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Wstęp

Orlik grubodzioby Aquila clanga jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem orłów Europy. Jako 
ptak związany głównie z terenami bagiennymi, jego populacja ustępowała z Europy Zachodniej wraz  
z rozwojem melioracji i powszechnym osuszaniem bagien. W wyniku niekorzystnych przemian, na tere-
nie Unii Europejskiej stabilna populacja występuje tylko w Polsce. Wskutek wielu dziesięcioleci osuszania 
bagien środkowej Europy, gatunek ten utracił większość obszarów dogodnych do żerowania i gniazdo-
wania. Orlik grubodzioby lęgnie się wyłącznie na obszarach rozległych bagien i wyraźnie unika bliskości 
człowieka. Kotlina Biebrzańska stanowi jego ostatnią ostoję w  Polsce oraz zachodni kraniec zasięgu 
światowego. Jego biebrzańska populacja nie przekracza 12 par lęgowych, a w całym kraju jest jeszcze 
tylko kilka par mieszanych z orlikiem krzykliwym.

Rys.1. Globalny zasięg występowania orlika grubodziobego.

Projekt LIFE08 NAT/PL/000511 rozpoczął się w styczniu 2010 r. i trwał do 31.03.2014r. Cel projektu zo-
stał określony jako „Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego w Polsce: opracowanie Krajowego 
Planu Ochrony i podstawowe działania ochronne”. Budżet projektu wynosił 2 316 694 €. Suma ta prze-
znaczona była na działania trzech Partnerów projektu: stowarzyszenie Ptaki Polskie, Komitet Ochrony 
Orłów i Biebrzański Park Narodowy. 
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W ramach projektu wybudowano także wieżę i platformę obserwacyjną, aby zmniejszyć ruch turystyczny 
w miejscach zasiedlanych przez orliki. Posadowiono również 4 tablice informacyjne w miejscach kluczo-
wych działań ochronnych. 

Działania ochronne w  projekcie prawdopodobnie wpłynęły pozytywnie na stabilność populacji orlików 
w Dolinie Biebrzy. W krótkim okresie czasu trudno jest stwierdzić bezpośredni wpływ działań na populację. 

Pomimo to, badania przeprowadzone w ramach projektu ukazały kolejne, wcześniej nieznane zagro-
żenia. Aby orliki grubodziobe w Polsce przetrwały, niezbędne jest m.in.:

• utrzymanie wiosennych zalewów na rozległych obszarach bagien w rewirach orlików

•  zwiększenie areału terenów optymalnych do zasiedlenia przez gatunek w Dolinie Biebrzy, w celu mak-
symalnego rozwoju populacji i wykorzystania pojemności ekologicznej Doliny

•  przeprowadzenie działań renaturyzacyjnych na obszarach położonych poza doliną Biebrzy, a poten-
cjalnie możliwych do zasiedlenia przez gatunek

•  zabezpieczenie (głównie poprzez wykup jako najskuteczniejszą metodę) należących do właścicie-
li prywatnych, gruntów leśnych stanowiących drzewostany lęgowe orlików grubodziobych w Dolinie 
Biebrzy

•  zmniejszenie zagrożeń na europejskich zimowiskach orlików oraz trasach migracji, głównie na Bałka-
nach.

Na projekt składało się łącznie 51 działań, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na populację or-
lików w Dolinie Biebrzy. Orlik grubodzioby jest gatunkiem parasolowym; działania ochronne w projek-
cie prawdopodobnie wpłynęły pozytywnie na wiele zagrożonych gatunków, a przede wszystkim na ptaki 
wodno-błotne. 

Podstawowe działania ochronne w  projekcie obejmowały zabezpieczenie siedlisk optymalnych dla 
orlika grubodziobego, a także inne działania ochronne. Wśród najważniejszych należałoby wymienić:

•  Odkrzaczanie zarośniętych bagien. Odzyskano – zoptymalizowano tereny żerowiskowe (ok. 550 ha 
gruntów). 

•  Ręczne wykoszenie enklaw położonych w okolicy gniazd orlików, na terenach z porzuconym użytko-
waniem kośnym. Rozwiązanie to umożliwiło szybszy dostęp polujących rodziców do odpowiednich 
siedlisk, stanowiących żerowiska. Łącznie wykoszono obszar ok. 100 ha.

•  Budowa urządzeń hydrotechnicznych na tzw. Rowie spod Polkowa, umożliwiających regulację pozio-
mu wód gruntowych w pobliżu gniazdowania orlików. 

