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1. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU
W 2016 r. czynną ochronę kulika wielkiego w dolinie Noteci prowadzono (podobnie jak w latach
2013–2015) na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi (PLB300003). Ostoja obejmuje fragment
doliny (Pradolina Toruńsko–Eberswaldzka) położony między miejscowościami Ujście i Wieleń
(powierzchnia: 16058,11 ha).
W wyniku antropopresji obszar uległ znaczącym przekształceniom. Występujące tu niegdyś
łęgowe lasy zostały wykarczowane. Obecnie niemal cały obszar jest wykorzystywany rolniczo.
Dominują łąki kośne (od podmokłych aż do silnie przesuszonych), które pokrywają niemal 75%
powierzchni. Charakterystycznymi elementami obszaru są rosnące wśród łąk szpalery i kępy
drzew, starorzecza oraz zarastające doły potorfowe (porośnięte pasem szuwarów i
zadrzewieniami). Całość poprzecinana jest siecią kanałów i rowów melioracyjnych. Niewielkie
powierzchnie zajmują pastwiska i pola uprawne. Noteć na opisywanym odcinku płynie doliną
szeroką na 2–4 km. Rzeka jest obwałowana, na potrzeby żeglugi powstały śluzy i jazy
(funkcjonuje tu 9 tego typu obiektów). Miejscowości położone są zazwyczaj na skraju doliny,
powyżej tarasu zalewowego. Noteć w ostatnich latach wylewa bardzo rzadko, stąd wiosenne
rozlewiska występują tylko na niewielkich powierzchniach i przez bardzo krótki okres.

Fot. 1. Krajobraz obszaru Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi w okolicach Roska

Na podstawie prowadzonych na tym obszarze badań stwierdzono występowanie ponad 180
gatunków ptaków (ok. 140 lęgowych). Odnotowano 40 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Rady
79/409/EWG, z czego 24 przystępują tu do lęgów. Obszar jest jedną z najważniejszych ostoi w
Polsce podróżniczka i kulika wielkiego (ponad 1% krajowej populacji). Wysoka jest również
liczebność derkacza, bąka, bociana białego i dziwonii. Dolina Noteci to ważny punkt
przystankowy na trasie jesiennych i wiosennych wędrówek gęsi, żurawi oraz czajek. Jest to
korytarz ekologiczny łączący ze sobą mokradła Europy Wschodniej i Zachodniej.
Do najistotniejszych zagrożeń dla przyrody doliny Noteci należą osuszanie terenu (melioracja) i
intensyfikacja rolnictwa (zbyt wczesny pokos, stosowanie środków chemicznych). Do innych

3

ważnych zagrożeń zalicza się wysoką liczebność drapieżników czworonożnych (np. lisa),
powodujących duże straty w lęgach ptaków.

2. ZMIANY LICZEBNOŚCI KULIKA WIELKIEGO W POLSCE I NAD NOTECIĄ
Na początku lat 2000. stan populacji kulika wielkiego w Polsce oceniono na 650–700 par
(Tomiałojć & Stawarczyk 2003, Sikora et al. 2007). Szacunki te opierały się głównie na danych z
lat 1985–1996 i ze względu na upływ czasu oraz spadek liczebności były prawdopodobnie
nieaktualne już w momencie ich formułowania. Na podstawie najnowszych danych, w tym
monitoringu populacji lęgowej w kluczowych ostojach, populację krajową w latach 2008–2012
oceniono na 250–300 par (Chylarecki 2014, Chodkiewicz et al. 2015).
Populacja kulika wielkiego wykazuje w Wielkopolsce postępujący spadek liczebności. W latach
80. i 90. liczebność wielkopolskiej populacji kulika wielkiego oszacowano na 215–230 par, w
latach 2004–2010 na 45–57 par, a w latach 2013–2015 liczba par wynosiła już tylko 21–23
(Wylegała et al. 2015). Obecnie jego lęgowiska w Wielkopolsce ograniczają się do trzech
obszarów: doliny Noteci, doliny Warty i Wielkiego Łęgu Obrzańskiego (Ławicki & Wylegała 2011,
Wylegała – dane niepubl.). W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na obszarze Natura 2000
Nadnoteckie Łęgi stwierdzono gniazdowanie około 60 par tego gatunku, a na całym odcinku
doliny odnotowano wtedy 174 pary (Bednorz & Kupczyk 1995). Dolina Noteci była najważniejszą
ostoją kulika wielkiego w Polsce – do lęgów przystępowało tu około 43% całej krajowej
populacji.
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Ryc. 1. Zmiany liczebności kulika wielkiego na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi

