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Abstrakt: Zaplanowany na lata 2012-2017 projekt aktywnej ochrony g³uszca
ma byæ realizowany na terenie Borów Dolnoœl¹skich oraz Puszczy Augustow-
skiej. G³ównym beneficjentem aplikuj¹cym do funduszu Life+ jest Nadleœnictwo
Ruszów (RDLP we Wroc³awiu; Bory Dolnoœl¹skie), wspó³beneficjentem Nadle-
œnictwo G³êboki Bród (RDLP w Bia³ymstoku; Puszcza Augustowska). G³ów-
nym celem projektu jest odbudowa dwóch nizinnych populacji g³uszca do pozio-
mu ok. 100-140 osobników. Zaplanowane dzia³ania ochronne dotycz¹ ochrony
i odbudowy siedlisk poprzez uregulowanie zwarcia drzewostanu, udzia³u pod-
szytu, stymulacjê rozwoju borówczysk, oznakowania ogrodzeñ z siatki, usuwa-
nie obcych gatunków inwazyjnych, regulacjê stosunków wodnych oraz reduk-
cjê ssaków drapie¿nych. W ramach projektu planowane s¹ wsiedlenia ptaków
z hodowli krajowych, z preferencj¹  g³uszców odchowanych pó³naturaln¹ me-
tod¹ „born to be free” oraz translokacja osobników dzikich z Bia³orusi. £¹cznie
planuje siê wypuszczenie 110-140 osobników w Puszczy Augustowskiej oraz
175-225 w Borach Dolnoœl¹skich. Wypuszczone ptaki bêd¹ monitorowane przy
u¿yciu telemetrii naziemnej VHF oraz satelitarnej. W ramach projektu zaplano-
wano dzia³ania z zakresu edukacji oraz ograniczenia antropopresji.
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Abstract: A project of lowland Capercaillie Tetrao urogallus population
active protection in Bory Dolnoœl¹skie Forest and Augustów Forest. A pro-
ject of active protection of Capercaillie planned for the years 2012-2017 will be
implemented in the area of Bory Dolnoœl¹skie Forest and Augustów Forest.
The main beneficiary applying to the Life+ UE fund is Ruszów Forest District
(the RDSF in Wroc³aw, Bory Dolnoœl¹skie Forest), the co-beneficiary is G³êbo-
ki Bród Forest District (the RDSF in Bia³ystok, Augustów Forest). The main
purpose of the project is restoration of two lowland Capercaillie populations to
the level of about 100-140 individuals. Planned protection activities concern
habitat protection and restoration by regulation of the density of stands, share of
the undergrowth and the area of bilberries, marking of fence of forest planta-
tions, regulation of water relations, reduction of predatory mammals. Within the
project framework, there are planned introductions of birds from the breeding
with preferences for birds raised using a half-natural „born to be free” method
and translocation of wild individuals from Belarus. Altogether, there are plan-
ned introductions of 110-140 Capercaillies in Augustów Forest and 175-225
Bory Dolnoœl¹skie Forest. Released birds will be monitored using ground and
satellite telemetry. Activities in education and human disturbance limiting are
also planned within the project framework.
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Wstêp
G³uszec Tetrao urogallus w ca³ym europejskim zasiêgu od ponad 100 lat wykazuje spadek