•  Zakupy gruntów leśnych i nieleśnych o największej wartości dla orlików grubodziobych (ok. 25 ha 
najcenniejszych terenów leśnych i ok. 90 ha łąk). 

•  Regularne opryski drzew w okolicy gniazd orlików terpentyną balsamiczną, środkiem działającym od-
straszająco na drapieżniki zagrażające lęgom ptaków, m.in. kunę leśną. 

• Posadowienie 30 sztucznych platform gniazdowych w siedliskach dogodnych dla orlików. 

W ramach projektu przeprowadzono również 5 ekspertyz na potencjalnych terenach położonych poza 
Doliną Biebrzy, możliwych do zasiedlenia przez gatunek w przyszłości. Dały one podstawy naukowe do 
działań ochronnych siedlisk gatunku na tych terenach w przyszłości.

Przeprowadzono także szereg prac badawczych, prowadzących do stworzenia naukowych podstaw 
kolejnych działań ochronnych: 

•  Badania telemetryczne wskazały niebezpieczeństwa, na które orliki są narażone podczas migracji, 
a także pokazały dokładne zasięgi rewirów samców orlików w Dolinie Biebrzy. 

•  Monitoring CCTV przy gniazdach orlików pozwolił m.in. rozpoznać główne gatunki ofi ar orlików oraz 
zbadać stopień zagrożenia lęgów.

•  Ekspertyza DNA orlików pozwoliła określić stopień zagrożenia populacji hybrydyzacją z orlikiem krzy-
kliwym.  

Najważniejszym efektem prac naukowo-badawczych było stworzenie polskiego Krajowego Planu Ochro-
ny gatunku, głównego krajowego dokumentu planistycznego w ochronie orlików grubodziobych.

Obok działań ochronnych, ważną rolę odegrała komunikacja społeczna i edukacja. W ramach projektu w Go-
niądzu powstało Centrum Orlikowe, budynek przeznaczony na cele edukacyjne, a także pełniący rolę biura 
projektu. W okresie trwania projektu przeprowadzono łącznie ok. 50 spotkań dla ponad 600 uczestników. 

Biebrza
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Legenda
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Analiza SWOT

 MOCNE STRONY  SŁABE STRONY

•  Wiedza na temat biologii i wymagań siedliskowych 
 gatunku została szczegółowo poznana

•  Solidnie przygotowana i doświadczona kadra ba-
dawcza i administracyjna

•  Zakupiony został sprzęt do badań biologii ptaków, 
umożliwiający kontynuację badań w  przyszłości 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów

•  Zakupione w  ramach projektu grunty są 
przeznaczone nieodwołanie na cele ochrony przy-
rody

•  Większość populacji i gniazd orlika grubodziobego 
znajduje się w zarządzie Biebrzańskiego Parku Na-
rodowego, na terenie o wysokiej randze ochronnej

•   Istnieją organizacje zainteresowane dalszą ochro-
ną orlików grubodziobych: Ptaki Polskie, Komitet 
Ochrony Orłów, Biebrzański Park Narodowy (Pol-
ska), Kotkaklubi (Estonia) organizacje w Czarnogó-
rze i Grecji

•  Powstał Krajowy Program Ochrony orlika grubo-
dziobego

•   Powstał Plan Zadań Ochronnych obszarów Natura 
2000 Doliny Biebrzy, zarządzanie siedliskami pta-
ków w Dolinie Biebrzy jest  uporządkowane

•   Zasoby finansowe na konieczne działania w przyszłości 
nie są zabezpieczone, niezbędne jest pisanie kolejnych 
projektów i aplikowanie o dotacje

•  Możliwość konfliktu pomiędzy zaleceniami ochronnymi 
do Planu Zadań Ochronnych Doliny Biebrzy dla orlika 
grubodziobego i  innych cennych gatunków i  siedlisk 
przyrodniczych

•  Pomimo działań projektowych orlik grubodzioby wciąż 
jest gatunkiem mało znanym społeczeństwu i potrzeby 
jego ochrony mogą być bagatelizowane

•   Kontynuacja wielu działań promocyjnych i ochronnych 
oparta jest na działaniach wolontariuszy

SZANSE ZAGROŻENIA

•  Długoterminowy monitoring populacji jest za-
pewniony w ramach Państwowego Monitoringu 
Gatunków Rzadkich

•   Istnieje duże poparcie społeczne w  Europie dla 
rozwiązania problemu nielegalnych polowań na 
ptaki szponiaste

•   Występuje duże zainteresowanie ochroną pta-
ków szponiastych w  państwach rejonu Morza 
Śródziemnego