Przeprowadzone w 2003 r. badania wykazały na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi
zaledwie 19 par (Ławicki & Wylegała 2011). Liczebność w 2013 r. wynosiła 10, w 2014 – 13, a w
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2015 – 12 par. W latach 2013–2015 w całej dolinie Noteci gniazdowało odpowiednio 15, 16 i 15
par (badania w ramach projektu TP „Bocian”; Wylegała et al. 2015). W 2016 r. na obszarze
Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi stwierdzono 10 par lęgowych. Zmiany liczebności na tym terenie
przedstawia ryc. 1.

3. CZYNNA OCHRONA KULIKA WIELKIEGO NAD NOTECIĄ W 2016 R.
Czynna ochrona kulika wielkiego na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi prowadzona była w
latach 2013–2015 w ramach projektu „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku
w Polsce” (współfinansowanego ze środków UE (POIŚ), NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Warszawie),
realizowanego przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (www.ochronakulika.pl). W 2016 r.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” prowadziło projekt „Ochrona kulika
wielkiego nad Notecią w 2016 r.”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W latach 2013–2016 metody prac terenowych były podobne. Pierwszym etapem było
wyszukanie gniazd stwierdzonych par. Działania prowadzone były najczęściej przez 2-osobowe
zespoły. Wyszukiwanie prowadzono z ukryć (np. odpowiednio maskując się w zakrzaczeniach)
lub z samochodów. Wykorzystywano lornetki, lunety i krótkofalówki. Dokładną lokalizację
stwierdzonych gniazd oznaczano w urządzeniu GPS, wykonywano również dokumentację
fotograficzną. Następnie ustalano właściciela łąki i uzyskiwano pisemną zgodę na prowadzenie
działań ochronnych. Rolnicy informowali o planowanym terminie koszenia łąki lub innych
zabiegach (gdyby miały nastąpić). W celu zabezpieczenia gniazd przed zniszczeniem w trakcie
prac agrotechnicznych, znakowano je bambusowymi tyczkami. Kolejne kontrole stwierdzonych
gniazd prowadzono w razie potrzeby.
Ochrona kulika w 2016 r. prowadzona była na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi w okresie
od drugiej połowy kwietnia do drugiej połowy lipca. W pracach wzięły udział 4 osoby (Marek
Maluśkiewicz, Paweł Tomaszewski, Przemysław Wylegała i Filip Solarek). W pierwszej kolejności
kontrolowano wszystkie stanowiska kulika stwierdzone w ubiegłych latach. Skontrolowano
również miejsca, w których odnotowano kuliki we wcześniejszych latach, a także potencjalne
siedliska dla tego gatunku. Prowadzono też obserwacje z wykorzystaniem fotopułapek, które
montowane były w pobliżu gniazd. Ich celem było określenie przyczyn strat w lęgach.
Współpracowano również z działającymi na tym terenie kołami łowieckimi.
Dodatkowo, za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, jaja z kilku gniazd
poddano sztucznej inkubacji. Zabierane z gniazd jaja zastępowano drewnianymi atrapami, które
ptaki zaakceptowały. Jaja z gniazd były transportowane do inkubatora, a następnie ponownie
podkładane ptakom do gniazd w momencie zauważenia pierwszych oznak klucia.
Na podstawie prowadzonych w 2016 r. obserwacji liczebność kulika na obszarze Natura 2000
Nadnoteckie Łęgi oceniono na 10 par. 7 z nich przystąpiło do lęgów. Udało się znaleźć 7 gniazd
(należących do 6 par - jedna para powtórzyła lęg po stracie). Jednego gniazda nie udało się
znaleźć, jednak odnotowano pisklęta, które je opuściły. Stwierdzone gniazda i rewiry znajdowały
się w gminach Wieleń i Czarnków, w powiecie czarnkowsko–trzcianeckim. Najwięcej par
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występowało w okolicach Roska (4 pary). Kuliki gniazdowały na łąkach kośnych, nie odnotowano
zdarzającego się sporadycznie w ubiegłych latach zakładania gniazd na polach uprawnych.
Rozmieszczenie gniazd i par kulika wielkiego przedstawia ryc. 2. W zestawieniu nie ujęto par
przebywających na lęgowiskach okresowo (poniżej dwóch tygodni). Takie tokujące i wykazujące
zachowania terytorialne ptaki stwierdzono w tym roku m.in. w okolicach Zofiowa, Gajewa i
Wrzeszczyny. Mało prawdopodobne wydaje się, żeby przystąpiły one do lęgu, zakończonego
szybką stratą.

