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Biebrzański Park Narodowy dotychczas zrealizował 4 projekty LIFE we współpracy z różnymi podmiotami: 

1. „Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech” LIFE 05 NAT/PL/000101 

2. „Ochrona populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce: przygotowanie Krajowego Planu Ochrony i podstawowe 

działania ochronne” LIFE 08 NAT/PL/000511 

3. „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych 

gatunków” LIFE 09 NAT/PL/000263 

4. „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I” LIFE 09 NAT/PL/000258 

 

Obecnie realizowane projekty: 

1. „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” LIFE 13 NAT/PL/000050 

2. „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” LIFE15 NAT/PL/000728 - współbeneficjent 

Biebrzański Park Narodowy jako lider projektów LIFE w polskich parkach narodowych: 



  Reymann's Special-Karte 1855 r. 

Mapa Karola de Perthees 1795 r. 



Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (zwana także potocznie Mapą Kwatermistrzostwa), 1850 r. 



Skala przekształcenia Basenu Środkowego doliny Biebrzy 

• W 1844 roku wystąpiła kęska nieurodzaju 

związana z mokrym latem, które 

spowodowało wylewy rzek zatapiając użytki 

rolne.  

• Rząd Królestwa Polskiego sfinansował roboty 

publiczne polegające na budowie dróg bitych 

oraz osuszaniu bagien biebrzańskich i łąk 

rudzkich.  

• W latach 1846-1861 wybudowano Kanał 

Woźnawiejski i Kanał Rudzki oraz mniejsze 

kanały, jak Łęg i Kapicki 



Eksploatacja torfu, dalsze melioracje – m. in. Zakład Eksploatacji Torfu „Modzelówka” 



rozkład torfu 
gleby murszowe 

turzycowiska 



Foto: G. & T. Kłosowscy 



Historia projektu 

W. Niewiadomski, 1954 r, "Ekspertyza 

przedmelioracyjna regionu bagien Augustów-

Grajewo-Goniądz-Sztabin: 

 

 "...bezzwłocznie należy odciąć śluzą 

Kanał Rudzki od Ełku tuż przy rzece by 

skierować nurt wody na ich dawny 

naturalny szlak i ożywić tereny 

wykazujące dziś zapoczątkowanie 

procesów destrukcyjnych (dolina 

martwego Ełku)"  

koryto „martwego” Ełku 

Kanał Rudzki 



1) całkowity budżet   3,7 mln EURO 

2) lata realizacji  2010 -2016 

3) oddziaływanie – ok. 10 tys. ha 

 

 
W ramach I etapu renaturyzacji wykonano: 

 

1.Dokumentację techniczną i projektową na przebudowę węzła wodnego Modzelówka 

i udrożnienie rzeki Ełk w kolejnym etapie Renaturyzacji.  

2.Wybudowano jaz z przepławką dla ryb oraz 6 progów piętrzących na Kanale Woźnawiejskim. 

3.Udrożniono koryto rzeki Jegrzni. 

4.Wyremontowano most na rzece Jegrzni w Kuligach. 

5.Wykupiono 200 ha gruntów niezbędnych do realizacji działań projektu. 

6.Wykonano zabiegi odkrzaczania na 70 ha łąk poddanych sukcesji. 
 

  

I etap renaturyzacji w Basenie Środkowym doliny 
Biebrzy 

Cel ogólny programu 

Poprawić warunki ochrony siedlisk bagiennych w Basenie Środkowym 
Biebrzy 

Cele bezpośrednie 

 
Stworzyć warunki do 
zahamowania procesu degradacji 
siedlisk bagiennych w rejonie 
cieków: rz. Ełk - rz. Jegrznia - K. 
Woźnawiejski, 
 

 
Odtworzyć i zachować biotopy 
odpowiednie dla awifauny 
bagiennych ekosystemów 
nieleśnych, 
 

Kryteria akceptacji celów bezpośrednich 

Sterowanie systemem wodnym w 
zakresie umożliwiającym 
skierowanie 70% wód do rz. 
Jegrzni a 30% do K. 
Woźnawiejskiego oraz części wód 
do Martwego Ełku 

System gospodarowania w 
bagiennych ekosystemach 
nieleśnych jest zgodny z 
wymaganiami gatunków awifauny 
i zespołów roślinnych, ważnych 
dla ochrony przyrody. 