•   Został zaktualizowany Europejski Plan Ochrony 
Orlika grubodziobego

•  Powstała sieć międzynarodowej współpracy 
w ochronie orlika grubodziobego

•  Kłusownictwo i  otruwanie orlików trwa w  południowej 
Europie i  na Bliskim Wschodzie, Beneficjenci projektu 
mają niewielkie możliwości działania za granicą

•  Nielegalna wycinka drzew gniazdowych w  drzewosta-
nach lęgowych AQC

•   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 zachęca do intensyfikacji produkcji rolnej, w związ-
ku z  czym melioracje odwadniające w  Dolinie Biebrzy 
mogą się nasilać 

•  Planowany zapis o degresywności dopłat rolnośrodowi-
skowych w PROW na lata 2014-2020 może prowadzić 
albo porzucania gruntów na obszarze BPN lub do zwięk-
szenia się liczby podmiotów prowadzących działania 
rolne, a przez to do zwiększonej penetracji siedlisk AQC

•  Część obszarów potencjalnie możliwych do zasiedlenia 
przez orliki grubodziobe poza Doliną Biebrzy znajduje się 
poza obszarami chronionymi

•  Postępujące zjawisko hybrydyzacji gatunku z  orlikiem 
krzykliwym 

•  Konieczny w ochronie orlików warunek tworzenia wiel-
kopowierzchniowych zalewów jest trudny do realizacji ze 
względu na własność prywatną

Sytuacja projektu

Obecna sytuacja

Na początku 2014 r. wszystkie działania ochronne zostały zrealizowane. Regularnej kontroli wymaga 
działanie urządzeń hydrotechnicznych na tzw. Rowie spod Polkowa, odwadniającym duże powierzchnie 
rewirów orlika grubodziobego w Dolinie Biebrzy. Należy również monitorować stan terenów odkrzaczo-
nych w ramach Projektu. Monitoring populacji prowadzony jest nieustannie, a od 2014 roku finansowany 
jest znów ze środków Państwowego Monitoringu Ptaków. 

Stan populacji od roku 2010 uległ poprawie. Reaktywacji po dwóch latach uległy 2 stanowiska orlików 
grubodziobych. Niestety jedno z nich zajmowane jest przez parę mieszaną orlików grubodziobego i krzy-
kliwego. Natomiast inne stanowisko pary mieszanej zajmowane jest obecnie przez czystą genetycznie 
parę orlików grubodziobych. Kolejna para mieszana orlików grubodziobych pojawiła się w  2013 roku 
w Środkowym Basenie Biebrzy. Należy więc uznać stan populacji za mniej więcej stabilny. W okresie 
trwania projektu z zimowisk nie powróciły co najmniej 3 dorosłe samce. W dwóch wypadkach zostały 
zastąpione już w kolejnym sezonie przez inne samce, co oznacza, iż w Dolinie Biebrzy są jeszcze nielęgo-
we dorosłe orliki grubodziobe, które mogą zastępować brakujących partnerów. Sukces lęgowy „czystych” 
par w okresie trwania projektu był wyższy niż wcześniej, zanotowano tylko 1 przypadek drapieżnictwa 
lęgu przez ssaka. 

Biologia gatunku została bardzo dobrze rozpoznana i opisana. Część z bogatego materiału badawczego 
oczekuje jeszcze na ich opracowanie. Opublikowane dane i doświadczenia oraz zainicjowana na dużą 
skalę międzynarodowa współpraca ekspertów i ochroniarzy gatunku zwiększyła siłę oddziaływania bie-
brzańskiego projektu na prawie globalny zasięg gatunku. 



10 11ORLIK PTAK JAKICH MAŁO After-LIFE conservation plan

Plan działań po zakończeniu 
projektu LIFE - After LIFE  
Conservation Plan

3.1. Cele planu

3.1.1. Cele długoterminowe 
1.  Zatrzymanie spadku liczebności czystych par AQC w Kotlinie Biebrzańskiej i utrzymanie jej na pozio-

mie 10-12 par - do roku 2020

2.  Uzyskanie wzrostu liczebności o minimum 30%,  do poziomu 16-17 par oraz stworzenie warunków 
biotopowych do osiedlenia się dalszych 5 par - do roku 2030

3. Osiedlenie się pierwszych czystych genetycznie par AQC poza Kotliną Biebrzańską.

3.1.2. Cele szczegółowe 
A. Cele krótkoterminowe: utrzymanie liczebności populacji w Kotlinie Biebrzańskiej (czystych gene-
tycznie par AQC) na poziomie 10-12 par i stworzenie warunków do jej wzrostu.