liczebnoœci, po³¹czony z postêpuj¹cym rozrywaniem zasiêgu i wymieraniem lokalnych, izolo-
wanych populacji. Obecnie w Europie Œrodkowej g³uszec wystêpuje g³ównie w rozleg³ych
masywach górskich, a populacje nizinne zachowa³y siê na wschodzie i pó³nocy kontynentu
(Storch 2000, 2001, 2007). Sytuacja g³uszca w Polsce odzwierciedla spadkowe trendy euro-
pejskie. W drugiej po³owie XX w. œrednie tempo wymierania gatunku w Polsce wynosi³o
500 osobników/10 lat (G³owaciñski 1992). Obecnie krajowa populacja, oceniana na ok. 350-
450 ptaków, podzielona jest na 4 izolowane ostoje, obejmuj¹ce Karpaty Zachodnie, Puszczê
Solsk¹, Puszczê Augustowsk¹ oraz Bory Dolnoœl¹skie. Na wszystkich obszarach  obserwo-
wany jest spadek liczebnoœci (Zawadzka et al. 2009). Populacja karpacka jest podzielona na
kilka lokalnych metapopulacji, w ró¿nym stopniu izolowanych. £¹czna liczebnoœæ g³uszca
w Karpatach zamyka siê w granicach 285-325 osobników. Najliczniejsze ostoje znajduj¹ siê
w Tatrzañskim Parku Narodowym, w Beskidzie ¯ywieckim, Beskidzie Œl¹skim, w masywie
Babiej Góry wraz z Polic¹ oraz w Gorcach i Beskidzie Wyspowym (¯urek i Armatys 2011).
Druga pod wzglêdem wielkoœci izolowana populacja g³uszca zasiedla Puszczê Solsk¹ i Lasy
Janowskie. Liczebnoœæ szacowana jest tam na ok. 100 osobników (Wilk et al. 2010). Zagêsz-
czenie g³uszca we wschodniej czêœci tego kompleksu leœnego jest doœæ wysokie i stabilne,
w zachodniej czêœci (w Lasach Janowskich), nastêpuje szybki spadek liczebnoœci i kurczenie
siê zasiêgu (Piotrowska i Kamola 2008, A. Wediuk, inf. ustna). Do niedawna prê¿na populacja
podlaska zachowa³a siê obecnie tylko we wschodniej czêœci Puszczy Augustowskiej, gdzie
w 2010 r. stwierdzono 16 kogutów, czyli ok. 30-40 osobników, a tempo spadku liczebnoœci
przekracza 7% rocznie (Zawadzki i Zawadzka, w druku). Na wymarciu znajduje siê populacja
w Borach Dolnoœl¹skich, gdzie w 2009 r. zinwentaryzowano jedynie 4 osobniki (Merta et al.
2010). W ostatniej dekadzie XX w. zanik³y g³uszce w Puszczy Knyszyñskiej, a w koñcu lat 80.
na Pomorzu i w Puszczy Bia³owieskiej. Brak skoordynowanych i skutecznych dzia³añ ochron-
nych w stosunku do istniej¹cych jeszcze stanowisk spowoduje szybkie wymarcie tego gatunku
w Polsce.

Zasiêg, wymagania siedliskowe, trendy populacyjne
G³uszec jest gatunkiem borealnym, a jego rozleg³y, obecnie porozrywany  zasiêg obejmuje

pó³nocne obszary Eurazji oraz obszary górskie œrodkowej i zachodniej Europy. W obrêbie ga-
tunku wyró¿niono a¿ 12 podgatunków na podstawie cech behawioralnych i morfologicznych.
Wyniki badañ genetycznych z ostatnich lat nie potwierdzaj¹ jednak wystêpowania ró¿nic na
poziomie podgatunków, z wyj¹tkiem najbardziej izolowanych obszarów zasiêgu w Europie
i Azji (Rutkowski et al. 2005, Diurez et al. 2007). W granicach Polski wystêpuje podgatunek
Tetrao urogallus major. G³uszec zasiedla rozleg³e, ekstensywnie u¿ytkowane, pó³nocne lub
górskie klimaksowe bory sosnowo-œwierkowe, o urozmaiconej, naturalnej strukturze. Najwa¿-
niejszym elementem œrodowiska jest sosna (w górach œwierk lub jod³a) – g³ówny pokarm
zimowy, oraz krzewinki wrzosowate, szczególnie borówka czernica, stanowi¹ce podstawê
po¿ywienia piskl¹t oraz doros³ych ptaków w sezonie wegetacyjnym (Storch 2000, Zawadz-
ka i Zawadzki 2003). Osiad³oœæ, œcis³a poligynia i rozleg³e wymagania przestrzenne (stabil-
na populacja potrzebuje co najmniej 10 tys. ha, Storch 1995, 2001) spowodowa³y uznanie
g³uszca za gatunek parasolowy dla wspó³wystêpuj¹cych rzadkich gatunków ptaków górskich
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oraz borealnych: sóweczki, w³ochatki, dziêcio³a trójpalczastego, mucho³ówki ma³ej (Pakka-
la et al. 2003).

Zagro¿enia
Za g³ówne przyczyny wymierania gatunku uwa¿ane s¹: degradacja i fragmentacja siedlisk

zwi¹zana z intensyfikacj¹ gospodarki leœnej, zmiany klimatyczne i eutrofizacja siedlisk, polo-
wania i k³usownictwo, wzrost presji drapie¿ników oportunistycznych (przede wszystkim lisa
i krukowatych), kolizje z ogrodzeniami upraw leœnych, p³oszenie wskutek uprawiania sportów
zimowych, zbieranie runa leœnego, dryf genetyczny i zbyt niska liczebnoœæ izolowanych popu-
lacji. Znaczenie poszczególnych negatywnych czynników w ró¿nych obszarach zasiêgu wy-
stêpowania jest zró¿nicowane (Storch 2000, 2001, 2007, Zawadzka i Zawadzki 2003).