W ramach I etapu 

powstały… 



Renaturyzacja sieci hydrograficznej  

w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II 

LIFE13 NAT/PL/000050 
 
 

Rozpoczęcie projektu: 01.06.2014 r  

Zakończenie projektu: 31.03.2022 r 

 

Obszar projektu: 13 452,00 ha 

Budżet: ponad 27 mln zł 

 



Cele projektu – II etap renaturyzacji 

Poprawa warunków dla ochrony siedlisk zależnych od wód w Basenie Środkowym doliny 

Biebrzy, poprzez: 

1) Zasilenie w wodę obszaru oraz zatrzymanie procesów degradacyjnych siedlisk 

hydrogenicznych na obszarze systemu wodnego: Kanał Rudzki - rzeka Ełk – rzeka Jegrznia – 

Kanał Woźnawiejski, 

2) Kształtowanie warunków siedliskowych dla awifauny otwartych ekosystemów bagiennych, 

3) Pogodzenie wymagań ochrony przyrody z rozwojem działalności turystycznej 



Główne zadania projektu: 

- przebudowa urządzeń wodnych węzła Modzelówka, 

•miejscowe udrożnienie i odtworzenie koryta rzeki Ełk na odcinku 11,5 km, 

•- budowa przepustu niskopiętrzącego z przejazdem na rzece Ełk m.in. dla 

maszyn rolniczych w rejonie uroczyska Dębiec, 

•- spowolnienie odpływu wód Kanałem Kapickim poprzez działanie obiektów 

małej retencji (remont 2 zastawek i budowa 5 progów), 

•- wykup 550 ha gruntów  

- zabiegi odkrzaczania i koszenia (łącznie blisko 240 ha), 

- budowa infrastruktury turystycznej - wieża widokowa oraz 2 kładki 

turystyczne na uroczysku Dębiec w sąsiedztwie rzeki Ełk, 

- spotkania, warsztaty dla społeczności lokalnej. 

jaz w Modzelówce 







Aby móc ubiegać się o wydanie pozwoleń na budowę przebudowy węzła wodnego 

Modzelówka, udrożnienia koryta rzeki Ełk oraz budowy przepustu na rzece Ełk, musieliśmy: 
- Uzyskać dostęp do 50 działek na węźle Modzelówka! 

- 3 działkami już władaliśmy – korytem rzeki Ełk w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego 

- 18 działek nabyliśmy z projektu Ren2, w tym dokonaliśmy 2 zamian gruntów, znieśliśmy 

współwłasność notarialnie oraz znieśliśmy współwłasność poprzez Sąd 

- 7 z projektu Ren1, 

- 4 w drodze zgody wejścia na grunt udzielonej przez WZMiUW Białystok, 

- 3 poprzez zgodę wejścia na grunt udzieloną przez Gminę Grajewo, 

- 2 w drodze zgody wejścia na grunt wydanej przez Nadleśnictwo Rajgród, 

- 2 w drodze zgody wejścia na grunt udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział 

Terenowy w Suwałkach, 

- 1 w drodze zajęcia gruntu na cele budowlane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, 

- 2 zgody wejścia na grunt udzielone przez prywatnych właścicieli 

- o 7 działek dalej walczymy – nieustalony stan prawny działek, właściciele nie żyją, zmarli w latach 

80 i 90, sprawy spadkowe w Sądzie, łącznie 46 spadkobierców 

- Przewiduje się wydanie pozwolenia na budowę w 2020 r. 







Odkrzaczanie i koszenie ręczne 





Budowa 5 progów piętrzących i odbudowa 2 zastawek na Kanale Kapickim 



Modernizacja jazu Modzelówka 



Trudności związane z gospodarką gruntami: 
- Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w maju 2016 r. – przez kilka miesięcy Park nie mógł 

nabywać wprost działek rolnych! W sierpniu 2016 r. nastąpiła nowelizacja przepisów – parki mogą 

nabywać ziemię rolną na cele ochrony przyrody 

- Nieustalony stan prawny działek - właściciele nie żyją, spadkobierców brak 

- Właściciele żyją, ale są nieobecni z miejsca, np. w USA, 

- Błędy w ewidencji ludności, błędnie wskazany udział właścicieli w nieruchomości (np. po ½ własności 

zamiast 5/6 i 1/6), brak założonych ksiąg wieczystych dla działek – notariusz nie może prowadzić 

czynności, dopóki nie zostanie uregulowany stan prawny 

- Podział geodezyjny działek niekompatybilny ze stanem faktycznym – np. droga gminna biegnie przez 

działki Parku i nie jest wydzielona geodezyjnie 

- Trudne negocjacje z właścicielami prywatnymi (np. nie chcą sprzedać, tylko zamienić grunty-trzeba 

mieć grunty na zamianę i uzyskać zgodę Ministra Środowiska),  

- Przeciągające się procedury w urzędach, 

- Ważna rola prawnika i rzeczoznawcy majątkowego! 



Doświadczenia z realizacji projektu: 

Wykup gruntów 

- Dla każdej działki sporządzamy operat szacunkowy (niski koszt ok. 250 zł, 

podobieństwo gruntów fachowo określi rzeczoznawca majątkowy) oraz w 

księgach wieczystych zgodnie z wymogiem KE zamieszczamy zapisy dotyczące 

przeznaczenia gruntów nieodwołalnie na cele ochrony przyrody.  