do roku 2020:

•  wdrożenie krajowego programu ochrony gatunku i  skuteczne egzekwowanie prawa ochrony przyrody 
i rozporządzeń ministra środowiska odnoszących się do zabezpieczenia ochrony populacji AQC w Polsce;

•  stworzenie dogodnych warunków do osiedlania się AQC na stanowiskach opuszczonych i  terenach 
do nich przyległych znajdujących się na obszarze Kotliny Biebrzańskiej – optymalizacja siedlisk na 
powierzchni minimum 300 ha;

•  stworzenie podstaw do optymalizacji siedlisk w celu osiedlania gatunku w  innych suboptymalnych 
obszarach, tj.: w wybranym fragmencie Doliny Narwi, północnych obrzeżach Puszczy Białowieskiej, 
Lubelszczyźnie oraz zabezpieczenie par mieszanych tam występujących;

• kontynuacja badań nad biologią gatunku w celu optymalizacji strategii ochrony.

B. Cele średnio i długoterminowe: wzrost liczebności czystych genetycznie par AQC o minimum 20 
proc., stworzenie warunków biotopowych do osiedlenia się dalszych 2-3 par, pojawienie się pierw-
szych czystych genetycznie par poza Kotliną Biebrzańską.

Analiza potrzeb

Wypracowana strategia ochrony zapisana została w Krajowym Programie Ochrony Gatunku oraz propo-
zycji zapisów powstającego aktualnie Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Ostoja Biebrzań-
ska”. Realizacja wypracowanej strategii wymaga przede wszystkim środków na renaturyzację siedlisk 
orlików grubodziobych w  Dolinie Biebrzy. Niezbędne jest przywrócenie do stanu naturalnego jak naj-
większej części Bagien Biebrzańskich. Renaturyzacja stosunków wodnych wymaga zmiany struktury 
własności na dużych obszarach Biebrzańskiego Parku Narodowego i poza nim, w ostoi Natura 2000. 
Raz wykupione na rzecz Skarbu Państwa grunty powinny bezterminowo służyć ochronie bagiennej przy-
rody, w  tym orlikowi grubodziobemu. Jako, że wszystkie „czyste” pary skupione są w Dolinie Biebrzy, 
tam powinny koncentrować się działania ochronne dla populacji lęgowej. W przypadku pozostałych par 
z udziałem orlików grubodziobych szanse na pojawienie się partnera tego gatunku są niewielkie. Pary 
mieszane orlików zlokalizowane są wzdłuż wschodniej granicy, a pojawiające się tam orliki grubodziobe 
pochodzą najprawdopodobniej z Białorusi i Ukrainy, przy czym zawsze są to samice. Samce osiedlają się 
bliżej miejsc urodzenia. Fakt ten znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo występowania czystych par 
orlików grubodziobych z dala od populacji źródłowych. 

Kluczowym dla przetrwania populacji czynnikiem może być również sytuacja gatunku na trasach migra-
cji i w miejscach zimowania na południu Europy i Bliskim Wschodzie. Orliki grubodziobe i szereg innych 
ptaków szponiastych padają ofiarami kłusownictwa oraz przypadkowego otruwania ptaków przez ho-
dowców bydła i owiec, zwalczających drapieżne ssaki. Orlik grubodzioby niską produktywność (średnio 
wyprowadza 0,6 pisklęcia rocznie na 1 parę) i późne dojrzewanie do rozrodu (w ok 5tym roku życia) nad-
rabia długowiecznością (dorosłe ptaki mogą żyć nawet ponad 20 lat). Utrata każdego dorosłego osobni-
ka stanowi poważne zagrożenie dla dalszych losów populacji. 

Sposób użytkowania kośnego gruntów w  rewirach orlików grubodziobych w  Dolinie Biebrzy okazuje 
się mieć drugorzędne znaczenie w ochronie gatunku. Dla jego skutecznej ochrony niezbędne jest za-
chowanie otwartego charakteru żerowisk (nie dopuszczenie do zbytniego zakrzaczenia terenu), jednak 
nie jest konieczne coroczne koszenie terenów żerowiskowych. Co więcej, coroczne użytkowanie kośne 
może bardziej wspierać orlika krzykliwego i zwiększać ryzyko hybrydyzacji obu gatunków. Z powyższych 
względów kwestia użytkowania kośnego gruntów na terenie realizacji projektu nie wydaje się być klu-
czowym czynnikiem i dlatego zostanie pominięta w niniejszym planie. Najważniejszym wyzwaniem dla 
ochrony orlików w Dolinie Biebrzy jest renaturyzacja stosunków wodnych zmierzająca do przywrócenia 
długotrwałych zalewów.   
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3.3. Zadania

