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Projekt ORLIK PTAK JAKICH MAŁO, LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji orlika 
grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe 
działania ochronne” jest wdrażany w partnerskiej współpracy stowarzyszenia Ptaki Polskie, Komitetu 
Ochrony Orłów oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego. Finansowany ze środków Komisji Europejskiej 
LIFE+, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Projekt wspiera Spółdzielczy Bank 
Rozwoju w Szepietowie.

Ptaki Polskie
www.ptakipolskie.pl

Komitet Ochrony Orłów
www.koo.org.pl 

Biebrzański 
Park Narodowy
www.biebrza.org.pl 

Komisja Europejska
www.europa.eu/environment/life

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
www.ngosigw.gov.pl 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku
www.wfosigw.bialystok.pl 

Spółdzielczy Bank 
Rozwoju w Szepietowie 
www.sbrbank.pl 

1 649 104 €
71,18%

439 673 €
18,98%

46 097 €
1,99%

74 537 €
3,22%

107,283 €
4,63%

PARTNERZY

BUDŻET: 2 316 694 € 

SPONSORZY

NFOŚiGW

NFOŚiGW

NFOŚiGW

Cele projektu 
ORLIK PTAK JAKICH MAŁO:

 √  Opracowanie Krajowego Planu Ochrony Orlika Grubodziobego Aquila clanga

 √  Zebranie i analiza aktualnie dostępnej wiedzy oraz szczegółowe poznanie biologii, behawioru oraz 
siedlisk polskiej populacji orlików grubodziobych

 √ Działania ochronne,  skoncentrowane na siedliskach oraz samej populacji. 

 √  Konsultacje społeczne oraz działania mające na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności, 
podniesienie poziomu świadomości i wiedzy społecznej o orliku oraz problemach i potrzebie jego 
ochrony wśród lokalnych grup interesu a także wśród ogółu społeczeństwa.

 √  Opracowanie ekspertyz niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz przyszłego wdrożenia 
Krajowego Planu Ochrony Orlika Grubodziobego (hydrologiczna, gruntowa/własnościowa dotycząca 
gruntów kluczowych z punktu widzenia ochrony Orlika, botaniczna, legislacyjna)

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 1 stycznia 2010 – 31 marca 2014 

LOKALIZACJA PROJEKTU: Biebrzański Park Narodowy, Obszar NATURA 2000 – OSO Ostoja Biebrzańska  

Opracował Adam Bernatowicz
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Najrzadsze. 
Mamy ich w Polsce tylko kilkanaście par i wszystkie gniazdują w bagiennej dolinie Biebrzy. Orliki grubo-
dziobe – jedne z najrzadszych orłów na świecie. Niestety zagrożone wyginięciem. W całej Unii Europej-
skiej jest ich nie więcej niż 30 par.

Najbardziej bagienne.
Orliki grubodziobe to ptaki bagien. W zalanych wodą, tętniących życiem dolinach rzecznych czują się naj-
lepiej. Potrzebują niedostępnych, podmokłych lasów aby w spokoju zbudować gniazdo i założyć rodzinę. 
Na rozległych, podmokłych łąkach zdobywają pokarm, zręcznie polując na drobne gryzonie, małe ptaki 
wodne lub płazy. Nic więc dziwnego, że to właśnie nad Biebrzą znalazły swoją jedyną ostoję w Polsce.

Najmniej poznane.
Trzymają się z dala od ludzkich siedzib i uczęsz-
czanych szlaków turystycznych. Są bardzo 
płochliwe i źle znoszą obecność ludzi. Wystraszo-
ne, są w stanie opuścić gniazdo pozostawiając 
w nim pisklę, które staje się wówczas łatwym łu-
pem dla drapieżników.

Co im zagraża?
Brak miejsca do życia jest głównym zagrożeniem  
dla orlików grubodziobych, nie tylko w Polsce, ale 
również globalnie. Osuszanie terenów bagiennych 
i wycinanie lasów sprawia, iż populacja kurczy się 
już we wszystkich europejskich miejscach wystę-
powania.

Dlaczego tak cenne?
Obecność orlików grubodziobych nad Biebrzą to wskaźnik wciąż jeszcze obecnej tu bioróżnorodności. 
To dowód, iż podejmujemy właściwe działania ochronne; świadectwo naszego zrozumienia biologii 
gatunku, jego potrzeb, funkcjonowania Przyrody i świata, w którym żyjemy.