Metody ochrony
Do najwa¿niejszych dzia³añ ochronnych w Europie nale¿¹: ochrona prawna gatunku, ochrona

i kszta³towanie siedlisk, w tym modyfikacja gospodarki leœnej w celu utrzymania luŸnej otwar-
tej struktury lasu i rozwoju borówczysk, redukcja drapie¿ników, ograniczenie dostêpnoœci re-
jonów wystêpowania gatunku dla sportów zimowych, utrzymanie lub tworzenie korytarzy eko-
logicznych pomiêdzy metapopulacjami lub populacjami oraz dzia³ania edukacyjne. Wœród wielu
podjêtych projektów restytucji pe³nym sukcesem zakoñczy³a siê tylko translokacja 64 ptaków
ze Skandynawii w I po³owie XIX w. do Szkocji, oraz przesiedlenia z Syberii do Kaukazu.
Kilkadziesi¹t projektów zrealizowanych w koñcu XX w. w Europie Zachodniej w oparciu
o ptaki z hodowli wolierowej nie zakoñczy³o  siê nigdzie uzyskaniem stabilnej populacji g³usz-
ca. Przyczyn¹ niepowodzeñ by³a s³aba prze¿ywalnoœæ wypuszczanych ptaków (maj¹cych s³a-
bo rozwiniête miêœnie piersiowe oraz jelita), a tak¿e ich wysoka podatnoœæ na drapie¿nictwo.
Prawdopodobnie skuteczniejsz¹ metod¹ restytucji jest translokacja ptaków dzikich (Storch 2000,
Unger i Klaus 2008).

W Polsce od 2002 r. w Beskidzie Œl¹skim regularnie wypuszczane s¹ ptaki z hodowli wo-
lierowej w Nadleœnictwie Wis³a, ³¹cznie do 2009 r. wsiedlono 299 osobników. Obecnie w rejo-
nie Baraniej Góry ¿yje kilkadziesi¹t g³uszców (Z. Rzoñca, inf. ustna). Dobrze przystosowane
do adaptacji w warunkach naturalnych s¹ ptaki hodowane metod¹ „born to be free” (Krzywiñ-
ski 2008a). Metoda ta zapewnia ptakom mo¿liwoœæ samodzielnego poruszania siê i zdobywa-
nia pokarmu od pierwszego dnia ¿ycia, a dziêki bezpoœredniemu kontaktowi z matk¹, tak¿e
wykszta³cenia reakcji na drapie¿niki. Ptaki kluj¹ siê i rozwijaj¹ na obozie terenowym w miej-
scu przysz³ego wsiedlenia. Kury przebywaj¹ w niewielkich a¿urowych wolierach w natural-
nym biotopie (na wrzosowisku lub jagodzisku), a pisklêta mog¹ swobodnie wychodziæ na ze-
wn¹trz ma³ymi otworami zrobionymi w wolierach i korzystaæ z pe³nej swobody (Krzywiñski
i Keller 2005, Krzywiñski i Kobus 2009). Pisklêta odchowane t¹ metod¹ by³y dwukrotnie
(w 2009 oraz 2010 r.) wsiedlane w Borach Dolnoœl¹skich (Merta et al. 2011).

Inne dzia³ania dla ochrony g³uszców realizowane dotychczas w Polsce obejmowa³y: two-
rzenie stref ochronnych wokó³ tokowisk, wysypywanie ¿wiru bêd¹cego Ÿród³em gastrolitów,
usuwanie gatunków obcych drzew i krzewów, redukcjê ssaków drapie¿nych, budowê urz¹dzeñ
ma³ej retencji, zasypywanie rabatowa³ków, znakowanie lub wymianê ogrodzeñ z siatki, w ogra-
niczonym zakresie kszta³towanie siedlisk oraz dzia³ania edukacyjne.

W Polsce od 1995 roku g³uszec objêty jest ochron¹ gatunkow¹, a jego tokowiska podlegaj¹
dodatkowo ochronie strefowej. G³uszec jest gatunkiem wpisanym do „Polskiej czerwonej ksiê-
gi zwierz¹t” jako gatunek skrajnie zagro¿ony (Kategoria CR). Jest wymieniany w I, II i III
za³¹czniku Dyrektywy Ptasiej. Jest gatunkiem kwalifikuj¹cym przy wyznaczaniu obszarów
specjalnej ochrony ptaków w sieci Natura 2000.

Niniejszy artyku³ prezentuje za³o¿enia projektu czynnej ochrony g³uszca obejmuj¹cego
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populacjê dolnoœl¹sk¹ oraz augustowsk¹, przygotowanego przez nadleœnictwa Ruszów i G³ê-
boki Bród we wspó³pracy z naukowcami, i z³o¿onego w 2011 r. do instrumentu finansowego
Life+ Komisji Europejskiej.

