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Ptaki (cz´Êç II)

A160
Numenius arquata
(L., 1758)

Kulik wielki
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: brodêce

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny gatunek l´gowy. Na przelotach spoty-
kany w ca∏ym kraju, licznie zw∏aszcza wzd∏u˝ wybrze˝a
i na du˝ych zbiornikach zaporowych. Zimuje skrajnie
nielicznie, ale coraz regularniej, zw∏aszcza podczas ∏a-
godnych zim.

Opis gatunku

Zdecydowanie wi´kszy od kulika mniejszego. Wymia-
ry: d∏ugoÊç cia∏a 55 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ do
110 cm, masa cia∏a 700–900 g. Posiada charaktery-
styczny, d∏ugi, silnie zakrzywiony w dó∏, czarnobràzo-
wy dziób oraz stosunkowo d∏ugie, szare nogi. Upierze-
nie wierzchu cia∏a utrzymane jest w tonacji brunatnej.
G∏owa, szyja i pierÊ wyraênie ciemno kreskowane. Na
jaÊniejszych bokach i spodzie cia∏a rozmieszczone sà
plamki w kszta∏cie trójkàtów. Podbródek i brzuch bia-
∏awy. Kuper oraz klin na plecach bia∏y, sterówki jasne,
z ciemnobrunatnymi prà˝kami. Wyst´puje zauwa˝alny
dymorfizm p∏ciowy – samica jest nieco wi´ksza od
samca i posiada znacznie d∏u˝szy dziób (Êrednio
150 mm, podczas gdy u samca Êrednio 110 mm).
W locie, w stosunku do innych siewkowców, kulik cz´-
Êciej korzysta z lotu Êlizgowego. Odzywa si´ bardzo
charakterystycznym fletowym g∏osem, s∏yszalnym na-
wet z odleg∏oÊci ponad 1 km: „ku-lik, kuu-lik, ku-lik”
lub powolne „dju, dju, dju, trajiu”. Piskl´ta pokryte sà
szarawo˝ó∏tym puchem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Gatunek trudny do pomylenia z jakimkolwiek innym l´-
gowym u nas ptakiem. W okresie w´drówek mo˝na
w Polsce spotkaç podobnego kulika mniejszego Nume-
nius phaeopus (A158). Te dwa gatunki nieraz w´drujà
we wspólnych stadach. Kulik wielki jest wi´kszy od ku-
lika mniejszego i nie posiada dwóch równoleg∏ych
ciemnych pasów na wierzchu g∏owy. Ponadto kulik
mniejszy w locie, podobnie jak inne siewki, a w odró˝-
nieniu od kulika wielkiego, szybciej porusza skrzyd∏a-
mi, odzywa si´ ró˝niàcym si´ od kulika wielkiego trelu-
jàcym, mi´kkim g∏osem „pju-ju-ju-jut”.

Biologia

Tryb ˝ycia
W okresie l´gowym gatunek monogamiczny, terytorialny,
jednak cz´sto gniazduje w grupie stosujàcej wspólnà obro-
n´ przed drapie˝nikami i intruzami. W okresie w´drówek
najcz´Êciej wyst´puje w stadach po kilkanaÊcie lub kilka-
dziesiàt, rzadko wi´cej ptaków.