Jest orlik, jest nadzieja. Są bagna, jest życie.

Dzięki badaniom w projekcie, wiemy już 
niestety, iż wiele ptaków ginie podczas migracji 
i na zimowiskach. Giną z powodu działalności 
człowieka – strzelanie do ptaków podczas 
przelotu, kolizje z liniami elektroenergetycznymi 
i budowlami, wykładanie zatrutego pokarmu oraz 
zanik terenów bagiennych na zimowiskach to 
przyczyny wysokiej śmiertelności. 

Zmiana bagien w suche łąki sprawia, iż na wcześniejsze rewiry orlików grubodziobych wkraczają 
blisko spokrewnione orliki krzykliwe. Prowadzi to do hybrydyzacji, czyli mieszania gatunków. 

pierwotnych bagien

Ostatni orzeł

Liczebność 
2007-2012
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Ziemia dla orlików
W ramach projektu udało się zlokalizować oraz zakupić działki znajdujące się w obrębie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego i w jego Otulinie. 

Zostały one wytypowane na podstawie wnikliwych analiz przeprowadzonych przez Komitet Ochrony Or-
łów oraz Biebrzański Park Narodowy. Wybór padł na te, które znajdowały się na terenie potencjalnych lub 
aktualnych rewirów orlików grubodziobych.  

Wszystkie zakupione grunty znajdują się w obszarze Natura 2000, a duża ich część (ok. 90 ha) poza 
Parkiem. Dzięki temu, poszerzona została ochrona siedlisk orlików grubodziobych poza Biebrzańskim 
Parkiem Narodowym. Wzrósł również nasz wpływ na zarządzanie tymi cennymi obszarami. Na wszyst-
kich gruntach przeprowadzone zostały działania ochronne, a w przyszłości będą one koszone w sposób 
ekstensywny, czyli najbardziej odpowiadający wymaganiom orlików grubodziobych i innych gatunków 
ptaków.

Im więcej wody, tym lepiej
Aby zatrzymać wodę w kluczowych dla orlików grubodziobych łowiskach, w ramach projektu zmoderni-
zowano cztery budowle małej retencji – 3 przepusty z piętrzeniem i zastawkę. Powstały też trzy urządze-
nia małej retencji: przepust z piętrzeniem, zastawka, przetamowano też rów melioracyjny. 

Po co? 

Powstrzyma to odwadnianie rozległych łąk orlika grubodziobego, a tym samym zapewni ptakom obfi -
tość pokarmu. Co ważne, budowle posiadają funkcję regulacji poziomu piętrzenia wody, dzięki czemu 
istnieje możliwość zarządzania nimi w zależności od aktualnej sytuacji hydrologicznej (poziomu wody). 
Po zakończeniu projektu, zbudowane obiekty nadal będą spełniać swoje zadanie dzięki „instrukcji hydro-
logicznej”, zgodnie z którą służby Biebrzańskiego Parku Narodowego będą gospodarować odpowiednio 
spiętrzoną wodą.

EFEKT:
√  100 ha gruntów zakupionych dla orlików grubodziobych (w tym dwie działki z gniazdami 

orlików grubodziobych).

Łąki, czatownie i tyczki 
– również dla orlików 
Aby polować, orliki grubodziobe potrzebują 
otwartych łąk bagiennych. Badania prowadzone 
w projekcie pokazały, iż wielkość rewirów zajmo-
wanych przez orliki grubodziobe może dochodzić 
do 3 tys. ha. 

Wskutek melioracji odwadniających prowadzo-
nych przez lata w Dolinie Biebrzy wiele cennych 
obszarów zniknęło. Dlatego jednym z zadań pro-
jektu było odtworzenie cennych żerowisk orlików 
grubodziobych. Orlikowe łąki przywracaliśmy 
przez koszenie ręczne – powoduje najmniej szkód 
– i odkrzaczanie zarośniętych terenów.

Większość biomasy – pozostałej po koszeniu 
– zniknęła, ale pozostało też kilka stogów, które 
ułatwić mają orlikom i innym szponiastym polo-
wanie. Taka dwumetrowa „kupa siana” o objętości 
ok 4 m3 to dla nich całkiem wygodne miejsce na 
wypatrywanie ofi ary i odpoczynek. Tym sposo-
bem, oprócz przygotowania 100 ha „orlikowej łąki” 
dołożyliśmy również kilka nowych czatowni. 