Działania Priorytet Skala czasu Instytucje odpowiedzialne

Zadanie 1.1.
Zabezpieczenie siedlisk AQC przed osusza-
niem

Bardzo 
wysoki

2014-2033 RZGW, KZGW, MŚ, RDOŚ, 
GDOŚ

Zadanie 1.2.
Zatwierdzenie, monitoring stanu wdrażania 
i  aktualizacje krajowego programu ochrony 
AQC oraz nadzór nad działaniami ochronny-
mi w kraju

Wysoki 2013/2014 – dla 
zatwierdzenia KPO

2014-2033 – dla 
wdrażania, moni-
toringu i aktualiza-
cji KPO

MŚ, GDOŚ, organizacje zaj-
mujące się ochroną AQC

Zadanie 1.3.
Wprowadzenie mechanizmów finansowych 
umożliwiających prowadzenie stałego wy-
kupu gruntów prywatnych istotnych dla 
ochrony AQC i jego siedlisk

Wysoki 2014/2015 – 
opracowanie pod-
staw finansowych 
i prawnych

MR i MŚ, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW – przygotowanie 
podstaw prawnych i finan-
sowych

Zadanie 1.4.
Ulepszanie krajowych programów dopłat 
rolno-środowiskowych w celu dostosowania 
sposobu użytkowania gruntu do wymogów 
środowiskowych gatunku

Wysoki 2014-2020 – 
wdrażanie pro-
gramów w czasie 
nowej perspekty-
wy finansowej 

2019 – przygo-
towanie ewen-
tualnych korekt/
ulepszeń progra-
mów dopłat na 
następną perspek-
tywę finansową 

MR i MŚ we współpracy 
z BPN i organizacjami 
ochrony przyrody oraz 
ekspertami

Zadanie 2.1.
Stały monitoring populacji gatunku prowa-
dzony w ramach Państwowego Monitoringu 
Gatunków Rzadkich

Wysoki 2014-2033 GIOŚ w ramach Monitoringu 
Ptaków

Zadanie 2.2.
Badania porównawcze biologii lęgowej orlika 
grubodziobego i krzykliwego

Wysoki 2014-2020 Eksperci krajowi

Zadanie 2.3.
Kontynuacja badań molekularnych dynamiki 
populacji orlika grubodziobego

Średni 2014-2033 Eksperci krajowi, GDOŚ

Zadanie 2.4.
Stały monitoring młodych ptaków w celu ich 
całorocznej ochrony oraz najważniejszych 
miejsc przebywania

Wysoki 2014-2033 NGO

do roku 2033:

•  powiększenie powierzchni biotopów dogodnych do osiedlenia się gatunku w  Kotlinie Biebrzańskiej 
o minimum 3 tys. ha (dla minimum dwóch-trzech kolejnych par) – powiększenie powierzchni bioto-
pów dogodnych do osiedlenia się gatunku na pozostałych obszarach: Dolina Narwi, północne obrzeża 
Puszczy Białowieskiej, Lubelszczyzna) o minimum 300 ha;

•  nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu ograniczenia śmiertelności orlików grubodziobych 
zimujących na terenie Grecji – głównego obszaru zimowania gatunku w Europie.

3.2. Rezultaty

Wynik 1:

•  Wdrożony krajowy plan ochrony gatunku i skutecznie egzekwowane prawo ochrony przyrody odno-
szące się do ochrony populacji AQC w Polsce.

Wynik 2:

• Kontynuowane badania nad biologią gatunku i na bieżąco optymalizowana strategia ochrony AQC. 

• Wyniki badań publikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Wynik 3:

•  Zoptymalizowane warunki siedliskowe na obecnych stanowiskach AQC oraz na stanowiskach wyga-
słych i możliwych do zasiedlenia przez gatunek.

• Opracowanie modelu uwarunkowań społeczno-gospodarczych sprzyjających ochronie AQC.

Wynik 4:

• Zarządzanie zabiegami w biotopach AQC zgodne z zaleceniami KPO.

Wynik 5:

•  Zwiększona powierzchnia biotopów możliwych do zasiedlenia w  Kotlinie Biebrzańskiej o  minimum 
3000 ha oraz na pozostałych obszarach występowania gatunku o minimum 300 ha.