Geneza projektu
Trend populacji i ekologia g³uszca w Puszczy Augustowskiej
W pocz¹tku XX w. na terenie Puszczy Augustowskiej ¿y³o ok. 400 g³uszców. Spadek li-

czebnoœci nast¹pi³ po I wojnie œwiatowej, kiedy wykazano obecnoœæ co najmniej 152 osobni-
ków (Domaniewski 1933). Silne wahania liczebnoœci odnotowano w nastêpnych dekadach
(Zawadzka i Zawadzki 2008). W 1997 r. w Puszczy Augustowskiej stwierdzono 110-150 osob-
ników i 12 czynnych tokowisk (Zawadzki et al. 1999). Liczebnoœæ w 2005 r. wynios³a 50-70
osobników. Dane z wieloletniego monitoringu g³uszca w Puszczy Augustowskiej wykaza³y
szybkie tempo spadku liczebnoœci  z ok. 59-64 kogutów w latach 1996-1997 do 14-17 w 2011
r. W Puszczy Augustowskiej w ci¹gu ostatnich 15 lat tempo spadku liczebnoœci wynosi³o po-
nad 7% rocznie (Zawadzki i Zawadzka, w druku),  a liczebnoœæ populacji w latach 2010-2011
wynosi³a ³¹cznie ok. 30-40 osobników. W tym samym okresie liczba czynnych tokowisk spa-
d³a z 12 do 7-8. Tym niemniej, wci¹¿ ¿yje tu ok. 10% krajowej populacji gatunku. Najwa¿-
niejsz¹ przyczyn¹ bezpoœredniej œmiertelnoœci ptaków jest drapie¿nictwo, g³ównie lisa (77%)
oraz kolizje (23%). Produkcja m³odych oceniana w sierpniu nie przekracza 1 m³odego/samicê
(Zawadzka i Zawadzki 2008). G³uszec wystêpuje tu przede wszystkim na siedliskach boru
œwie¿ego i bagiennego, w drzewostanach z siln¹ dominacj¹ sosny, w wieku od 60 do ponad 100
lat. Do najwa¿niejszych elementów, decyduj¹cych o przydatnoœci œrodowiska dla g³uszca, zwe-
ryfikowanych przy zastosowaniu regresji logistycznej nale¿¹: zwarcie koron drzew, udzia³ pod-
rostów i podszytów (wp³ywaj¹ce negatywnie) oraz faza rozwojowa (starzenie drzewostanu)
oraz udzia³ borówek w runie (zale¿noœæ dodatnia). Porównanie 10 cech œrodowiska na 9 toko-
wiskach czynnych i 9 opuszczonych wykaza³o, ¿e g³uszec zajmuje tu siedliska suboptymalne
(dobre, ale nie bardzo dobre) (Brzeziecki et al. 2007, 2011). Najwa¿niejsze przyczyny spadku
liczebnoœci to drapie¿nictwo, przekszta³cenia siedlisk, p³oszenie ptaków, niektóre dzia³ania
gospodarcze. Zagro¿eniem jest tak¿e obecnie zbyt niska liczebnoœæ i izolacja przestrzenna to-
kowisk. Badania genetyczne g³uszca w Puszczy Augustowskiej wykaza³y wysok¹ ró¿norod-
noœæ alleliczn¹ R = 7,91 (najwy¿sz¹ spoœród 3 krajowych populacji), wysok¹ œredni¹ wartoœæ
wskaŸników zmiennoœci heterozygotycznej (Ho = 0,634), ale tak¿e najwy¿sz¹ wartoœæ wspó³-
czynnika zinbredowania FIS, sugeruj¹c¹ ¿e w tej populacji wystêpuje najwyraŸniejszy niedo-
bór heterozygot w porównaniu do wartoœci oczekiwanej. Badania genetyczne potwierdzi³y nie-
mal zupe³ny brak przemieszczeñ ptaków pomiêdzy oddalonymi tokowiskami (Rutkowski et al.
2010).