Ryc. 2. Rozmieszczenie gniazd i par kulika wielkiego na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi w 2016 r.
(rys. P. Wylegała)

Tab. 1. Opis stwierdzonych gniazd i par kulika wielkiego, ich położenie oraz przebieg czynnej ochrony na obszarze
Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi
Miejscowość
Lęg objęty
Powiat,
Lp.
(nazwa gniazda/
sztuczną
Uwagi/Przebieg czynnej ochrony
gmina
rewiru)
inkubacją
1.
Romanowo Górne CzarnkowskoNIE
Para ptaków obserwowana przez ponad miesiąc. Ptaki
(rewir:
trzymały się razem, żerowały na dużej powierzchni.
trzcianecki,
ROMANOWO1)
Prawdopodobnie nie przystąpiły do lęgów.
Czarnków
2.
Jędrzejewo/Gaje
TAK
Stwierdzono gniazdo z 3 jajami. Uzyskano zgodę
Czarnkowskowo (gniazdo:
właściciela łąki na prowadzenie czynnej ochrony. Lęg
trzcianecki,
JĘDRZEJEWO)
objęto sztuczną inkubacją. Strata na etapie wodzenia
Czarnków
piskląt.
3.
Gajewo (gniazdo:
NIE
Nie udało się znaleźć gniazda. Stwierdzono 4 młode
CzarnkowskoGAJEWO1)
ptaki, kilka dni po jego opuszczeniu. Strata na etapie
trzcianecki,
wodzenia piskląt.
Czarnków
4.

Gulcz (gniazdo:
GULCZ1a,
GULCZ1b)

Czarnkowskotrzcianecki,
Wieleń)

NIE/TAK

Stwierdzono gniazdo z 1 jajem. Uzyskano zgodę
właściciela łąki na prowadzenie czynnej ochrony. Lęg
zakończył się stratą (etap znoszenia jaj). Para
powtórzyła lęg, z którego 4 jaja poddano sztucznej
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5.

Rosko (gniazdo:
ROSKO1)

Czarnkowskotrzcianecki,
Wieleń)

TAK

6.

Rosko (gniazdo:
ROSKO2)

Czarnkowskotrzcianecki,
Wieleń)

NIE

7.

Rosko (gniazdo:
ROSKO3)

Czarnkowskotrzcianecki,
Wieleń)

NIE

8.

Rosko (rewir:
ROSKO4)

Czarnkowskotrzcianecki,
Wieleń)

NIE

9.

Wrzeszczyna
(rewir
WRZESZCZYNA1)

Czarnkowskotrzcianecki,
Wieleń)

NIE

10.

Folsztyn (gniazdo:
FOLSZTYN1)

Czarnkowskotrzcianecki,
Wieleń)

NIE

inkubacji. 2 młode uzyskały zdolność lotu.
Znaleziono gniazdo (2 jaja). Uzyskano zgodę właściciela
łąki na prowadzenie czynnej ochrony. Kilka dni później
odnotowano pełne zniesienie (4 jaja). Wykluły się 3
młode (1 jajo martwe zostało w inkubatorze). Strata na
etapie wodzenia piskląt.
Znaleziono gniazdo z pełnym zniesieniem (4 jaja).
Uzyskano zgodę właściciela łąki na prowadzenie
czynnej ochrony. Strata na etapie wysiadywania.
Znaleziono gniazdo (2 jaja). Uzyskano zgodę właściciela
łąki na prowadzenie czynnej ochrony. Kilka dni później
w gnieździe nadal 2 jaja. Strata na etapie
wysiadywania.
Para ptaków obserwowana przez ponad miesiąc. Ptaki
trzymały się razem, żerowały na dużej powierzchni.
Prawdopodobnie nie przystąpiły do lęgów.
Para ptaków obserwowana przez niemal 3 miesiące.
Ptaki trzymały się razem, żerowały na dużej
powierzchni. Prawdopodobnie nie przystąpiły do
lęgów.
Znaleziono gniazdo (2 jaja). Uzyskano zgodę właściciela
łąki na prowadzenie czynnej ochrony. Kilka dni później
odnotowano pełne zniesienie (4 jaja). Strata na etapie
wysiadywania.

