
DOLINA
BIEBRZY
DLA LUDZI I DLA ORLIKÓW



3 
4 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
14  
15 

16 
18 
20 
22 
23 
24 
26

LEGENDA
przydatne informacje

uwaga!

o orliku

o przyrodzie

dlaczego warto ją chronić

SPIS TREŚCI
OSTATNI ORZEŁ PIERWOTNYCH BAGIEN 

WYMAGAJĄCY KONSERWATYSTA 
ZAGROŻONY

SĄSIEDZTWO 
W GRECJI, TURCJI I AFRYCE... 

BAGNA DLA PRZYRODY! 
BAGNA DLA LUDZI! 

LASY DLA ORLIKÓW ‒ DOBRE PRAKTYKI 
GNIAZDO 

CO MOŻESZ ZROBIĆ? 
ORLIKI, ORLIKÓW, ORLIKOM,

ORLIKÓW, ORLIKAMI, ORLIKACH, ORLIKI 
JAK KOSIĆ? 

OCHRONA DZIKIEJ PRZYRODY 
DLACZEGO NATURA 2000?

PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE 
LIFE DLA PRZYRODY I DLA LUDZI 

CO DALEJ?

32

OSTATNI 
ORZEŁ
PIERWOTNYCH 
BAGIEN

Prof. Andrzej Bereszyński
Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Wobec herbowego orła przedniego, każdy inny przedstawiciel rodzaju Aquila zdaje się być li tylko orlikiem. Czy tak być powinno?

Poświęćmy orlikowi grubodziobemu chwilę zadumy. Kotlina Biebrzańska ‒ unikatowy obszar w skali kraju i Europy ma swojego herbowego 
ptaka. Ptaka, którego trzeba ocalić. Od czego? Od zapomnienia? To za mało. Potrzeba pilnych i rozważnych działań, które pozwolą mu istnieć! 
Trzeba zachować tego orła dla ludzi tutaj urodzonych i wychowanych TU, na bagnach, zachować dla przyszłych pokoleń i dla Naszej Krainy.

Dziś pierwotne Biebrzańskie Bagna z wodniczką (choć to nie wodniczka szybuje na tle nieba) i derkaczem, zastępowane są przez zmelioro-
wane łąki i pastwiska, na które ‒ jak w polityce agrarnej, wkracza dumnie ze swoimi kolbami kukurydza. Nie ma w niej miejsca dla reliktów 
naszej rodzimej fauny. Z powodu degradacji siedlisk znikają nad Biebrzą w zastraszającym tempie gatunki ‒ odwieczni komponenci tego 
ekosystemu ‒ zwierzęta, będące ozdobą lica Ziemi. 

Dzisiaj, o wymarłym w Polsce dropiu mówimy ze smutkiem ‒ niegdysiejszy ptak nieistniejących stepów. Czy jutro orzeł grubodzioby będzie 
nieistniejącym ptakiem niegdysiejszych bagien...?

To już zależy od nas. W Unii Europejskiej Aquila clanga jest gatunkiem specjalnej troski o kategorii najwyższej troski. Szlachectwo Polski 
zobowiązuje...

młody orlik grubodzioby, fot. Tom Lindroos (http://tomlindroos.1g.fi)
na sąsiedniej stronie: fot. Marcin Nawrocki

*!
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Jan Lontkowski
Komitet Ochrony Orłów

Orlik grubodzioby zasiedla olbrzymi obszar, od terenów wschodniej Europy, na zachód do obwodu Kaliningradzkiego, poprzez Polskę, Białoruś, 
Ukrainę, na wschód do Kraju Nadmorskiego i północno–wschodnich Chin; na południe do Macedonii, Dobrudży, północnej Ukrainy, dolnej 
Wołgi (obwód Kujbyszewski), południowego Zaurala, dalej w strefie lasostepu południowo–zachodniej Syberii, północną Mongolię (Kentej), 
Mandżurię i Kraj Nadmorski, wreszcie w Chinach (dolina Jangcy). Na północ po Hołmogor, w Zauralu do ujścia rzeki Kondy (ok. 60⁰ N), okolic 
miast Surdut, Tomsk, Jenisejsk. W południowo‒wschodnim Zabajkalu do mniej więcej Czity i Sreteńska, nad Amurem do jez. Iwan, ujścia 
Kumary i Ussuri. Granice zasięgu zarówno w Europie, jak i w Azji są niedokładnie poznane.