Wynik 6:

•  Nawiązana współpraca międzynarodowa z Grecją i innymi krajami śródziemnomorskimi w celu ogra-
niczenia śmiertelności orlików grubodziobych zimujących na ich terenach.
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Działania prowadzone 
w ramach projektu AQC Plan, 
wymagające kontynuacji 
w okresie Post-LIFE. 
1. Nazwa zadania:  
Utrzymanie efektu ekologicznego odkrzaczania i wykaszania w rewirach orlików grubodziobych

Opis zadania: Grunty, na których zostały przeprowadzone działania ochronne (koszenie, odkrzaczanie) 
powinny być regularnie koszone w celu zachowania otwartego charakteru żerowisk orlików. Optymalnym 
rozwiązaniem byłoby koszenie łąk np. co 2-4 lat.

Instytucja odpowiedzialna: Biebrzański Park Narodowy

Finansowanie: PROW, fundusze celowe

2. Nazwa zadania:  
Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych, wybudowanych na Rowie spod Polkowa

Opis zadania: W ramach Projektu AQC Plan przeprowadzono inwestycję z zakresu małej retencji na tzw. 
Rowie spod Polkowa: zmodernizowano 3 przepusty na przepusty z piętrzeniem, odtworzono zastawkę 
z piętrzeniem, a także zbudowano przepust z piętrzeniem, zastawkę z piętrzeniem i przetamowano rów. 
Zarządzanie piętrzeniem na Rowie spod Polkowa reguluje specjalna instrukcja przygotowana w ramach 
Projektu. Wyznaczone przez BPN osoby będą odpowiedzialne za zakładanie i zdejmowanie szandorów 
w ciągu roku, w zależności od warunków pogodowych i potrzeb działań ochronnych prowadzonych w ra-
mach innych działań BPN, np. koszenia.

Instytucja odpowiedzialna: Biebrzański Park Narodowy

Finansowanie: Działanie finansowane ze środków własnych BPN

3. Nazwa zadania:  
Zarządzanie gruntami zakupionymi w ramach Projektu AQC Plan

Opis zadania: Grunty leśne, zakupione w ramach Projektu będą podlegały ochronie konserwatorskiej, 
polegającej najlepiej na całkowitym ograniczeniu wszelkich prac i działań na tych obszarach. Ingerencja 
człowieka (służb BPN) będzie polegała na kontroli okolic gniazd położonych na zakupionych działkach 
w celu prewencji nielegalnego pozyskiwania drewna z tych terenów. Wolontariusze Komitetu Ochrony Or-

Zadanie 3.1.
Wykup kluczowych obszarów przewidzia-
nych do renaturalizacji żerowisk AQC

Bardzo 
wysoki

2015-2033 – reali-
zacja wykupów

BPN (w  granicach parku 
i otuliny), NGO (na pozosta-
łych obszarach) – prowa-
dzenie wykupu; w przypadku 
wykupu prowadzonego 
przez NGO konieczne jest 
zawarcie zapisu w akcie no-
tarialnym o  przeznaczeniu 
zakupionych gruntów na 
cele ochrony przyrody 

Zadanie 3.2.
Renaturyzacja stosunków wodnych w obec-
nych stanowiskach AQC oraz na stanowi-
skach wygasłych i możliwych do zasiedlenia 
przez gatunek

Bardzo 
wysoki

2014-2033 BPN, NGO przy współpra-
cy z  administracją lokalną, 
GDOŚ, RDOŚ

Zadanie 3.3.
Zabezpieczenie drzewostanów gniazdo-
wych położonych na terenach prywatnych

Bardzo 
wysoki

2014-2033 BPN, NGO przy współpracy 
z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz 
Funduszem LIFE+

Zadanie 3.4.
Bieżąca optymalizacja ruchu turystycznego 
na obszarach występowania AQC – dosto-
sowanie przebiegów szlaków turystycznych 
i terminów ich otwarcia do lęgów AQC

Wysoki 2014-2033 BPN

Zadanie 4.1.
Wdrożenie rolnośrodowiskowych pakietów, 
korzystnych dla orlika grubodziobego i kon-
trola przebiegu tych działań

Bardzo 
wysoki

Stale BPN, właściciele gruntów

Zadanie 5.1.
Wykup obszarów obecnie nie-zasiedlanych 
przez AQC, ale możliwych do zasiedlenia po 
odpowiednim przygotowaniu biotopów na 
obszarze Kotliny Biebrzańskiej oraz w miej-
scach występowania par mieszanych poza 
Kotliną Biebrzańską, kluczowych dla powięk-
szenia areału występowania gatunku