Fot. 2. Gniazda kulika wielkiego stwierdzone w 2016 r.

Prowadzone było również obrączkowanie młodych kulików (dodatkowo obrączkowane ptaki
były oznaczane specjalnymi żółtymi flagami, które umożliwiają ich późniejszą identyfikację bez
konieczności łapania).
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4. PARAMETRY ROZRODU
W poniższej analizie uwzględniono 8 lęgów, w tym 1 powtórzony po szybkiej stracie na etapie
składania jaj. W jednym przypadku nie udało się znaleźć gniazda, jednak stwierdzono 4 pisklęta
(przyjęto, że ptaki w tym gnieździe zniosły 4 jaja). Ptaki zniosły w sumie 26 jaj, wielkość
zniesienia wyniosła 3,25 jaja na gniazdo.
Straty na etapie wysiadywania (również na etapie ich składania) nastąpiły w 4 gniazdach (w
gniazdach tych było 11 jaj – odpowiednio: 1, 4, 2, 4), co stanowi 50% gniazd. W 4 pozostałych
gniazdach wykluło się 14 młodych (odpowiednio: 3, 4, 4, 3) – czyli 1,75 młodego/gniazdo, 2
młode/parę lęgową i 3,5 młodego/parę z młodymi).
Strata na etapie wodzenia nastąpiła w przypadku 3 gniazd. Tylko jeden lęg zakończył się
sukcesem. Z czterech jaj wykluły się 4 młode, z których zdolność lotu uzyskały 2 ptaki (stanowi to
0,25 młodego/gniazdo i 0,5 młodego/parę z młodymi).
Inkubacji poddano 11 jaj (z gniazd zabrano 4, 4 i 3 jaja). Do gniazd podłożono 10 jaj (jedno
uznano za martwe i pozostało w inkubatorze).

Fot. 3. Drewniane atrapy jaj w gnieździe kulika wielkiego

Tab. 2. Parametry rozrodu kulika wielkiego na obszarze NATURA 2000 Nadnoteckie Łęgi

Liczba jaj

Liczba
młodych

1
2
3
4

3
4
1
4

3
4
0
4

Liczba młodych,
które uzyskały
zdolność lotu
0
0
0
2

5

4

3

0

Lp.

Prawdopodobne przyczyny strat
Strata na etapie wodzenia piskląt – drapieżnictwo
Strata na etapie wodzenia piskląt – drapieżnictwo
Strata podczas znoszenia jaj – drapieżnictwo
Sukces lęgowy (2 młode), strata na etapie
wodzenia piskląt – drapieżnictwo (2 młode)
Strata na etapie wodzenia piskląt – drapieżnictwo
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6
7
8
RAZEM:

4
2
4
26

0
0
0
14

0
0
0
2

(jedno jajo martwe – pozostało w inkubatorze)
Strata na etapie wysiadywania jaj – wypłoszenie
Strata na etapie wysiadywania jaj – drapieżnictwo
Strata na etapie wysiadywania jaj – drapieżnictwo

SUKCES lęgowy
2 młode (8%)

STRATA (podczas
składania/
wysiadywania jaj)
11 jaj
(42%)

STRATA (podczas
wodzenia
młodych); 12
młodych
(46%)

STRATA (przyczyny
naturalne martwe jaja)
1 jajo
(4%)
Ryc. 3. Efekt lęgowy kulika wielkiego na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi (n=26)