Liczebność światowej populacji orlika grubodziobego szacowana jest na 3000, może 6000 par lęgowych. Ta bardzo niewielka liczba par za-
siedla jednak obszar o powierzchni blisko 9 mln km2. Dla porównania popatrzmy na bociana białego w naszym kraju. Powierzchnia Polski to 

„zaledwie” nieco powyżej 300 tys. km2. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze gniazduje 40–45 000 par bociana. A przecież nie na każdej 
chałupie we wsi, nie na każdym słupie znajdujemy gniazdo bociana. Porównanie obu tych gatunków ukazuje nam, jak bardzo rozproszony 
musi być orlik grubodzioby, jak rzadkim w skali światowej jest to ptak.

A przyczyną takiego stanu rzeczy są wymagania siedliskowe orlika grubodziobego. Gniazduje bowiem w lasach bagiennych, olsach i łęgach, 
a poluje na rozległych otwartych terenach bagiennych. I pod tym względem jest wymagającym konserwatystą. Problem polega na tym, 
że tego typu siedliska występują plamowo, są ułożone wzdłuż dolin rzecznych czy zabagnionych obniżeń, a te są jak rodzynki w cieście 
pośród wielkich obszarów tajgi czy lasostepu. Tak też są rozmieszczone lęgowiska orlika grubodziobego.

Podobnie jest u nas, w Polsce, gdzie orlik ten występuje jedynie w bagiennej dolinie Biebrzy, bowiem tylko tu znajdują się odpowiednie 
miejsca gniazdowe w lasach bagiennych pośród wielkich obszarów otwartych bagien. Podobnie na Białorusi, gdzie w dolinie Prypeci, 
na obszarze znacznie większym od bagien Biebrzańskich, gniazduje na zwartym obszarze 160–200 par orlika grubodziobego. To miejsce mało 
przyjazne; praktycznie nie ma tam nawet myszołowa, drapieżnika występującego niemal w każdym typie środowiska. Ale bagna to domena 
orlika grubodziobego. Potrafi polować w tym trudnym terenie. Buduje gniazda na niewielkich nawet drzewach. To specjalista od bagien!

Wystarczy jednak wycięcie kępy olsu wśród turzycowisk, a miejsce gniazdowe znika bezpowrotnie. Albo, las pozostaje nietknięty, 
ale sąsiadujące zalewane łąki zostają osuszone siecią głębokich rowów. Znika łowisko orlika grubodziobego, na którym tylko nieliczni są 
w stanie polować. Zatem zaburzenie choćby tylko jednego niezbędnego elementu środowiska, czy to miejsca gniazdowego, 
czy łowiska, czyni dany obszar nieprzydatnym dla orlika grubodziobego. Na osuszone łąki wkraczają inne gatunki konkurujące 
o ten sam pokarm, jak choćby orlik krzykliwy, bliski krewniak orlika grubodziobego, który nie zasiedla terenów bagiennych. Ale w nowej 
sytuacji staje się groźnym konkurentem o najważniejsze zasoby.

WYMAGAJĄCY
KONSERWATYSTA

fot. Marcin Nawrocki

ostatnie 15
par orlików grubodziobych

w Polsce
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Krzysztof Henel
Biebrzański Park Narodowy

Torfowiska niskie, główne środowiska lęgowe orlika grubodziobego na obszarze Polski, są zarazem miejscem występowania wielu innych 
ginących gatunków fauny i flory. W dolinie Biebrzy stwierdzono około tysiąca gatunków roślin naczyniowych, w tym 15% gatunków bagien-
nych. Przykładem rzadkiego i chronionego gatunku rośliny, którego biebrzańska populacja jest jedną z największych w kraju, jest obuwik, 
okazały przedstawiciel storczykowatych.

W dolinie Biebrzy największą uwagę wzbudzają zazwyczaj ptaki, których stwierdzono tu 291 gatunków. Oprócz orlika grubodziobego 
gniazdują tu kolejne gatunki globalnie zagrożone wyginięciem: dubelt, rycyk, kulik wielki i wodniczka. W skali kraju dolina Biebrzy jest po-
nadto jednym z najważniejszych lęgowisk m.in.: cietrzewia, czapli białej, błotniaka łąkowego, kropiatki, derkacza, żurawia, kszyka, rybitwy 
białoskrzydłej, puchacza, uszatki błotnej, dzięcioła białogrzbietego i pliszki cytrynowej. 