Oprócz stogów siana, na łąkach, gdzie orliki zdo-
bywają pożywienie, umieściliśmy również spe-
cjalne tyczki, z których ptaki mogą obserwować 
okolicę i wypatrywać ofi ary.

EFEKT:
√ 100 ha łąk skoszonych ręcznie i 565 ha łąk odkrzaczonych dla orlików grubodziobych
√ czatownie w formie stogów siana 
√ 20 czatowni w formie tyczek 

orlików grubodziobych

Miejsce do życia dla
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Tradycyjne koszenie ręczne, fot. Robert Cherek

Czatownia na tyczce, fot. Kordian Bartoszuk
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Materiał fi lmowy zebrany z ukrytych kamer zamontowanych przy gniazdach wykorzystany został do ce-
lów badawczych, m.in. do zbadania składu pokarmu orlików.

Jak wynika z analizy nagrań skład pokarmu jest zróżnicowany. Polskie orliki grubodziobe polują głównie 
na niewielkie ptaki wodno-błotne (40%) oraz małe gryzonie, głównie norniki i karczowniki (39%), jak rów-
nież ryby (9%) i płazy (12%).

Dom jest 
najważniejszy. 
Szczególnie ten, który zapewnia spokój i bezpie-
czeństwo. Dlatego, gdy brak odpowiednich drzew 
i rozległych, naturalnych obszarów bagiennych, 
budujemy gniazda dla orlików grubodziobych. 
Specjalnie przygotowane platformy, nawet na 
młodych drzewach mogą stanowić atrakcyjne lo-
kum dla tych wymagających ptaków. Na miejsca  
posadowienia platform wybieramy niedostępne 
lasy bagienne w pobliżu skraju lasu. 

Wszystkie gniazda orlików grubodziobych za-
bezpieczone zostały specjalnymi substancjami 
chroniącymi drzewa przed ssakami drapieżnymi, 
np. kuną leśną. Do tego celu stosowano, np. ter-
pentynę balsamiczną, którą polewane były drzewa
z gniazdem i drzewa sąsiadujące.

Gniazdo

EFEKT:
√  30 sztucznych gniazd zamontowanych 

w latach 2010-2012.

√  do 2014 wykorzystane przez cztery pary 
orlików grubodziobych

√  sztuczne gniazda zostały zamieszkane 
również przez: puchacze, orliki krzykliwe, 
myszołowy i bociany czarne.

√  Dzięki zastosowaniu repelentów, w latach 
2010-2013 odnotowano tylko jeden przy-
padek zrabowania pisklęcia orlika grubo-
dziobego przez ssaka.
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Zabezpieczenie drzew gniazdowych terpentyną, 
fot. Grzegorz Maciorowski

Sztuczne gniazdo, fot. Grzegorz Maciorowski

Aby zapewnić spokój rodzinom w gniazdach, drzewa otoczone są specjalnymi strefami 
ochronnymi oraz monitoringiem z ukrytych kamer.

√  powstało 20 stref ochronnych w Biebrzańskim PN i Nadleśnictwie Rajgród

√  powierzchnia stref ochronnych wynosi 1586 ha

√  wykupiono 25 ha drzewostanów gniazdowych, gdzie wprowadzono ochronę ścisłą

√  w latach 2010-2012 monitorowano 2 zajęte gniazda

√  materiał zebrany z kamer został wykorzystany do celów badawczych
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Skuteczna ochrona orlików grubodziobych to przede wszystkim lepsze poznanie biologii i ekologii tych 
tajemniczych orłów.

Dzięki projektowi możliwe było zbadanie i odkrycie potrzeb orlików grubodziobych tu, nad Biebrzą, ale też 
zagrożeń podczas dalekich wędrówek na zimowiska. Zdobyta przez cztery lata projektu wiedza posłu-
żyła do opracowania skutecznej strategii ochrony orlików grubodziobych, ale też całej Doliny Biebrzy na 
przyszłość.

Orliki z antenkami
Orliki grubodziobe to ptaki migrujące. Nad Biebrzą 
spędzają wiosnę, lato i początek jesieni, pozostałą 
część roku w Grecji, Turcji, Afryce, Izraelu... 