Wysoki 2015-2033 BPN, NGO przy finansowa-
niu z NFOŚiGW i WFOŚiGW, 
Funduszu LIFE+ i  innych 
mechanizmów finansowych

Zadanie 6.1.
Przeciwdziałanie otruwaniu ptaków szpo-
niastych w Grecji

Bardzo 
wysoki

Stale Organizacje pozarządowe 
we współpracy z Ambasadą 
Polski w Grecji

Zadanie 6.2.
Ograniczenie nielegalnego odstrzału zimu-
jących ptaków szponiastych na obszarach 
chronionych Grecji (w tym miejscach zimo-
wania AQC)

Bardzo 
wysoki

Stale Organizacje pozarządowe 
we współpracy z Ambasadą 
Polski w Grecji

Zadanie 6.3. 
Współpraca z Białorusią na rzecz utrzyma-
nia populacji orlików grubodziobych, z naci-
skiem na tereny transgraniczne

Wysoki Stale Organizacje pozarządowe
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Instytucje odpowiedzialne  
za wdrażanie planu 

5.1. Instytucje publiczne (rządowe)

MŚ – Ministerstwo Środowiska

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

5.2. Organizacje pozarządowe 

Komitet Ochrony Orłów

Ptaki Polskie

łów w porozumieniu z BPN będą również kontrolować zajęcie gniazd, sukces lęgowy, stan gniazda, Prze-
widywany jest również montaż sztucznych platform gniazdowych na zakupionych działkach leśnych. 

Grunty nieleśne będą użytkowane przez stowarzyszenie Ptaki Polskie w sposób ekstensywny, aby nie 
dopuścić do zanikania otwartego charakteru  żerowisk. Finansowanie tych działań będzie prowadzone 
głównie ze środków PROW oraz ze środków własnych Ptaków Polskich. 

Instytucja odpowiedzialna: Biebrzański Park Narodowy, Ptaki Polskie

Finansowanie: Środki własne BPN i Ptaków Polskich

W  ramach Projektu AQC Plan wydane zostały również szczegółowe ekspertyzy i  opracowania, które 
mogą służyć realizacji After LIFE Conservation Plan. Wszystkie są dostępne zainteresowanym podmio-
tom w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego.   Wśród nich najważniejsze to:

1. Krajowy Program Ochrony Orlika Grubodziobego

2. Zaktualizowany Europejski Program Ochrony Orlika Grubodziobego

3. Studium wykonalności porozumień z rolnikami ws koszenia/wypasu

4. Raporty z ekspertyzy DNA orlików z Doliny Biebrzy, dotyczące dynamiki hybrydyzacji.

5.  Ekspertyzy hydrologiczne, dotyczące m.in. projektu renaturalizacji stosunków wodnych w siedliskach 
orlików w Dolinie Biebrzy.

6. Ekspertyza botaniczna siedlisk orlików grubodziobych i krzykliwych

7.  Ekspertyza siedlisk zewnętrznych, położonych poza Doliną Biebrzy, potencjalnie możliwych do zasie-
dlenia przez orliki w przyszłości

8. Plan ochrony Post-LIFE

Większość z tych dokumentów dostępna jest również na stronie www.orlikgrubodzioby.org.pl
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Plan finansowy

Zaproponowane powyżej zadania częściowo wymagają nakładu finansowego (wykup gruntów, renatu-
ryzacja). Część zadań może być natomiast realizowana bez inwestowania dodatkowych środków przez 
instytucje publiczne w ramach ustawowych obowiązków oraz przez zainteresowane organizacje poza-
rządowe. 

Aktywna ochrona i przywracanie siedlisk orlika grubodziobego w Dolinie Biebrzy poprzez wykup gruntów 
i  renaturyzację stosunków wodnych wymagają dużych środków i powinny być realizowane w ramach 
kolejnych projektów ochrony gatunku ze środków celowych na ochronę przyrody (fundusze Komisji Eu-
ropejskiej jak LIFE+, Infrastruktura i Środowisko, środki krajowe takie jak Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze regionalne itp.). Gospodarowanie na obszarach żerowisko-
wych orlików powinno być bardzo ekstensywne, a przez to wymaga dotowania ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, tak jak aktualnie – w postaci pakietów ptasich lub pakietów na realizację 
Planów Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000. W nowej perspektywie PROW 2014-2020 perspekty-
wa finansowania takich zabiegów pod kątem orlika grubodziobego jest gorsza niż w poprzednim. Bene-
ficjenci projektu LIFE AQC Plan złożyli swoje uwagi do propozycji programu rolnośrodowiskowego, który 
na chwilę obecną jest jeszcze w konsultacjach. 