L´gi
Na l´gowiskach pojawia si´ na poczàtku kwietnia, do l´-
gów przyst´puje w drugiej lub trzeciej dekadzie kwietnia.
Gniazdo, b´dàce p∏ytkim zag∏´bieniem, budowane jest
najcz´Êciej w podtopionej lub otoczonej wodà k´pie turzyc,
rzadziej na bardziej suchym wyniesieniu wÊród podmo-
k∏ych turzycowisk; wys∏ane jest skàpo suchym materia∏em
roÊlinnym. Zniesienie najcz´Êciej sk∏ada si´ z 4, wyjàtkowo
3 lub 5 jaj, o gruszkowatym kszta∏cie, szarozielonkawych,
nakrapianych oliwkowo i bràzowo. Wyprowadzany jest je-
den l´g w ciàgu roku, po zniszczeniu zniesienia mo˝e byç
ono powtarzane. Wysiadywanie zaczyna si´ w chwili z∏o˝e-
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nia ostatniego jaja i trwa 26–30 dni. Oboje rodzice biorà
udzia∏ w wysiadywaniu i opiece nad m∏odymi. Przy zbli˝a-
niu si´ do gniazda, a szczególnie do wodzonych m∏odych,
podobnie jak wi´kszoÊç siewek, ju˝ z du˝ej odleg∏oÊci ku-
liki wykazujà silne oznaki zaniepokojenia, nawo∏ujàc g∏o-
Êno i uporczywie okrà˝ajàc intruza. Terytorium rozleg∏e,
w promieniu do 1 km wokó∏ gniazda. Piskl´ta, typowe za-
gniazdowniki, wykluwajà si´ równoczeÊnie i wkrótce po
wykluciu opuszczajà gniazdo; lotnoÊç osiàgajà po 33–35
dniach. Po wyprowadzeniu m∏odych, na prze∏omie czerw-
ca i lipca, ptaki opuszczajà terytoria l´gowe. W kolejnych
latach kuliki lubià wracaç w to samo miejsce gniazdowa-
nia. Po raz pierwszy przyst´pujà do rozrodu w wieku 2 lat.

W´drówki
W wi´kszoÊci gatunek jest w´drowny, jedynie cz´Êç ptaków,
z najbardziej zachodniej cz´Êci area∏u l´gowego, nie po-
dejmuje w´drówek lub przemieszcza si´ na nieznaczne od-
leg∏oÊci. Tak wi´c np. ptaki ze Szkocji i pó∏nocnej Anglii
przemieszczajà si´ na brytyjskie zachodnie wybrze˝e i do
Irlandii, a ptaki z po∏udniowej Anglii do po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci kraju. Ptaki z krajów nadba∏tyckich i pó∏-
nocno-zachodniej Rosji w´drujà w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim ku Wyspom Brytyjskim, Francji i Hiszpanii.
W Polsce w´drówka jesienna obserwowana jest od poczàt-
ku lipca i trwa do listopada. Szczyt przelotu jesiennego
przypada na drugà po∏ow´ sierpnia i poczàtek wrzeÊnia.
Kuliki zatrzymujà si´ najcz´Êciej na rozleg∏ych kompleksach
∏àk, terenów zalewowych i bagien, na otwartych odcinkach
wybrze˝a, wyjàtkowo na polach uprawnych. Liczniej
i w wi´kszych stadach tylko na wybrze˝u. Z roku na rok za-
trzymujà si´ w tych samych miejscach na trasie w´drówki.
Lecà przewa˝nie nocà. Czasem wi´ksze stado formuje klucz
w kszta∏cie litery V lub skoÊnej linii, co jest rzadkoÊcià wÊród
siewkowców. Przelot wiosenny w marcu i kwietniu widoczny
jest stosunkowo s∏abo, wyraêniej w strefie wybrze˝a, nie-
wielki szczyt wyst´puje na prze∏omie marca i kwietnia. 

Zimowanie
Kulik wielki jest bardzo przywiàzany do sta∏ych miejsc zi-
mowania. G∏ówne zimowiska ptaków gnie˝d˝àcych si´
w krajach nadba∏tyckich znajdujà si´ na Wyspach Brytyj-
skich, w zachodniej Francji, na Pó∏wyspie Iberyjskim. Mo-
gà równie˝ zimowaç w basenie Morza Âródziemnego i na
pó∏nocno-zachodnich wybrze˝ach Afryki.
Kulik wielki zimuje sporadycznie w Polsce, przede wszyst-
kim w cz´Êci zachodniej, gdzie w ∏agodne zimy dogodne
warunki znajdujà pojedyncze ptaki i niewielkie stadka. 

Pokarm
Podstaw´ pokarmu kulika wielkiego stanowià Êredniej
wielkoÊci bezkr´gowce: owady i ich larwy, pierÊcienice,
skorupiaki, pajàki, ma∏˝e i Êlimaki, wyjàtkowo niewielkie
kr´gowce (p∏azy i ich kijanki, ryby), a tak˝e jagody i nasio-
na traw. ˚eruje najcz´Êciej, zbierajàc pokarm z powierzch-

ni gruntu, aktywnie chwytajàc ˝ywe zwierz´ta. Stosuje ró˝-
ne sposoby ˝erowania, w zale˝noÊci od panujàcych wa-
runków w danym miejscu. Od˝ywiajàc si´ organizmami
posiadajàcymi twarde pancerzyki, niestrawione cz´Êci wy-
dala w postaci owalnych wypluwek. 