Aby poznać trasy wędrówek i zagrożenia, w ra-
mach projektu 17 orlików zostało wyposażonych 
w nadajniki satelitarne. Wśród nich również orliki 
krzykliwe. Ich poczynania śledzili naukowcy, ale 
też tysiące internautów, którzy w trakcie trwania 
projektu podglądali na stronie internetowej projek-
tu wędrówkę Zośki, Hubala, Jerzego, Witolda, Hen-
ryka, Władka, Nila, Kolumba, Jana, Rudego, Hanki.

Sprytny gadżet 
w służbie Przyrodzie
Zasilane energią słoneczną nadajniki wykorzystu-
ją system GPS i przesyłają nam dokładne infor-
macje o lokalizacji danego ptaka. Zakładane na 
orliki przy użyciu teflonowych szelek, nie przekra-
czają 3% całkowitej masy ciała ptaka. Nie obniżają 
sprawności ptaków, czego dowodzi Kolumb – orlik 
grubodzioby, który już od 1999 roku nosi nadajnik 
i z powodzeniem odchowuje młode prawie każde-
go roku.

Badania P O L S K A

SUDAN POŁUDNIOWY

KRETA

HenrykHenryk

Kolumb

Hubal

Witold

Zośka
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EFEKT:
√ 17 ptaków z nadajnikami
√ wytyczone 3 główne korytarze migracyjne
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Witold

Przykładowe rewiry samców orlika grubodziobego nad Biebrzą.

Kolumb

Hubal

granice rewirów

0 5 10 20 30 40
km Niebezpieczne Wędrówki

Zarówno jesienią jak i wiosną orliki grubodziobe 
pokonują ta samą trasę.

Niestety to czas szczególnych zagrożeń – dla 
wielu ptaków czas śmierci. Po spokojnym sezonie 
nad Biebrzą, okres wędrówek to prawdziwy szlak 
śmierci dla orlików grubodziobych. Najprawdo-
podobniej to właśnie wtedy populacja ponosi naj-
większe straty. 

Ptaki giną w Turcji, na Bliskim Wschodzie i w Egip-
cie. Najgorzej sytuacja przedstawia się w krajach 
basenu Morza Śródziemnego, od Serbii do Grecji. 

Ten etap wędrówek jest najbardziej niebezpiecz-
ny. Podczas trasy przez Bosfor i Bliski Wschód 
eskalacja tępienia ptaków (nie tylko szponiastych) 
osiąga niewyobrażalne rozmiary. Niestety również 
obszar europejskiego zimowania nie jest dla pta-
ków bezpieczny – oprócz ciągłego zagrożenia ze 
strony greckich myśliwych dochodzi jeszcze trucie 
za pomocą specjalnie wykładanej zatrutej padliny, 
z której ptaki lokalnie korzystają. 

Prawdopodobnie główną przyczyną jest niezwy-
kle w tych okolicach popularne strzelanie do pta-
ków. Jedynie podczas 4 lat trwania programu LIFE  
z wędrówek nie powróciły co najmniej 3 dorosłe 
samce orlików grubodziobych. Wobec nielicznego 
potomstwa – co roku nad Biebrzą rodzi się od 2 do 
7 młodych – strata każdego orlika jest dla popula-
cji ogromnym zagrożeniem.

Oprócz zbadania dalekich wędrówek, dane z nadajników wskazują jakie tereny orliki wybierają tu, nad 
Biebrzą. Jest to cenna wskazówka do dalszych działań ochronnych.

Badania nad przemieszczaniem się orlików grubodziobych wciąż prowadzi się również przy użyciu kolo-
rowych obrączek zakładanych na ptaki. 

Bruzda, orlik grubodzioby zastrzelony w Czarnogórze, 
listopad 2012, fot. Mihailo Jovicevic

Bruzda, fot. Grzegorz Maciorowski

Zdjęcie rtg. Widoczne jasne plamy 
na skrzydłach i nodze to śruciny
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Jak wynika z przeprowadzonych – przy wsparciu 
Ulo Vali, wybitnego genetyka i znawcy obu gatun-
ków orlików – badań:

 √  Hybrydyzacja orlików jest jednym z najważniej-
szych zagrożeń w europejskiej części zasięgu 
orlików grubodziobych.

 √  Prawie połowa wszystkich par z udziałem orlika 
grubodziobego w Dolinie Biebrzy ulega hybrydy-
zacji

 √  Wszystkie osobniki orlika grubodziobego w Pol-
sce poza Doliną Biebrzy mieszają się z orlikiem 
krzykliwym.