Przeciwdziałanie kłusownictwu orlików na południu Europy i w krajach Bliskiego Wschodu powinno 
być prowadzone w  ramach działalności krajowych służb dyplomatycznych oraz poprzez kampanie 
społeczne i  edukacyjne, realizowane przez organizacje pozarządowe z  europejskich funduszy na 
ochronę przyrody. 

Monitoring populacji orlika grubodziobego prowadzony jest aktualnie w ramach podprogramu Monito-
ringu Gatunków Rzadkich w programie Monitoringu Ptaków. Realizowany jest rokrocznie przez Komitet 
Ochrony Orłów, a finansowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Rozwiązanie te jest sta-
bilne w perspektywie następnych kilku lat, a sam monitoring prowadzony według poprawnych założeń 
metodycznych. 

Kontynuacja badań powinna być prowadzona przez ornitologów-ekspertów w  ramach środków celo-
wych na naukę, takich jak regularne granty Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i  Szkol-
nictwa Wyższego, środki na badania statutowe jednostek naukowych oraz ewentualnie z innych źródeł 
finansowania projektów badawczych i ochroniarskich.

Z chwilą akceptacji krajowego programu ochrony orlika grubodziobego przez Generalną Dyrekcję Ochro-
ny Środowiska, instytucja ta bierze odpowiedzialność za realizację programu, w tym również za pozyski-
wanie środków na realizację działań. 
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MR Ministerstwo Rolnictwa

MŚ Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NGO organizacja pozarządowa mająca status stowarzyszenia lub fundacji (powszechnie używany 
skrót od angielskiej nazwy non-governmental organisation)

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komunikacja i integracja

Współpraca międzynarodowa dla ochrony orlika grubodziobego inicjowana jest niezależnie przez kilka 
krajów europejskich, w tym przede wszystkim przez Polskę w okresie ostatnich kilku lat. W ramach prze-
prowadzonych w styczniu 2012 r. warsztatów orlikowych środowisko naukowców i ochroniarzy z euro-
pejskiej i azjatyckiej części zasięgu zostało zintegrowane, a kontakty są ciągle podtrzymywane. Krajowym 
partnerem merytorycznym, stale zaangażowanym w ochronę gatunku jest Komitet Ochrony Orłów, ściśle 
współpracujący z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Rajgród oraz Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w Białymstoku. Za kontynuację działań ochronnych na gruntach Skarbu Państwa 
odpowiedzialny jest gospodarz terenu – Biebrzański Park Narodowy oraz odpowiednio Stowarzyszenie 
Ptaki Polskie na gruntach zakupionych przez organizację w ramach projektu.

Za kontynuację działań edukacyjnych po zakończeniu projektu odpowiadać będzie Biebrzański Park Na-
rodowy oraz Stowarzyszenie Ptaki Polskie w ramach dalszej pracy Centrum Orlikowego. Dotychczasowi 
beneficjenci projektu spotkają się po zakończeniu i rozliczeniu projektu w celu omówienia potrzeb i per-
spektyw na kontynuację ochrony gatunku.

Strona internetowa www.orlikgrubodzioby.org.pl prowadzona będzie utrzymywana i  regularnie aktuali-
zowana przez stowarzyszenie Ptaki Polskie przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu Projektu AQC 
Plan.

Osobami do kontaktu w sprawach formalnych związanych z projektem będą pracownicy Centrum Orliko-
wego oraz Zarząd Stowarzyszenia Ptaki Polskie.  

Lista skrótów

AQC Skrót od łacińskiej nazwy orlika grubodziobego Aquila clanga

AQP Skrót od łacińskiej nazwy orlika krzykliwego Aquila pomarina

AQX Skrót oznaczający pary mieszane złożone z orlika grubodziobego i krzykliwego bądź mieszańce 
międzygatunkowe

DGLP Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

KE Komisja Europejska

KOO Komitet Ochrony Orłów

KPO Krajowy program ochrony orlika grubodziobego Aquila clanga

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

LP Lasy Państwowe
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Załącznik 2. Obszary do renaturalizacji stosunków wodnych w rewirach orlików grubodziobych na tle 
istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. 

Załączniki
Załącznik 1. Obszar kluczowych działań ochronnych, prowadzonych w ramach Projektu AQC Plan 
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Załącznik 3. Rozmieszczenie obszarów priorytetowych do wykupu na rzecz renaturalizacji siedlisk orlika 
grubodziobego.