Wyst´powanie

Siedlisko 
Zasiedla rozleg∏e kompleksy podmok∏ych, pozbawionych
zadrzewieƒ ∏àk i pastwisk, ostatnio wyjàtkowo tak˝e pól,
z niezbyt wysokà roÊlinnoÊcià, w szerokich dolinach du˝ych
i Êredniej wielkoÊci rzek lub w sàsiedztwie wi´kszych zbior-
ników wodnych. Zwykle preferuje krajobraz otwarty, unika-
jàc sàsiedztwa zadrzewieƒ czy choçby pojedynczych grup
drzew. Unika terenów nieu˝ytkowanych rolniczo z wy˝szà,
niekoszonà roÊlinnoÊcià, a tak˝e kompleksów ∏àk przesu-
szonych i u˝ytkowanych intensywnie. Gnieêdzi si´ do wyso-
koÊci 500–750 m n.p.m.
W okresie w´drówek zatrzymuje si´ na otwartych pla˝ach
nadmorskich, mulistych brzegach rzek, spuszczonych sta-
wach, s∏onych ∏àkach nadmorskich, kompleksach ∏àk, pa-
stwisk i pól. W okresie zimowym najch´tniej zasiedla wybrze-
˝a, ˝erujàc na ods∏anianych podczas odp∏ywów pla˝ach. 

Siedliska z za∏àcznika 1 Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku 
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1210 Kidzina na brzegu morskim
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris)

Rozmieszczenie geograficzne
W zachodniej, pó∏nocnej i Êrodkowej Europie a˝ do Uralu
gniazduje podgatunek nominatywny N. a. arquata. Zimo-
wiska, oprócz wymienionych wy˝ej zimowisk europejskich,
wyst´pujà g∏ównie wzd∏u˝ wybrze˝y pó∏nocno-zachodniej
Afryki, a na wschód do Zatoki Perskiej i zachodnich Indii.
Od wschodnich kraƒców Europy (dolina Wo∏gi), na
wschód od Uralu a˝ po Kraj Zabajkalski i Jakucj´ gniazdu-
je inny podgatunek, którego zimowiska znajdujà si´ w za-
chodniej, wschodniej i po∏udniowej Afryce, wzd∏u˝ po∏u-
dniowych wybrze˝y Azji a˝ po Wyspy Archipelagu Malaj-
skiego na wschodzie.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce dwa g∏ówne centra wyst´powania kulika wielkie-
go to dolina Noteci, szczególnie jej Êrodkowy bieg, oraz
Bagna Biebrzaƒskie. Na obszarach tych gniazduje praw-
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dopodobnie oko∏o 70% krajowej populacji gatunku.
Mniejsze stanowiska wyst´pujà w kilku miejscach w doli-
nach Warty i Obry, a sporadycznie w dolinie Odry, Bugu
i kilku innych miejscach. 
W okresie w´drówek niewielkie stada spotyka si´ w ca∏ym kra-
ju, nieco liczniej na wybrze˝u. Sporadycznie spotykany zimà.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): VU gatunek na-
ra˝ony na wygini´cie
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 3w
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II 
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Dotychczasowy system ochrony przyrody zabezpiecza
mniej ni˝ po∏ow´ funkcjonujàcych obecnie stanowisk.
Chronione stanowiska znajdujà si´ w Biebrzaƒskim PN
oraz PN UjÊcie Warty. Niewielkie stanowiska znajdujà si´
tak˝e w granicach parków krajobrazowych. ˚adnà formà
ochrony prawnej nie obj´to jednak wielu wa˝nych stano-
wisk gatunku, np. w dolinie Noteci. 