Przeprowadzono ocenę poziomu wody w miejscach występowania orlika grubodziobego w basenie rzeki 
Biebrzy. Wysoki poziom wody jest elementem warunkującym występowanie orlików grubodziobych. Dla 
porównania zbadano poziom wody w siedliskach, gdzie występowały pary mieszane oraz orliki krzykliwe. 
Różnica była ogromna – tam, gdzie występowały orliki krzykliwe, wody praktycznie nie było przez cały rok.

W siedliskach orlika grubodziobego zalew w wysokości ok. 20 cm utrzymywał się średnio przez 87 dni  
w ciągu roku. Badania i ocena kluczowych parametrów żerowisk orlika grubodziobego dostarczyły cen-
nych informacji odnośnie roślinności, dostępności pożywienia i poziomu wody na łąkach, gdzie ptaki 
znajdują pożywienie. Przeprowadzona ekspertyza botaniczna wskazała jakie siedliska są najcenniejsze 
dla orlików grubodziobych oraz czym różnią się one od siedlisk orlików krzykliwych.

Jednym z ważniejszych badań przeprowadzonych w ramach projektu było zebranie, analiza i ocena ma-
teriału DNA orlika grubodziobego i orlika krzykliwego oraz hybryd z Doliny Biebrzy. 

Hybrydyzacja orlików krzykliwych i orlików grubodziobych była dotąd zjawiskiem o nieznanej skali. Nie-
wiadomą był również stopień zagrożenia jakim jest dla grubodziobych mieszanie się tych dwóch blisko 
spokrewnionych gatunków. 

Niekorzystne zmiany środowiskowe (osuszanie terenów podmokłych i intensyfikacja rolnictwa) powodu-
ją, iż kurczą się tereny orlików grubodziobych, a na ich zmeliorowane żerowiska wkraczają orliki krzykliwe, 
którym takie środowisko odpowiada. 

dokumenty i publikacje

Ekspertyzy

Wobec powyższych, hybrydyzacja staje się 
krytycznym zagrożeniem dla orlików grubo-
dziobych. Jak się okazuje, ochrona gatunku 
przed hybrydyzacją z orlikiem krzykliwym 
polegać powinna na oddzieleniu środowisk 
obu orlików, gdyż do hybrydyzacji docho-
dzi najczęściej na siedliskach pośrednich, 
zmeliorowanych przez człowieka. Należy re-
tencjonować wodę w siedliskach orlika grubo-
dziobego, szczególnie w okresie wiosennym.

Krajowy Plan Ochrony 
Strategicznym celem projektu było stworzenie 
Krajowego Planu Ochrony orlików grubodziobych. 
Spisany dokument, który na podstawie przepro-
wadzonych w projekcie badań wyznacza zale-
cenia do długoterminowych działań ochronnych, 
został poddany konsultacjom społecznym oraz 
przekazany do zatwierdzenia Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. 

Oprócz Krajowego Planu Ochrony, innymi ważny-
mi osiągnięciami projektu są:

 √  Przygotowanie długoterminowej strategii finan-
sowania działań ochronnych na rzecz orlika gru-
bodziobego. 

 √  Uaktualnienie europejskiego planu ochrony orli-
ka grubodziobego.

 √  Plan ochrony After-LIFE, czyli wytyczne dla  
zachowania efektów projektu.

 √   Przygotowanie planu ochrony miejsc lęgo-
wych oraz żerowisk i dostosowanie go do PZO  
obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy.
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Co więcej, projekt dostarczył cennych danych 
naukowych dotyczących biologii i występowania 
orlików grubodziobych, które zostały włączone do 
Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000 
w dolinie Biebrzy. 

Dokument ten wyznacza siedliska przyrodnicze, 
przewidziane do ochrony na podstawie Dyrekty-
wy Siedliskowej, oraz siedliska ptaków, określone 
zgodnie z Dyrektywą Ptasią.

Wpłynęło to pozytywnie na zarządzanie obszarami 
Natura 2000 OSO „Ostoja Biebrzańska” i SOO „Do-
lina Biebrzy”, dzięki identyfikacji lokalizacji szcze-
gólnie cennych siedlisk przyrodniczych, określenia 
ich stanu obecnego, zagrożeń oraz zaleceń do 
działań w przyszłości.

Prowadzone badania pozwoliły również na wyda-
nie szeregu ważnych publikacji naukowych doty-
czących biologii i ekologii orlików grubodziobych.