G³uszec w Borach Dolnoœl¹skich
Bory Dolnoœl¹skie, du¿y, zwarty kompleks leœny o powierzchni ponad 172 tys. ha by³

w XX wieku obok Ziemi K³odzkiej i Sudetów Zachodnich jednym z 3 historycznych regionów
wystêpowania g³uszca na Dolnym Œl¹sku. W drugiej po³owie lat 60. XX w. stwierdzono na tym
obszarze 360 ptaków (Bu³a 1969), a populacja dolnoœl¹sko-sudecka by³a wtedy najliczniejsza
w Polsce. Pod koniec lat 70. populacja dolnoœl¹ska uleg³a za³amaniu, wykazano wówczas obec-
noœæ 200-270 osobników (G³owaciñski i Profus 1992). W roku 2000 znanych by³o 11 czyn-
nych ostoi lêgowych g³uszców w nadleœnictwach: Ruszów, Pieñsk, Wêgliniec, Boles³awiec,
Œwiêtoszów i ¯agañ (Keller 2000). Na przestrzeni ostatnich lat nadal mamy do czynienia
z drastycznym wrêcz spadkiem liczebnoœci gatunku – w 2006 r. w Borach Dolnoœl¹skich zain-
wentaryzowano 18 g³uszców (Merta et al. 2007), natomiast w roku 2009 jedynie 4 osobniki.
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Tempo spadku liczebnoœci dolnoœl¹skiej populacji g³uszca oceniane by³o na 40 osobników/10
lat (G³owaciñski 1992). Wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we
Wroc³awiu badania genetyczne wykaza³y w dolnoœl¹skiej populacji g³uszca istotny statystycz-
nie nadmiar osobników homozygotycznych (Dziedzic et al. 2004; Rutkowski et al. 2004), co
zwi¹zane by³o ze skrajnie nisk¹ liczebnoœci¹ gatunku, jak równie¿ izolacj¹ genetyczn¹ pomiê-
dzy poszczególnymi jego ostojami w obrêbie Borów Dolnoœl¹skich.

Ze wzglêdu na krytycznie nisk¹ liczebnoœæ, z³¹ kondycjê genetyczn¹, oraz brak mo¿liwoœci
naturalnej rekolonizacji (populacja izolowana) dolnoœl¹ska populacja g³uszca znalaz³a siê na
granicy wymarcia i dlatego niezbêdnym sta³o siê uruchomienie programu restytucji gatunku.
Analiza historycznych danych dotycz¹cych rozmieszczenia i liczebnoœci populacji g³uszca
w Borach Dolnoœl¹skich w latach 1956-2009 wykaza³a, i¿ g³ówn¹ jego ostoj¹ by³y tereny po³o-
¿one w zasiêgu dzia³ania terytorialnego Nadleœnictwa Ruszów, dlatego te¿ w latach 2009-2010
wsiedlonych tam zosta³o 24 m³odych osobników g³uszca pochodz¹cych z hodowli kuraków
leœnych przy Parku Dzikich Zwierz¹t w Kadzid³owie, oraz z Oœrodka Hodowli G³uszców La-
sów Pañstwowych w Nadleœnictwie Wis³a. Ptaki z Kadzid³owa (12 sztuk) odchowane zosta³y
opracowan¹ przez dr Andrzeja Krzywiñskiego metod¹ „born to be free”, która powsta³a z myœl¹
o gatunkach wyj¹tkowo trudnych do reintrodukcji (Krzywiñski i Kobus 2009). Jesieni¹ 60%
m³odych g³uszców otrzyma³o nadajniki telemetryczne z czujnikami aktywnoœci i œmiertelno-
œci. Prze¿ywalnoœæ ptaków po 11 miesi¹cach wynosi³a 60% i by³a wy¿sza u g³uszców odcho-
wanych metod¹ „born to be free”. G³ówn¹ przyczyn¹ œmiertelnoœci by³o drapie¿nictwo. Jedno-
czeœnie prowadzone s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy jakoœci biotopu g³uszca, spoœród
których wymieniæ nale¿y: redukcjê ssaków drapie¿nych, lokalne wprowadzanie podszytów
œwierkowych, usuwanie nadmiernej iloœci podrostu, przycinanie pêdów borówki, wprowadza-
nie gatunków jagododajnych, prace maj¹ce na celu wzrost uwilgotnienia terenu oraz usuwanie
obcych gatunków roœlin inwazyjnych (Merta et al. 2011).

Struktura projektu
Planowane przedsiêwziêcie ma byæ realizowane w po³udniowo-zachodniej czêœci kraju

w Borach Dolnoœl¹skich, na obszarze specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnoœl¹skie PLB020005,
a jednoczeœnie na obszarze specjalnej ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnoœl¹skich
PLH020072. Drugim terenem realizacji projektu jest le¿¹ca na pó³nocnym wschodzie Puszcza
Augustowska, chroniona jako obszar specjalnej ochrony ptaków PLB200002 oraz specjalny
obszar ochrony siedlisk PLH200005.