5. PRZYCZYNY STRAT W LĘGACH
Obserwacje prowadzone w ubiegłych latach pozwoliły uznać drapieżnictwo za największe
zagrożenie dla kulików w dolinie Noteci. Ustalono, że straty w lęgach mogą powodować przede
wszystkim lisy i ptaki krukowate. W 2016 r. w okolicy gniazd okresowo instalowano dwie
fotopułapki. Montaż fotopułapek był niekiedy utrudniony lub wręcz niemożliwy. Urządzenia
(mimo zastosowania maskowania) były widoczne z pobliskich dróg, co mogło spowodować ich
kradzież, a przede wszystkim wypłoszenie ptaków. Stąd w kilku przypadkach zrezygnowano z
montażu fotopułapek lub też montowano je w większej odległości od gniazd.
Po analizie zdjęć wykonanych przez fotopułapki można stwierdzić, że strata w wyniku
drapieżnictwa nastąpiła w przypadku 3 lęgów. Jaja zostały zrabowane przez lisa. Nie stwierdzono
zniszczenia lęgów przez ptaki krukowate. Jedna fotopułapka wykonała zdjęcie pokazujące kawkę
i wronę siwą żerujące w odległości nie większej niż 1 m od siedzącego na gnieździe kulika. Można
przypuszczać, że w momencie wypłoszenia ptaka (np. przez maszynę rolniczą) wrona
splądrowałaby gniazdo.
Warto zwrócić uwagę, że kuliki często gniazdowały w pobliżu utwardzonych dróg. Przejazd
maszyny rolniczej lub samochodu osobowego powodowało wypłoszenie ptaka z gniazda, który
po przejeździe pojazdu w ciągu kilku minut wracał do gniazda. Narażało to lęg na zniszczenie
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przez drapieżniki. W jednym przypadku przyczyną straty było wypłoszenie przez maszynę
rolniczą pracującą nieopodal gniazda (na jednej z sąsiednich łąk) oraz poruszającą się po
pobliskiej drodze (przebiegającej ok. 20 m od gniazda).
W przypadku 4 pozostałych lęgów nie stosowano fotopułapek, jednak obserwacje wskazują, że
przyczyną strat było drapieżnictwo. Wronę siwą stwierdzono w pobliżu wszystkich stanowisk
kulika, w niewielkiej odległości odnotowano też lisa. Mniej liczny na terenie objętym
monitoringiem okazał się kruk, choć jedno gniazdo kulika położone było 100 m od gniazda kruka
(kuliki atakowały i przeganiały kruki, jednak w tym gnieździe jajka zostały zrabowane przez lisa).
Nie stwierdzono strat spowodowanych warunkami atmosferycznymi (np. długotrwałymi
opadami deszczu).

Fot 4. Lis wynoszący jajo kulika wielkiego z gniazda (zdjęcie z fotopułapki)