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa oceniana jest na oko∏o
130 000–270 000 p. Najwi´cej kulika wielkiego gnieêdzi
si´ w Finlandii (40 000–60 000 p.), na Wyspach Brytyj-
skich (38 000–43 000 p.) i w Szwecji (15 000–30 000 p.).
Szacunki dla Rosji sà bardzo nieprecyzyjne –
10 000–100 000 p. LiczebnoÊç ptaków zimujàcych w za-
chodniej Europie, w basenie Morza Âródziemnego, w pó∏-
nocno-zachodniej Afryce, na wschód do Zatoki Perskiej
ocenia si´ na 420 000 osobników.
W koƒcu lat 80. liczebnoÊç kulika w Polsce szacowano na
400 p., obecnie liczba ta jest wi´ksza i wynosi 650–700 p.
W ciàgu ostatnich kilkunastu lat na ró˝nych obszarach za-
notowano ró˝ne trendy populacji. Zanik∏y lub znajdujà si´
na kraw´dzi zaniku stanowiska kulika nad Obrà, Êrodko-
wà i dolnà Odrà, dolnà Wartà, Bagnach Kramskich, Ba-
gnach Przemkowskich, Pojezierzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim
i w kilku innych miejscach. Z drugiej strony coraz lepiej po-
znawane jest rozmieszczenie gatunku, a tak˝e w niektórych
rejonach nastàpi∏ rzeczywisty wzrost liczebnoÊci (np. na Ba-
gnach Biebrzaƒskich, Mazowszu i Podlasiu), zasiedlenie

nowych miejsc czy powrót na stare l´gowiska, na jakiÊ czas
opuszczone. W latach 90. najwi´ksze skupienia l´gowych
kulików wielkich zosta∏y stwierdzone w nast´pujàcych osto-
jach ptaków: na Podlasiu w Dolinie Biebrzy (wraz z Ba-
gnem Wizna) ok. 165 p.; na Lubelszczyênie w Dolinie Ty-
Êmienicy 15–20 p., na Che∏mskich Torfowiskach W´glano-
wych 5–10 p.; na Mazowszu w Dolinach Omulwi i P∏odow-
nicy do 40 p., w Dolinie Dolnego Bugu 14 p., na bagnie
Ca∏owanie 10–11 p., w Dolinie Liwca 6–7 p. (w latach
1982–1985); na Pomorzu Zachodnim nad Zalewem
Szczeciƒskim 20–35 p., do 17 p. w Delcie Âwiny, nad Je-
ziorem Miedwie 14–15 p.; w Wielkopolsce w ostoi Nadno-
teckie ¸´gi 20–30 p. (jednak w po∏owie lat 80. w pradoli-
nie Noteci a˝ 174 p.), Wielki ¸´g Obrzaƒski 20 p., Dolina
Ârodkowej Warty ok. 10 p. i Pradolina Warszawsko-Berliƒ-
ska (z dolinà Neru) ok. 10 p.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji po-
wierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i za-
g∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nianych wodà);

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku ograniczenia po-
wierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej
obsadzie byd∏a. Wskutek zmniejszenia intensywnoÊci
wypasu pastwiska zarastajà wysokà roÊlinnoÊcià, a tak-
˝e sà zajmowane pod zabudow´ mieszkalnà lub rekre-
acyjnà. Lokalnie zagro˝eniem mo˝e byç zbyt wysoka ob-
sada byd∏a na pastwiskach nadrzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku odst´powania od wol-
nego wypasu byd∏a na rozleg∏ych wygonach na korzyÊç
wypasu kwaterowego na niewielkich dzia∏kach, a tak˝e
zwi´kszania obsady byd∏a i przyspieszania terminu jego
wyprowadzania na pastwiska;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zaniechania wykasza-
nia ∏àk w dolinach rzek i szybkiego ich zarastania przez
wysokà roÊlinnoÊç zielnà, trzcin´ i krzewy;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zwi´kszania intensyw-
noÊci u˝ytkowania koÊnego ∏àk – przyspieszanie terminu
pierwszego pokosu, wyrównywanie powierzchni gruntu
(zasypywanie podmok∏ych obni˝eƒ terenu), wysoki po-
ziom nawo˝enia, ∏àczenie sàsiadujàcych dzia∏ek, pod-
siewanie wysokowydajnych traw;

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci
ruchu turystycznego w okolicach l´gowisk na tere-
nach nadrzecznych;

• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez skrzydlate
(kruk, wrona siwa, sroka) i czworono˝ne drapie˝niki (lis, je-
not, norka amerykaƒska i inne ∏asicowate) niszczàce l´gi;