Przetrwanie unikatowych siedlisk orlika grubodziobego i jego sąsiadów jest zagrożone z powodu postępującej antropopresji. Jednym 
z głównych zagrożeń pozostaje melioracja terenów wokół Parku Narodowego, prowadząca do odwadniania i spadku wartości przyrodniczej 
ekosystemów wodno‒błotnych. Tymczasem, warunkiem podstawowym dla uratowania orlika grubodziobego przed wyginięciem na obsza-
rze Polski jest zachowanie, a miejscami wręcz odtworzenie, naturalnych stosunków wodnych. Należy do tego dążyć poprzez porozumienie 
z kolejnymi sąsiadami orlika grubodziobego ‒ rolnikami ‒ użytkownikami łąk będących ważnym miejscem żerowania orlików.

Jan Lontkowski
Komitet Ochrony Orłów

Wycinanie lasów łęgowych, osuszanie terenów bagiennych to główne zagrożenia dla orlików 
grubodziobych. Ale po okresie lęgowym orlik ten podejmuje wędrówkę na zimowiska leżące w ba-
senie Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie oraz Afryce północnej. To tereny zamieszkałe 
przez ludność masowo polująca na ptactwo, w tym na ptaki szponiaste. Wśród setek i tysięcy 
zastrzelonych orłów, trzmielojadów, gadożerów, sokołów i innych drapieżników każdego roku giną 
i orliki grubodziobe. Giną również porażone prądem, gdy siadają na słupach nie zabezpieczonych 
przed taką możliwością. Są również trute, jako szkodniki.

Orlik grubodzioby, wybitny specjalista od egzystencji na bagnach, zasiedlający blisko 9 mln km2, 
jest gatunkiem skrajnie nielicznym, narażonym na utratę odpowiednich siedlisk lęgowych, jak i na 
liczne i śmiertelne niebezpieczeństwa czyhające na drodze w trakcie migracji oraz na zimowiskach, 
jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Dlatego zasługuje na szczególną ochronę. Ochrona 
siedlisk na lęgowiskach, programy edukacyjne na terenach tras wędrówek i obszarach zimowisk, 
to pilne zadania stojące przed nami, niezbędne jeśli chcemy zachować tego wspaniałego orła 
bagien przy życiu.

SĄSIEDZTWO 

wodniczka, fot. Rafał Siek
na sąsiedniej stronie: orlik grubodzioby, fot. Rafał Siek

ZAGROŻONY
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Paweł Mirski
Komitet Ochrony Orłów

W dolinie Biebrzy na lęgowiskach orliki przebywają tylko przez połowę roku, pozostały czas spędzają na wędrówce, zimowaniu i ponownie 
wędrówce. Orliki grubodziobe odlatują od nas pod koniec września lub na początku października. Lecą na południe Europy, Bliski Wschód 
lub do Północnej Afryki. Ulubione zimowiska naszych orlików to Sudan, Egipt, Turcja i Grecja. Niestety, okres wędrówki i zimowania jest dla 
orlików bardzo niebezpieczny. W ostatnich latach kilka naszych orlików grubodziobych padło ofiarą kłusownictwa w Czarnogórze i Grecji. 
Gdyby nie urządzenia śledzące, które nosiły, nie dowiedzielibyśmy się o przyczynach ich śmierci.

Jeśli uda im się przetrwać w obcych krajach, to wczesną wiosną znów wyruszą w kilkutygodniową wędrówkę, podczas której pokonają 
od 2 do 6 tysięcy kilometrów, by na początku kwietnia wrócić nad Biebrzę. Pary spotykają się w swoich rewirach, by po okresie rozłą-
ki, tokować, budować lub poprawiać gniazdo i wychować w nim swoje pisklę. Tylko około 60–70% lęgów zakończonych jest sukcesem, 
co w przypadku orlika grubodziobego oznacza odchowanie tylko jednego pisklęcia.

Na początku jesieni, rodzina rozstaje się i każde z nich niezależnie udaje się w wędrówkę. Jeśli młody orlik będzie mieć szczęście i przeżyje 
pierwsze 4 lata, dojrzeje do rozrodu i założy gniazdo w dolinie Biebrzy, gdzie się urodził.

orlik grubodzioby, fot. Thomas Krumenacker 

Wędrówki Kolumba, Henryka, czy Hubala - orlików grubodziobych z nadajnikami ‒ można 
śledzić na stronie projektu:

 » www.orlikgrubodzioby.org.pl



u góry: fot. Paweł Sidło
na dole: fot. Marcin Nawrocki
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Mateusz Grygoruk
Biebrzański Park Narodowy

Mieszkamy w miastach i wsiach, gdyż dają one nam to, czego potrzebujemy: szkołę, sklep i infrastrukturę. Orliki ‒ podobnie jak ludzie 
‒ potrzebują do życia odpowiednich warunków schronienia i odpowiedniej ilości pożywienia. Ich „miastem” lub „wsią” są mokradła. 