Rys. Michał Skakuj 

orlik grubodzioby

mieszaniec

orlik krzykliwy
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Aby skuteczniej chronić orliki grubodziobe korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia specjalistów z innych 
krajów. Dzielimy się także wynikami naszych badań i staramy się wspólnie opracować strategię ochrony 
tych znikających, bagiennych orłów.

współpraca

Międzynarodowa

 √  12 marca w Podgoricy odbyło się zainicjowane 
przez nas międzynarodowe seminarium ORLIK 
PTAK JAKICH MAŁO, poświęcone ochronie or-
lików grubodziobych i innych ptaków szponia-
stych.  Odbyło się w następstwie zastrzelenia 
jednego z orlików grubodziobych w Czarno-
górze, na granicy Parku Narodowego Jezioro 
Szkoderskie. W trzy miesiące po śmierci Bruzdy  
- tak miał na imię zabity orlik - rozmawialiśmy  
o poprawie bezpieczeństwa ptaków migrują-
cych nad Bałkanami.

Spotkanie zorganizowały Czarnogórskie Parki 
Narodowe, a całość patronatem objęła Amba-
sada Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogó-
rze.  Wydarzenie to odbiło się szerokim echem  
w Czarnogórze, a współpraca z Centrum Ochro-
ny Ptaków w Czarnogórze trwa i zmierza ku 
międzynarodowej koalicji chroniącej szlaki mi-
gracyjne ptaków szponiastych. 

 √  Podczas konferencji podsumowującej projekt, 
która odbyła się w styczniu 2014 roku, oprócz 
ornitologów z Czarnogóry, gościliśmy w Bie-
brzańskim Parku Narodowym również eksper-
tów z Grecji, Białorusi, Ukrainy i Estonii. Badania 
wędrówek pokazały, iż bez dalszej międzynaro-
dowej współpracy nie uda się ochronić orlików 
grubodziobych i innych ptaków migrujących na 
zimowiska przez obszary basenu Morza Śród-
ziemnego.

 √  We wrześniu 2011 mieliśmy okazję zapoznać się z sytuacją orlika grubodziobego na Białorusi,  
a konkretnie w dolinie Prypeci i przyległych Bagnach Olmańskich. Przewodnikiem po tym rozległym 
raju orlików grubodziobych był Valery Dombrovsky  (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Zoo-
logii), wybitny specjalista w dziedzinie badań orlików grubodziobych.

Efektem było opisanie najbardziej optymalnych biotopów (lęgowisk i żerowisk) orlika grubodziobego 
na Białorusi oraz porównanie ich z siedliskami biebrzańskimi. 

Efektem była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w badaniu i ochronie orlików grubo-
dziobych. Abstrakty wydane jako wynik spotkania to cenna pozycja podsumowująca wyniki naj-
nowszych badań orlików grubodziobych w Europie.

 √  W styczniu 2012, Valery Dombrovsky był jednym z uczestników międzynarodowych warsztatów po-
święconych orlikom grubodziobym, które zorganizowaliśmy w Biebrzańskim Parku Narodowym.  
W warsztatach udział wzięli również naukowcy z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

Od lewej: Grzegorz Maciorowski (Komitet Ochrony Orłów), Ulo Vali i Urmas Sellis (Eagle Club, Estonia)

fot. Paweł Sidło

Konferencja, fot. Paweł Sidło
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Scenariusze zajęć
o biologii i ochronie
Orlika Grubodziobego

Edukowaliśmy. 

W latach 2011 i 2012, na podstawie autorskiego pakietu scenariuszy zajęć edukacyjnych, opracowanego 
przez Biebrzański Park Narodowy w ramach projektu, przeprowadzono 41 warsztatów dla szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Łącznie w warsztatach wzięło udział 1651 uczniów.

Komunikacja

Poznaj Pokochaj Pomóż
Najpierw trzeba poznać. 

W miarę prowadzenia kolejnych badań i poznawa-
nia tajemniczych orlików grubodziobych, przybli-
żaliśmy również ich piękno mieszkańcom Biebrzy, 
lokalnym społecznościom, które cieszą się obec-
nością tych niezwykłych orłów na co dzień.

Kto poznał, ten pokochał i pomaga nam chronić orliki grubodziobe. 

przez Biebrzański Park Narodowy w ramach projektu, przeprowadzono 41 warsztatów dla szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Łącznie w warsztatach wzięło udział 1651 uczniów.