G³ównym beneficjentem projektu (sk³adaj¹cym aplikacje do funduszu Life+) jest Nadle-
œnictwo Ruszów (RDLP we Wroc³awiu), realizuj¹ce program ochrony g³uszca na mocy poro-
zumieñ i w imieniu 5 nadleœnictw (Ruszów, Pieñsk i Wêgliniec, RDLP we Wroc³awiu, oraz
Wymiarki i ̄ agañ,  RDLP w Zielonej Górze) z terenu Borów Dolnoœl¹skich. Wspó³beneficjen-
tem projektu jest Nadleœnictwo G³êboki Bród (RDLP w Bia³ymstoku), reprezentuj¹ce na mocy
porozumienia 4 nadleœnictwa (Augustów, G³êboki Bród, P³aska i Pomorze), na terenie których
realizowany bêdzie projekt ochrony g³uszca w Puszczy Augustowskiej. Realizacja projektu
planowana jest na lata 2012-2017. Zaplanowano wspó³pracê naukow¹ ze specjalistami w dzie-
dzinie ekologii i hodowli g³uszca.

Cele projektu
G³ównym celem projektu jest odtworzenie i zwiêkszenie liczebnoœci gin¹cych nizinnych

populacji g³uszca w Polsce, na obszarze Borów Dolnoœl¹skich oraz Puszczy Augustowskiej.
W celu ochrony gin¹cych populacji na obydwu obszarach wystêpowania zaplanowano kom-
pleksowe dzia³ania, do których nale¿¹:
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1. Poprawa jakoœci œrodowiska bytowania g³uszca
Na terenie nadleœnictw Puszczy Augustowskiej objêtych projektem obszary aktualnego

i niedawnego (ostatnie 10 lat) wystêpowania g³uszca zostan¹ w planie urz¹dzenia lasu uznane
za gospodarstwo specjalne, gdzie celem bêdzie ochrona g³uszca realizowana na podstawie od-
rêbnych zasad gospodarowania, z modyfikacj¹ terminów i technologii prac leœnych. Celem
prowadzonej tam gospodarki leœnej bêdzie zapewnienie optymalnych warunków bytowania
g³uszca. Zasadniczo prace leœne bêd¹ wykonywane poza okresem rozrodu, czyli od sierpnia do
lutego. Na obydwu terenach realizacji projektu szczegó³owe dzia³ania na rzecz odtworzenia
i ochrony siedlisk g³uszca obejmuj¹ m.in.: lokalne zmniejszenie zwarcia koron oraz udzia³u
podszytu w celu odtworzenia optymalnej struktury drzewostanów, stymulacjê rozwoju boró-
wek, usuwanie obcych gatunków drzew i krzewów, w tym inwazyjnej tawu³y kutnerowatej
w Borach Dolnoœl¹skich. W miejscach usuniêtej tawu³y planowane s¹  nasadzenia borówki
bagiennej w celu odtworzenia naturalnej struktury i sk³adu gatunkowego siedliska. W celu
ograniczenia œmiertelnoœci w wyniku kolizji zostanie przeprowadzone znakowanie metalowej
siatki ogrodzeñ upraw leœnych oraz rozbieranie starych ogrodzeñ. W Borach Dolnoœl¹skich na
obszarach zdegradowanych siedlisk borów wilgotnych przeprowadzone zostan¹ prace dla po-
prawy zaburzonych stosunków wodnych poprzez budowê urz¹dzeñ ma³ej retencji, tj. zastawek
i oczek wodnych. Planowane jest tak¿e punktowe przykrywanie niebezpiecznej nawierzchni
dróg leœnych w Borach Dolnoœl¹skich ¿wirem (Ÿród³o gastrolitów) w celu ograniczenia poten-
cjalnej œmiertelnoœci ptaków powodowanej poranieniem przewodu pokarmowego.

2. Odbudowa populacji i ochrona puli genowej g³uszca w Puszczy Augustowskiej oraz
Borach Dolnoœl¹skich
Drugim kierunkiem dzia³añ jest zasilenie istniej¹cych dzikich populacji, poprzez wsiedla-