kulik wielki
siedzący na
gnieździe

Fot 5. Kawka i wrona siwa żerujące przy gnieździe kulika (zdjęcie z fotopułapki)
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6. WNIOSKI
Do utrzymania się stabilnej liczebności gatunku konieczna jest produktywność przekraczająca w
dłuższej perspektywie czasowej 0,72–0,79 lotnego młodego/parę (Berg 1994, Valkama & Currie
1999). W 2016 r. na obszarze Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi zdolność lotu uzyskały zaledwie 2
ptaki, co stanowi 0,25 młodego/stwierdzone gniazdo i 0,3 młodego/parę lęgową. Aby skutecznie
chronić kulika wielkiego konieczne jest wdrożenie proponowanych działań zawartych w
„Krajowym Planie Ochrony Kulika Wielkiego” (Lewtak & Trzciński 2014). Dotychczas stosowane
metody należy nadal stosować, choć są one z pewnością niewystarczające. Konieczne jest więc
wprowadzenie dodatkowych działań.
Ważnym elementem czynnej ochrony była prowadzona w latach 2013–2016 współpraca z
rolnikami. Dzięki temu udało się wyeliminować niszczenie gniazd w trakcie prowadzenia prac
agrotechnicznych (takich jak wałowanie, nawożenie, koszenie). Dobra współpraca z
właścicielami łąk oraz ich edukacja przynosi oczekiwane efekty. W dolinie Noteci rolnicy wyrażali
zgodę na ochronę kulika, w większości byli zainteresowani przebiegiem lęgu, a niekiedy skłonni
na ustępstwa (np. opóźnienie terminu koszenia, aby pisklęta zdążyły bezpiecznie opuścić
gniazdo). W przypadku, gdy w momencie prowadzenia prac agrotechnicznych w gnieździe
znajdowały się jaja lub pisklęta niezbędne było oznaczenie gniazda bambusowymi tyczkami
(kwadrat min. 2x2 m) i nadzorowanie prac (w razie potrzeby zabranie piskląt na czas prac).
Doświadczenia z doliny Noteci i innych rejonów kraju, gdzie prowadzona jest czynna ochrona
kulika wielkiego, wskazują, że najważniejszą przyczyną strat w lęgach gatunku jest drapieżnictwo
ze strony lisa. Tezę tą potwierdziły tegoroczne obserwacje z wykorzystaniem fotopułapek.
Populacja lisa znacząco zwiększyła się w wyniku wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie.
Drapieżnik ten żeruje zarówno w dzień, jak i w nocy, potrafi skutecznie unikać przeganiania i
obrony gniazda przez dorosłe ptaki. Kieruje się wzrokiem, słuchem i węchem, dlatego potrafi
znaleźć zarówno gniazdo z jajami, jak i wykryć ukrywające się w trawach pisklęta. Aby chronić
gniazda przed lisem (jak i innymi drapieżnikami czworonożnymi) zaleca się stosowanie pastucha
elektrycznego w formie siatki. Ogrodzenie powinno być ustawione wokół gniazda (kwadrat o
boku ok. 10 m). Tego typu rozwiązania stosowane są z powodzeniem od wielu lat poza granicami
naszego kraju. W 2016 r. w dolinie Bugu zastosowano 4 pastuchy elektryczne wokół gniazd.
Żaden z lęgów nie został zniszczony przez lisa (D. Krupiński – inf. ustna).
Niezbędna jest współpraca z myśliwymi z kół łowieckich działających na obszarach
występowania kulika i prowadzenie redukcji lisa. Należy dążyć do zmniejszenia zagęszczenia tych
drapieżników. W latach 2013–2016 w miejscach występowania kulika wielkiego prowadzono
odstrzały. Współpracowano z Kołami Łowieckimi „Dzik” (Czarnków), „Kruk” (Czarnków) i
„Słonka” (Goraj). Dzięki tej współpracy obserwuje się spadek liczebności lisa na tych obszarach,
jednak straty spowodowane drapieżnictwem są nadal bardzo wysokie, stąd konieczne jest
prowadzenie dalszych odstrzałów i zwiększenie ich liczby. Dlatego podczas spotkań z
przedstawicielami kół łowieckich przeprowadzonych w 2016 r. ustalano potrzeby w zakresie
odstrzałów lisa oraz wskazywano obszary, na których te działania powinny przebiegać
najintensywniej.
Konieczne jest również prowadzenie sztucznej inkubacji jaj. W latach 2014–2016 tego typu
działania prowadzono w dolinie Noteci. Nie stwierdzono porzucenia lęgu w wyniku umieszczenia
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w gnieździe drewnianych atrap lub też porzucenia lęgu po podłożeniu do gniazda jaj z
pierwszymi oznakami klucia piskląt. Oprócz tego przypadki rabowania sztucznych jaj zdarzają się
rzadziej niż ma to miejsce w przypadku tych prawdziwych.
W znacznie mniejszym stopniu straty w lęgach powodują ptaki krukowate – wrona siwa i kruk
(są to straty na etapie zniesienia). Krukowate często atakują w grupach, a dorosłe kuliki nie są w
stanie odpędzać liczniejszych napastników. Obserwują też gniazda i czekają na moment, w
którym kuliki je opuszczają i wtedy rabują jajka.
Najwięcej strat w lęgach zdarza się na etapie wodzenia młodych – w latach 2013–2016 w dolinie
Noteci zginęło ponad 75% piskląt. Jedynym sposobem ich skutecznej ochrony przed
drapieżnikami jest prowadzenie sztucznej hodowli aż do momentu uzyskania przez ptaki
lotności. Zadanie polega na przetrzymywaniu piskląt przez pierwsze tygodnie życia w
zamkniętym pomieszczeniu. W wieku ok. 3 tygodni ptaki należy przenieść do woliery
adaptacyjnej umiejscowionej np. na łące. Konieczne jest zabezpieczenie woliery przed
drapieżnikami, stosując pastuch elektryczny.
Tylko równoległe zastosowanie opisanych wyżej działań gwarantuje skuteczną ochronę kulika
wielkiego. Biorąc pod uwagę szybki spadek liczebności gatunku na terenie całego kraju, trzeba
dążyć do jak najszybszego wdrożenia działań ochronnych opisanych w „Krajowym Planie
Ochrony Kulika Wielkiego”. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się dalszego spadku
liczebności, aż do całkowitego zaniku gatunku zarówno w dolinie Noteci, jak i na pozostałych
obszarach jego występowania w Polsce.
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