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        Raport z monitoringu cietrzewia (Tetrao tetrix) w 2015 roku, na obszarze 

objętym projektem LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny 

Górnej Biebrzy”.  

 

 Monitoring liczebności cietrzewia (Tetrao tetrix) w Ostoi Biebrzańskiej prowadzony jest 

w okresie wiosennych toków. Monitoring na obszarze projektu Górna Biebrza w 2015 roku 

objął dwukrotną kontrolę wszystkich znanych oraz potencjalnych ostoi tego gatunku ptaka. 

Monitoring polegał na przeprowadzeniu nasłuchów w okresie toków oraz policzeniu 

tokujących samców. Każdy z kontrolnych nasłuchów odbywał się na obszarze znanych ostoi 

cietrzewia. Równocześnie prowadzono poszukiwania nowych potencjalnych miejsc 

występowania tych ptaków oraz rozpoznania ewentualnych nowych stanowisk tokowisk. 

 Podobnie do roku ubiegłego w trakcie monitoringu w wytypowanych lokalizacjach na 

obszarze projektu Górna Biebrza nie stwierdzono tokujących samców cietrzewia.                 

Nie odnaleziono również nowych ostoi ptaków.  

 Prace monitoringowe przeprowadzone zostały przez personel projektu Górna Biebrza 

oraz służby terenowe Obwodu Ochronnego Trzyrzeczki. 

 Liczenia przeprowadzono w godzinach porannych, od wschodu słońca, najpóźniej do 

godziny 8:00. Kontrole odbyły się w terminach: I liczenie 25-26.03.2015r., II liczenie                 

8-10.04.2015r.   

 Stwierdzona liczebność cietrzewi wiosną 2015r. na obszarze całej Doliny Biebrzy była 

na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Od około 10 lat obserwuje się ciągły spadek 

liczebności populacji tego gatunku. Cietrzew stał się w Dolinie Biebrzy skrajnie nieliczny                   

i krytycznie zagrożony wyginięciem, łączna liczebność na obszarze Biebrzańskiego Parku 

Narodowego w 2015 roku wyniosła 21 tokujących samców. 

  

  

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley  
Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 
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 Warto jednak nadmienić, iż podobnie jak w roku 2014 stwierdzono obecność jednego 

tokującego samca w późniejszym terminie, tj. 03.05.2015r. Informację o obecności cietrzewia 

między wsiami Ostrowie i Nowy Lipsk Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu przekazał 

ornitolog nie zatrudniony BbPN. 

 

Tabela nr 1. 

Rejon lęgowy 2015/I 2015/II 2015 total 2015 uzup 

Jałowo 0 0 0   

Szuszalewo 0 0 0   

Nowy Lipsk 0 0 0   

Ostrowie 0 0 1 
obserwacja poza 
monitoringiem 

Trzyrzeczki 0 0 0   
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