Ochrona orlików wiąże się zatem z zachowaniem ekosystemów mokradłowych i utrzymywaniem wysokiego stanu wody wraz z regularnymi 
podtopieniami. Intensyfikacja rolnictwa prowadząca do osuszania bagiennych łąk i lasów nie sprzyja orlikowi ani innym bagiennym ptakom. 
W badaniach naukowych stwierdzono, że w wyniku presji rozwoju społecznego w XIX i XX wieku, ponad 90% europejskich mokradeł zostało 
przekształconych. 

Zagraża to zachowaniu populacji gatunków o „mokradłowych” wymaganiach. Pomimo wprowadzenia wielu narzędzi ochrony mokradeł 
(Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody, Natura 2000), intensywna urbanizacja, mechanizacja rolnictwa, industrializacja oraz intensyfikacja 
turystyki wciąż stwarzają realne zagrożenie dla bagien Polski i Europy. 

Wraz z tymi zagrożeniami rośnie ryzyko zmniejszenia zasięgów występowania i liczebności orlika. Dlatego tak istotną rolę w ochronie orlika 
grubodziobego odgrywa zapewnienie mu odpowiednich warunków siedliskowych. Mokradła są dobre!

Obok istotnej roli, jaką dobrze zachowane bagna odgrywają w stabilizacji i rozszerzaniu populacji orlików i innych gatunków, mokradła 
pełnią wiele innych funkcji, z których czerpiemy wymierne korzyści. 

 » oczyszczanie wód ze szkodliwych substancji, 
 » zatrzymywanie węgla (ograniczanie emisji dwutlenku węgla i metanu do atmosfery)
 » zatrzymywanie wody w celu zmniejszania ryzyka powodziowego.

To tylko przykłady zjawisk dostarczanych ludziom przez mokradła. Za darmo!

Na obszarach, gdzie mokradła zostały zniszczone (a wiemy, że ponad 90% europejskich mokradeł zostało zniszczonych w wyniku dzia-
łalności człowieka), próbujemy w sztuczny sposób przywracać „bagienne korzyści” budując sztuczne mokradła oczyszczające wodę lub 
nawadniając osuszone uprzednio torfowiska, w celu zatrzymania ich degradacji i wstrzymania emisji gazów cieplarnianych. Wszystkie 
te działania są niezwykle kosztowne. 

BAGNA DLA PRZYRODY!

BAGNA DLA LUDZI!

Warto zatem zadbać o ochronę tych mokradeł, które pozostając w dobrym stanie przyrodniczym, 
zostały zachowane w naszym krajobrazie. Jest to tańsze i bardziej efektywne niż późniejsza 
renaturyzacja terenów zdegradowanych. !

u góry: fot. Marcin Nawrocki
na dole: fot. Paweł Sidło

90%
europejskich mokradeł zostało 

przekształconych
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Ewa Drabek
Karol Chodkiewicz
Nadleśnictwo Rajgród

Podstawowym narzędziem ochrony przyrody są zapisane w prawie zakazy. Chronimy coś poprzez zaniechanie czegoś, najczęściej dzia-
łań dających nam korzyści. Co gorsze, dla ochrony gatunków bardzo rzadkich, same tylko zaniechania nie wystarczają. Trzeba działań 
ofensywnych, do których nic nas nie zmusza ‒ no może poza przekonaniem, że leśnik to przede wszystkim przyrodnik, a dr Marek Keller 
niezmordowanie dowodzący tezy, iż leśnictwo wielofunkcyjne chroni bioróżnorodność, miał rację.

Działania Nadleśnictwa Rajgród nakierowane na ochronę orlika grubodziobego nie różnią się od działań na rzecz orlika krzykliwego, bielika 
czy bociana czarnego i tylko radość z ewentualnego sukcesu jest większa.