• rozbudowa sieci utwardzonych dróg ko∏owych w doli-
nach rzecznych i zwi´kszanie intensywnoÊci ruchu samo-
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chodów na istniejàcych drogach przylegajàcych do l´-
gowisk gatunku;

• w okresach w´drówek: zmniejszanie powierzchni natu-
ralnych terenów zalewowych w dolinach rzek ni˝owych,
regularnie podtapianych w okresie wiosennym;

• w okresach w´drówek: zanik otwartych, p∏ytkowodnych
nadmorskich obszarów, zlokalizowanych przede wszystkim
przy ujÊciach rzek, gdzie z roku na rok podczas w´drówki
jesiennej gromadzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki siewkowe;

• w okresach w´drówek: kurczenie si´ powierzchni muli-
stych i piaszczystych ∏awic w nurcie i odsypisk przybrze˝-
nych, ods∏anianych latem i jesienià w korytach rzek, wy-
nikajàce z regulacji i pog∏´biania koryt; 

• w okresach w´drówek: kurczenie si´ dost´pnej dla ptaków
powierzchni mulistego dna stawów rybnych, spuszczanych
i nape∏nianych bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• w okresach w´drówek: p∏oszenie przez ludzi (spacerowi-
czów) i psy stad zatrzymujàcych si´ ptaków, zarówno na
wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych póênà wiosnà, zachowaç okresowo wype∏niane
wodà obni˝enia i p∏ytkie starorzecza;

• objàç obszary pastwiskowe stanowiàce l´gowiska ga-
tunku programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi
ekstensywny system wypasu, przy obsadzie nieprzekra-
czajàcej 1 DJP/ha, mo˝liwie póênym terminie rozpocz´-
cia (optymalnie po 20 maja) i wolnym wypasie zwierzàt
na rozleg∏ych kwaterach;

• objàç obszary ∏àkowe stanowiàce l´gowiska gatun-
ku programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcy-
mi ekstensywnà gospodark´ ∏àkarskà, z mo˝liwie póê-
nym terminem pierwszego pokosu (nie wcze-
Êniej ni˝ 10 czerwca, najlepiej po 1 lipca), niskim pozio-
mem nawo˝enia, metodà koszenia od Êrodka ∏a-
nu i rozdrobnionà strukturà w∏asnoÊci;

• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istniejàcej sieci melioracyjnej zahamowaç

zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ za-
stawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz za-
niechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów;

• zahamowaç sukcesj´ trzciny i krzewów na tereny ∏àko-
we. Usuwaç pojedyncze drzewa lub szpalery drzew ro-
snàcych wÊród kompleksów ∏àk;

• ograniczaç dost´p ludzi do l´gowisk gatunku w okresie
1 kwietnia–31 lipca, w szczególnoÊci uniemo˝liwiç do-
jazd samochodów na nadrzeczne ∏àki i pastwiska (ogra-
niczenie nie powinno dotyczyç przedstawicieli spo∏ecz-
noÊci lokalnych i powinno mu towarzyszyç wskazanie,
w miar´ potrzeby, alternatywnych miejsc biwakowania,
po∏àczone z oznakowaniem, u∏atwieniem dojazdu i za-
opatrzeniem w podstawowà infrastruktur´);

• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziemnych
(lis, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk, wrona si-
wa, sroka);

• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
nych (w tym dostosowanie terminów spuszczania wody
i nape∏niania nià stawów hodowlanych do terminów w´-
drówki ptaków w celu utrzymania jesienià i wiosnà jak
najwi´kszej powierzchni mulistego dna zbiorników –
miejsca ˝erowania ptaków podczas w´drówek);

• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmor-
skie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie za-
budowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu,
w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´drujàce
ptaki siewkowe;

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom na terenach
najwi´kszych koncentracji siewkowców, tak na wy-
brze˝u, jak i na Êródlàdziu, ograniczajàc ich u˝ytko-
wanie turystyczne i rekreacyjne w okresie czer-
wiec–paêdziernik.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 20).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà okresu gniazdowego;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej po-

pulacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na wszystkich stano-
wiskach kulika wielkiego w kraju. Metodyka do ustalenia.

Numenius arquata (Kulik wielki)
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