Wskazówki dla rolnictwa przyjaznego orlikom grubodziobym.

Tym, którzy jeszcze nie znają Biebrzy i nie słyszeli 
o orlikach grubodziobych, przedstawialiśmy nasze 
niesamowite orły podczas wystaw fotografi i przy-
rodniczej, między innymi w Warszawie, podczas 
ogólnopolskich festiwali oraz w relacjach telewi-
zyjnych, prasowych i radiowych.

Orlik grubodzioby w galerii handlowej Złote Tarasy 
w Warszawie, fot. Przemysław Bednarczyk

Szkoła, fot. Piotr Tałałaj

Podczas premiery fi lmu  „Orlik Grubodzioby – ptak 
jakich mało” w Operze i Filharmonii Podlaskiej 
w Białymstoku, zjawiło się ponad 200 osób, które 
obejrzało pierwszy w Polsce i drugi na świecie fi lm 
o tym gatunku. Film został również wyemitowany 
we wszystkich lokalnych stacjach TVP w całej Pol-
sce (TVP Regiony).

Obok wydanej broszury informacyjnej projektu, plakatów promocyjnych oraz 
edukacyjnych, w ramach projektu nakładem 1500 sztuk wydana została rów-
nież książka „Orlik grubodzioby – ginący orzeł z bagien”, która jest jedyną 
w Polsce tak wyczerpująca publikacją dotycząca orlików grubodziobych.
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Orlikowe

Centrum
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z Biuro projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO, czyli 
Centrum Orlikowe, mieści się w Goniądzu przy uli-
cy Dolistowskiej 21 i otwarte jest dla każdego za-
interesowanego orlikami grubodziobymi oraz całą 
Przyrodą – nie tylko Biebrzy.

Oprócz biura projektu, jest tu również świetlica 
edukacyjna dla dzieci, przytulna sala projekcyjna, 
gdzie zapraszamy na pokazy fi lmów przyrodni-
czych oraz sala konferencyjna, gdzie odbywały się 
najważniejsze spotkania projektu.

W jednym miejscu podsłuchiwać nocą sowy, oglądać fi lmy przyrodnicze i poznawać tajniki fotografi i, 
prowadzić posiedzenie Komitetu Sterującego, przyjmować światowych ekspertów od ptaków szponia-
stych, uczyć dzieci latać, ale też grzecznie pracować za biurkiem? 

Takie rzeczy tylko w Centrum Orlikowym!

Centrum Orlikowe staje się miejscem regularnych spotkań społeczności lokalnej. Relacje  oraz zapowie-
dzi kolejnych można śledzić na stronie internetowej projektu www.orlikgrubodzioby.org.pl. 

Zapraszamy na cykliczne spotkania pod tytułem Noc Sów, pokazy fi lmów przyrodniczych, wystawę rę-
kodzieła i malarstwa inspirowanego ptakami, spotkania z ciekawymi ludźmi w temacie ochrony przyrody 
oczywiście. Uczniów i nauczycieli zapraszamy na Zielone Szkoły. Letnie Akademie Małych Przyrodników 
oraz oryginalne zajęcia z biologii.

EFEKT:
√ ponad 50 spotkań ze społecznością lokalną 
√ ponad 600 uczestników 

Ciekawe spotkanie z ciekawymi gośćmi
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 √  Przyjedź nad Biebrzę i oprócz lornetki, zabierz ze 
sobą szacunek. Nie płosz zwierząt – obserwuj 
orliki grubodziobe i inne dzikie zwierzęta z odpo-
wiedniej odległości. Skorzystaj z infrastruktury 
przygotowanej specjalnie do podglądania orli-
ków grubodziobych.

 √  Przestrzegaj stref ochronnych - na terenie Par-
ków Narodowych poruszaj się wyłącznie po 
udostępnionych ścieżkach edukacyjnych i szla-
kach turystycznych.

 √  Nie śmieć. Nie hałasuj. Ciesz się pięknem i nie-
zwykłym bogactwem tutejszej przyrody.

dla orlików grubodziobych

Co ty możesz zrobić
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 √  Pilnuj przestrzegania prawa w Polsce i chroń tereny podmokłe przed osuszaniem, a rzeki przed re-
gulacjami, które najczęściej są  zupełnie niepotrzebne, niszczą przyrodę i, paradoksalnie, zwiększają 
zagrożenie powodziowe.

