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W celu zwiększenia populacji kulika wielkiego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi
długofalowy projekt jego ochrony w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański. Bazując na doświadczeniach
ornitologów z zachodniej Europy został opracowany Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego, w którym
określono najlepsze praktyki w ochronie gatunku. Głównym założeniem Planu oraz podjętych przez RDOŚ w
Poznaniu działań jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika w najważniejszych ostojach gatunku w Polsce.
Czynna ochrona lęgów polega na grodzeniu gniazd, a tym samym zmniejszaniu presji drapieżniczej, sztucznej
inkubacji jaj oraz podkładaniu klutych jaj lub piskląt do gniazd kulików wielkich.
Wiosną w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański udało się odnaleźć tylko 4 gniazda kulika. We wszystkich
gniazdach prawdziwe jaja zastąpiono drewnianymi atrapami, a jaja kulików przetransportowano do inkubatora,
gdzie wykluło się kilkanaście piskląt. Niestety wskutek sporego zagrożenia ze strony drapieżników atrapy jaj
bardzo szybko zniknęły z gniazd i w krótkim czasie wszystkie pary straciły lęgi. Młode ptaki po wykluciu są
odchowywane w specjalnej wolierze. Po osiągnięciu lotności wszystkie młode zostaną wypuszczone na łąkach,
na których ich rodzice zbudowali gniazdo. Przed wypuszczeniem kuliki zostaną zaopatrzone w specjalne
obrączki ornitologiczne umożliwiające ich identyﬁkację w przyszłości.
Podjęte w 2017 r. działania ochronne wskazują, że sztuczna inkubacja jaj oraz odchów piskląt przyczynia się do podniesienia sukcesu lęgowego kulika wielkiego. Być może wypuszczone
pisklęta wrócą w najbliższych latach na łąki w dolinie Obry i zasilą lokalną populację. Jedno z ubiegłorocznych piskląt obserwowano na zimowisku w środkowej Francji, jednak w krótkim
czasie zostało zabite w trakcie polowania.
Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 jest działaniem ochronnym wynikającym z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański
PLB300004 (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki
Łęg Obrzański PLB300004 – Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 998). Ochrona kulika wielkiego jest ﬁnansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Jak wyglądała akcja wypuszczenia ptaków, o których mowa wyżej pokazuje ﬁlm.
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