- Kupowaliśmy także działki na przetargu ANR, Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Grajewie, a także na licytacji komorniczej 

- Zlecono ekspertyzę dotyczącą możliwości zakupu gruntów na terenie 

projektu, aby przyspieszyć realizację zadania. 

Wykupiliśmy 550 ha z planowanych 530 ha. 

Kupujemy działki z wodniczkami, dubeltami i cietrzewiami!  

 

 

 



Wykup gruntów c.d. 

- Po wykupieniu okazywało się, że właściciel zataił dzierżawę gruntu, a działka jest 

zgłoszona do dopłat 

- Ponadto zgłoszono nielegalnie działki do dopłat wykupione w ramach projektu bądź 

kradziono biomasę z działek, wysyłano patrole Straży Parku, sprawa zgłoszona na 

Policję, ARiMR nie chce udostępnić danych nielegalnie użytkujących grunty, 

tłumacząc się ustawą o ochronie danych osobowych, a w ramach PROW nie jest 

wymagane prawo dysponowania gruntem 

- Zakupiono dużo działek już wydzierżawionych – podpisano stosowne aneksy do umów 

w ramach projektu, ale właściciele uchylają się od obowiązku zapłaty czynszu 

dzierżawnego stanowiącego przychód projektu – sprawy w sądzie, zawieranie ugód 

- Jeśli wykup jest realizowany na szeroką skalę, trzeba wybrać notariusza w drodze 

przetargu nieograniczonego 



Niesolidni Wykonawcy: 

- Rozwiązano z winy Wykonawcy umowę na wykonanie oceny społeczno-

gospodarczej Projektu – wykonawca dostarczył raport opatrzony wieloma 

rażącymi błędami, zakończono spór zawarciem ugody pozasądowej 

- Rozwiązano z winy Wykonawcy umowę na wykonanie remontu 2 zastawek i 

budowę 5 progów piętrzących na Kanale Kapickim – Wykonawca był wezwany z 

początku do wyjaśnień w związku z rażąco niską ceną oferty. Wykonawca 

pomimo pisemnych wezwań do wszczęcia robót przez 1,5 miesiąca nie 

rozpoczął prac, mając ok. 3 miesiące na wykonanie robót w trudnym, 

bagiennym terenie. Naliczono kary umowne, Wykonawca uchylił się od ich 

zapłaty, otrzymał nakaz zapłaty kar umownych z Sądu 



Inne napotkane trudności… 

- Projekt na pewnej części obszaru jest realizowany poza granicami Parku, mimo 

dużego posiadania działek, nie jesteśmy gospodarzem, 

- Wiele przetargów trzeba było powtarzać – bo np. nie było oferentów (na dostawę 

auta terenowego – aż 3 przetargi, na wykonanie zabiegów koszenia ręcznego – brak 

podmiotów zainteresowanych koszeniem, mimo atrakcyjnej stawki za 1 hektar 

zabiegu), 4 przetargi na wykonanie dokumentacji technicznej 

- Niska frekwencja na warsztatach edukacyjnych dla dorosłych – brak zainteresowania 

ochroną przyrody 

- Pogoda – wyjątkowo mokry rok spowodował brak możliwości przeprowadzenia 

części działań ochronnych i konieczność aneksowania umów 



Biebrzańska retencja i usługi ekosystemowe: 
• ok. 500 mln m3 wody jest zakumulowanej w mokradłach Doliny Biebrzy. To mniej więcej tyle, 

ile w jednym z największych Polskich zbiorników retencyjnych – jez. Solińskim w 
Bieszczadach 

• objętość wiosennych wód zalewowych w Dolinie Biebrzy (licząc wyłącznie  
wodę na powierzchni terenu) to średnio około 40 mln m3 i jest porównywalna z objętością 
retencji czynnej jez. Siemianówka 
• w zlewni Biebrzy wartość retencji 1 m3 wody w ciągu roku wyceniono na około 2 zł. Oznacza 

to, że w skali zlewni Biebrzy, 1 hektar łąki podtopionej przez 3 miesiące warstwą wody 20 cm 
ma wartość około 1000 zł. 

• obliczenia hydrologiczne i ekonomiczne wskazują, że na przestrzeni lat 1995-2011 wartość 
retencji wód zalewowych w Dolnym Basenie doliny Biebrzy (odcinek pomiędzy Osowcem a 
Burzynem) wyniosła średnio około 5,5 mln zł rocznie. 

Dane na podstawie artykułu Mateusza 
Grygoruka, nr 23 „Wieści Biebrzańskich” 



Dziękujemy za uwagę 