 √  Dowiedz się więcej o tajemniczych orlikach grubodziobych – czytaj nasze wydawnictwa, odwiedź stro-
nę www.orlikgrubodzioby.org.pl, siedzibę Biebrzańskiego Parku Narodowego lub Centrum Orlikowe 
w Goniądzu.

 √  Zostań wolontariuszem! To najlepszy sposób na aktywny udział w ochronie przyrody. Dołącz do Pta-
ków Polskich, Biebrzańskiego Parku Narodowego lub Komitetu Ochrony Orłów.

Styczeń 
Orliki grubodziobe spędzają 
zimę w północno-wschodniej 
Afryce, Bliskim Wschodzie 
i południowej Europie.

Luty
Pod koniec miesiąca szykują się do 
powrotnej wędrówki na lęgowiska.

Marzec
Z początkiem marca 
ptaki opuszczają 
zimowiska. Kierują się 
na północ, codziennie 
pokonując około 
350 km.

Kwiecień
Po dotarciu do Doliny Biebrzy, samce 
orlików grubodziobych rozpoczynają swoje 
spektakularne loty godowe i ptaki dobierają się 
w pary. Budują nowe gniazdo lub poprawiają 
zeszłoroczne. Pod koniec miesiąca lub na 
początku maja w gnieździe pojawiają się 2 jaja.

Maj
Okres wysiadywania jaj. Samica przebywa 
w gnieździe, a samiec zaopatruje ją w pokarm, pilnuje 
gniazda i swojego terytorium przed innymi samcami 
i drapieżnikami. Pod koniec miesiąca wykluwa się 
pierwsze pisklę, drugie pojawia się 2 do 5 dni później.

Lipiec
Wciąż trwa opieka nad pisklęciem, 
a w drugiej połowie miesiąca do 
polującego ojca dołącza również 
matka. Jednak to wciąż samiec karmi 
młodego częściej. Samica stara się 
natomiast nie oddalać od gniazda, 
pilnując bezpieczeństwa swojego 
cennego potomka. Sierpień

Na początku sierpnia młody 
wylatuje z gniazda, ale przebywa 
z rodzicami i jest przez nich 
wciąż karmiony. Usamodzielnia 
się w połowie miesiąca.Wrzesień

Rozpad więzów rodzinnych. Ptaki osobno 
i w różnym czasie rozpoczynają wędrówkę 
na zimowiska. Opuszczają Polskę.

 Listopad
W połowie października ostatnie ptaki opuszczają Dolinę Biebrzy 
(choć zdarzają się nieliczne przypadki zimowania). Większość ptaków 
jest już w trakcie wędrówki na zimowiska. Po wyczerpującej 
wędrówce, orliki grubodziobe docierają do miejsc zimowania.

Czerwiec
Jest nękane przez starsze i prawie 
zawsze ginie. Przez pierwsze tygodnie 
po wykluciu piskląt ojciec poluje 
i dostarcza pokarm zarówno młodym 
orlikom, jak i swojej partnerce.

Wykorzystano motywy z prac T. Cofty

Rok z orlikami grubodziobymi



ORLIK PTAK JAKICH MAŁO 
www.orlikgrubodzioby.org.pl

Ptaki Polskie 
ul. Dolistowska 21 
19-110 Goniądz

Komitet Ochrony Orłów 
ul. Niepodległości 53/55 

10-044 Olsztyn

Biebrzański Park Narodowy 
Osowiec-Twierdza 8  

19-110 Goniądz

Opracowała:  
Anna Pilarska (Ptaki Polskie), na podstawie badań, publikacji, prezentacji i wystąpień 

Grzegorza Maciorowskiego (Komitet Ochrony Orłów) 
Pawła Mirskiego (Komitet Ochrony Orłów) 

Jana Lontkowskiego (Komitet Ochrony Orłów) 
Adama Bernatowicza (Biebrzański Park Narodowy) 

Krzysztofa Jurczaka (Ptaki Polskie) 
Jacek Karczewski (Ptaki Polskie)

Projekt ORLIK PTAK JAKICH MAŁO, LIFE08 NAT/PL/000511 „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego  
Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne” jest wdrażany 

w partnerskiej współpracy stowarzyszenia Ptaki Polskie, Komitetu Ochrony Orłów oraz Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Finansowany ze środków Komisji Europejskiej LIFE+, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku. Projekt wspiera Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie.
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