nie ptaków pochodz¹cych z hodowli krajowych oraz translokacjê osobników dzikich od³owio-
nych na Bia³orusi i zwi¹zana z tym ochrona oraz wzbogacanie puli genowej obydwu izolo-
wanych populacji. W celu odbudowy liczebnoœci g³uszca na obydwu obszarach realizacji
projektu przeprowadzone zostan¹ wsiedlenia ³¹cznie 220-285 ptaków z hodowli krajowych.
Preferowanym sposobem odchowu jest metoda „born to be free” (Krzywiñski 2008a). G³ów-
ne za³o¿enie tej metody polega na umo¿liwieniu pisklêtom od momentu wyklucia poruszania
siê w naturalnym œrodowisku, samodzielnego zdobywania pokarmu, oraz nieograniczonego
kontaktu z matk¹, dziêki czemu pisklêta ucz¹ siê odpowiednich zachowañ antydrapie¿ni-
czych (reakcji ukrycia na g³osy i sylwetki drapie¿ników) oraz socjalnych. Odchów t¹ metod¹
realizowany jest w formie obozu w lesie, w docelowym miejscu wypuszczenia/wsiedlania
ptaków. Ze wzglêdu na przebywanie na wolnoœci i korzystanie z naturalnego pokarmu m³ode
g³uszce maj¹ dobrze rozwiniête miêœnie piersiowe oraz organy wewnêtrzne, co zapewnia ich
znacznie lepsze przystosowanie do ¿ycia w naturze, a w konsekwencji wy¿sz¹ prze¿ywal-
noœæ ni¿ wypuszczanych do natury ptaków z klasycznych hodowli wolierowych. Ptaki za-
chowuj¹ tak¿e naturaln¹ p³ochliwoœæ (Krzywiñski 2008a). W metodzie tej przysz³e samice
wodz¹ce s¹ tak wychowane, aby kontakt z cz³owiekiem nie by³ dla nich stresem, a równo-
czeœnie by³y przystosowane do ¿ycia w naturze i unikania drapie¿ników. Drug¹ wa¿n¹ spraw¹
jest opracowanie metody krycia samic z hodowli samcem dzikim, co umo¿liwia wzbogaca-
nie materia³u genetycznego w hodowli przeznaczonego do introdukcji, o geny dzikich sam-
ców z rodzimych populacji (Krzywiñski 2007, Krzywiñski 2008b, Krzywiñski et al. 2009).
Obecnie w hodowli w Parku Dzikich Zwierz¹t w Kadzid³owie jest kilka samic – potomstwo
samca z Lasów Janowskich. W 2011 r. uda³o siê odchowaæ du¿¹ grupê samic po dzikim
samcu z Puszczy Augustowskiej, które wejd¹ do stada podstawowego. Przystosowanie wy-
puszczanych ptaków do warunków lokalnych odbywaæ siê bêdzie na specjalnych powierzch-
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Fot. 1. Monitoring populacji g³uszca jest jednym z elementów programu (fot. G. Zawadzki)
Photo 1. Capercaillie population monitoring is one of the elements of the program

Fot. 2. Wsiedlenia g³uszców s¹ planowane m.in. w okolicach rezerwatu Kuriañskie Bagno (fot. G. Zawadzki)
Photo 2. Capercaillie release in Augustów Forest are projected e.g. in the neighbourhood  Kuriañskie Bagno
reserve
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niach adaptacyjnych, gdzie g³uszce chronione bêd¹ przed presj¹ drapie¿ników (woliery ada-
ptacyjne, fladry, elektryzatory), oraz dokarmiane pokarmem naturalnym. Planuje siê równie¿
translokacjê 60-80 dzikich ptaków z Bia³orusi.

3. Utworzenie hodowli g³uszca w Puszczy Augustowskiej
Planowane jest utworzenie hodowli g³uszca w oparciu o metodê  „born to be free” na tere-

nie Nadleœnictwa G³êboki Bród. Uzyskane w ramach hodowli osobniki bêd¹ wpuszczane na
terenie Puszczy Augustowskiej, a po ustabilizowaniu liczebnoœci populacji mog¹ byæ przezna-
czone do wsiedleñ na innych obszarach.

4. Monitoring populacji g³uszca
Podczas realizacji projektu realizowany bêdzie monitoring tradycyjny, polegaj¹cy na licze-

niu ptaków na tokach oraz gromadzeniu ca³orocznych obserwacji (Zawadzka et al. 2009). Pla-
nuje siê równie¿ monitoring telemetryczny ok. 40-50% wypuszczanych g³uszców przy pomo-
cy nadajników radiotelemetrycznych - telemetrii satelitarnej oraz naziemnej (nadajniki teleme-
tryczne typu VHF z czujnikami aktywnoœci i œmiertelnoœci). Dane uzyskane w wyniku pomia-
rów telemetrycznych pozwol¹ na okreœlenie (1) prze¿ywalnoœci wsiedlanych g³uszców, oraz
ewentualnych przyczyn œmiertelnoœci; (2) area³ów bytowania i preferencji siedliskowych g³uszca
oraz sezonowej zmiennoœci tych parametrów; (3) zasiêgu i rozmiaru ewentualnych migracji.
Pozwoli to na ocenê skutecznoœci programu, oraz odpowiednie ukierunkowanie dzia³añ ochron-
nych zwi¹zanych z popraw¹ jakoœci biotopu. Pomiary telemetryczne dostarcz¹ te¿ danych
o prze¿ywalnoœci i sukcesie rozrodczym ptaków odchowywanych ró¿nymi metodami oraz trans-
lokowanych, a co za tym idzie o ich przydatnoœci do programów restytucji gatunku. Dodatko-
wo realizowany bêdzie monitoring genetyczny populacji g³uszca, który powinien dostarczyæ
danych o liczbie unikatowych genotypów, oraz o potencjalnym potomstwie wsiedlanych pta-
ków.

