotny obszarowo i atrakcyjny dla rolników) przyj-
mie Program rozwoju obszarów wiejskich po zmianach  
w roku 2015.

Co dalej z kulikami?

Po pierwszym roku realizacji projektu zdajemy sobie 
sprawę z konieczności szukania coraz lepszych metod 
ochrony kulika wielkiego. Staramy się zbierać dane do-
tyczące biologii gatunku, np. poprzez zakładanie ptakom 
loggerów GPS, które umożliwiają śledzenie migracji  
i miejsc zimowania przedstawicieli rodzimej populacji, 
żerowisk, areałów osobniczych czy stopnia przywiązania 
do lęgowisk. Wiemy już na przykład, że dorosła samica 
Agricola spędza zimę na wybrzeżu Holandii, a ubiegło-
roczny młody, Karol, wybrał lokalizację cieplejszą – po-
łudniowe wybrzeże Francji. Przelot na zimowiska zajął 
im zaledwie dobę, możemy już zatem trzymać kciuki za 
szybki i pomyślny powrót na lęgowiska, a przede wszyst-
kim dochowanie się licznego potomstwa! 

W roku 2013 na obszarach, gdzie prowadziliśmy ochro-
nę czynną gniazd kulika, mimo intensywnych zabiegów 
ochronnych sukces lęgowy wyniósł średnio zaledwie 0,54 
młodego na parę lęgową! Sytuacja kulików, podobnie jak 
innych ptaków siewkowatych, nie przedstawia się optymi-
stycznie. Jeśli nie chcemy, aby kulik podzielił los swojego 
krewniaka kulona, musimy podejmować wszechstronne 
starania – zarówno realizowane na małą skalę w poszcze-
gólnych ostojach (ochrona poszczególnych gniazd, skana-
lizowanie ruchu turystycznego poprzez tworzenie ścieżek 
edukacyjnych), jak i rozwiązania systemowe prowadzące 
do ograniczenia presji drapieżników czy zachęcenia rolni-
ków do przyjaznego ptakom użytkowania łąk.
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