5. Redukcja liczebnoœci ssaków drapie¿nych
W ramach projektu planuje siê redukcjê liczebnoœci ³ownych gatunków ssaków drapie¿-

nych (lis, jenot, kuna, borsuk, norka amerykañska oraz szop pracz) poprzez odstrza³ oraz od³ów
w pu³apki ¿ywo³owne. Ponadto przeprowadzona zostanie inwentaryzacja i kontrola zasiedle-
nia nor, a nastêpnie polowania z wykorzystaniem psów norowców. Skutkowa³o to bêdzie uzy-
skaniem na terenach realizacji projektu docelowego zagêszczenia ssaków drapie¿nych wyno-
sz¹cego ok. 2 osobniki/1000 ha, zalecanego na obszarach restytucji zwierzyny drobnej oraz
kuraków leœnych.

6. Ograniczenie antropopresji
P³oszenie ptaków przez ludzi jest jednym z istotnych negatywnych czynników wp³ywaj¹-

cych na stan populacji g³uszca. W celu ograniczenia niepokojenia g³uszców na drogach le-
œnych przebiegaj¹cych w s¹siedztwie czynnych tokowisk i miejsc wsiedleñ ptaków zostan¹
zamontowane szlabany. Przy szlabanach ustawione zostan¹ tablice informuj¹ce o zakazie wstêpu
na powierzchniê objêt¹ projektem, a na drogach leœnych tablice nakazuj¹ce zachowanie szcze-
gólnej ostro¿noœci i zmniejszenie prêdkoœci w celu ograniczenia p³oszenia ptaków oraz wyeli-
minowania przypadkowych kolizji ptaków z pojazdami mechanicznymi.

7. Edukacja ekologiczna i promocja projektu
W ramach projektu  planowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu budowanie spo³ecznej akcepta-

cji dla planowanych w projekcie dzia³añ ochronnych oraz promocjê projektu. Dzia³ania eduka-
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cyjno-promocyjne obejmuj¹: (1) seminaria inauguruj¹ce realizacjê projektu, (2) cykl szkoleñ
dla ró¿nych grup wiekowych i spo³ecznych maj¹cych wp³yw na realizacjê zadañ ochronnych;
(3) wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych oraz przygotowanie objazdowej wystawy
dotycz¹cej biologii i ekologii g³uszca oraz projektu; (4) zorganizowanie informacyjno-promo-
cyjnej kampanii w mediach, w tym produkcjê 20-minutowego filmu o gatunku i projekcie, (5)
upowszechnianie wyników projektu oraz jego promocjê poprzez prezentacje na krajowych
i miêdzynarodowych konferencjach, oraz (6) stworzenie i prowadzenie strony internetowej
projektu. W Nadleœnictwie G³êboki Bród zostanie utworzone Muzeum G³uszca, gdzie zwie-
dzanie wystawy tematycznej bêdzie jednym z punktów prowadzonych szkoleñ. Projekt zakoñ-
czy siê miêdzynarodow¹ konferencj¹ na temat ochrony i restytucji populacji g³uszca, jak rów-
nie¿ ze wzglêdu na jego demonstracyjny charakter wydaniem kompendium wiedzy bêd¹cego
podsumowaniem wyników i doœwiadczeñ uzyskanych w trakcie jego realizacji.

Podsumowanie
Realizacja projektu umo¿liwi ochronê i wzrost liczebnoœci dwóch z trzech polskich nizin-

nych populacji g³uszca, na stanowiskach bardzo odleg³ych od siebie. Pozytywne efekty projek-
tu pozwol¹ na docelowe zwiêkszenie krajowej populacji g³uszca o ponad 30%. Uzyskane efek-
ty ekologiczne mog¹ zostaæ wykorzystane w ochronie pozosta³ych krajowych populacji g³usz-
ca i cietrzewia, a tak¿e w ochronie gin¹cych populacji w innych pañstwach Unii Europejskiej.
Projekt ma charakter demonstracyjny, polegaj¹cy na szerokim wykorzystaniu przy wsiedle-
niach ptaków odchowanych metod¹ „born to be free”, bêd¹cych lepiej ni¿ ptaki z dotychczaso-
wych hodowli wolierowych przystosowane do samodzielnego zdobywania pokarmu i unikania
drapie¿ników.
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