Podstawą jakichkolwiek działań jest posiadanie wiedzy o obszarach funkcjonalnych orlików: lokalizacji potencjalnych łowisk, czynnych 
i porzuconych gniazd jak też lokalizacji gniazd gatunków konkurencyjnych. Szczerze mówiąc, informacje od służby leśnej z zasady określają 
rodzaj. Dopiero profesjonalny ornitolog potwierdza ewentualną obecność orlika grubodziobego.

Niemniej brak określenia gatunku orlika nie wpływa na sposób postępowania. Gniazdo zaewidencjonowane i zaznaczone na mapie podlega 
obserwacji, a jego otulina zostaje wyłączona z użytkowania. Jednokrotne gniazdowanie nie jest wystarczającym powodem do wnioskowania 
o formalna strefę ochronną. Dość często gniazda bywają przenoszone, niszczone przez wichurę lub okiść, czy zajmowane przez konkurenta.

Powtórny lęg na danym gnieździe lub przeniesienie gniazda na drzewo nieodległe może już być podstawą wniosku o ustanowienie przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) strefy całorocznej i czasowej, co z kolei legitymuje konieczność zmian postępowania 
gospodarczego w danym fragmencie lasu.

Konkurowanie wielu gatunków ptaków w znanych nam ostojach, świadczy o ich deficycie, 
ale daje też wiedzę o cechach i charakterze drzewostanów preferowanych. Z uwzględnieniem 
tych cech typuje się m.in. tzw. kępy przestojowe w drzewostanach rębnych, a w cięciach pie-
lęgnacyjnych nie usuwa się drzew predysponowanych na lokowanie gniazd.

Instalowanie sztucznych platform gniazdowych, stosowane w Nadleśnictwie Rajgród w intencji 
rybołowa i puchacza w kontekście orlika grubodziobego nie było dotąd praktykowane.

Trudniej jest nam oddziaływać na stan łowisk. Tylko część ich stanowią łąki bądź bagienne nie-
użytki w zarządzie nadleśnictwa. Zaniechanie konserwacji urządzeń odwadniających, likwidacja 
niektórych łozowisk oraz zastrzeżenie reżimów ochronnych w umowach z dzierżawcami łąk to 
postępowanie standardowe.

W odniesieniu do gruntów obcej własności pozostaje nam jedynie oddziaływanie na świado-
mość właścicieli i sugerowanie pewnych zachowań, z czytelnym podkreśleniem stwierdzenia, 
że obecność orlika czy innego chronionego gatunku dziś ani w przyszłości nie zagrozi ich 
interesom.

Byłoby megalomanią twierdzić, iż wzrost liczebności orlika grubodziobego w Nadleśnictwie 
Rajgród jest wyłączną zasługą służby leśnej, to raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, w tym 
również naszych działań wspieranych, a niekiedy inspirowanych przez Komitet Ochrony Orłów 
w ramach projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO.

LASY DLA ORLIKÓW
‒ DOBRE PRAKTYKI
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Paweł Mirski
Komitet Ochrony Orłów

Pomóc orlikom grubodziobym nie jest łatwo. Kluczowym elementem jego przetrwania są po prostu obszerne, naturalne obszary bagienne. 
Jednak, aby umożliwić naszym orlikom grubodziobym bezpieczne i spokojne gniazdowanie, staramy się bezpośrednio chronić ich lęgi. 
W młodych drzewostanach, albo w przypadku gniazd orlików, które są w złym stanie ‒ budujemy sztuczne gniazda, które wyglądają zupełnie 
jak naturalne. Kilka par orlików korzysta już z takich gniazd, a co najważniejsze ‒ odchowuje w nich pisklęta. 

Aby chronić cenne pisklęta przed drapieżnictwem kuny, staramy się ją odstraszyć przez stosowanie substancji o drażniącym dla niej zapachu 
jak terpentyna balsamiczna, którą polewamy drzewo z gniazdem i drzewa sąsiadujące. 

Co roku monitorujemy wszystkie gniazda, w tym niektóre przy użyciu kamer. Wokół gniazd wyznaczane są strefy ochronne, które chronią 
drzewostan lęgowy orlików przed wycięciem i obecnością osób postronnych. Każde pisklę, które uda się nam ochronić, jest bardzo cenne. 
Orlikom grubodziobym nad Biebrzą udaje się wyprowadzić tylko 5–7 piskląt rocznie!

GNIAZDO 5–7
piskląt rocznie udaje się

odchować orlikom
grubodziobym nad

Biebrzą

Jeżeli w Twoim lesie nie ma gniazd dużych rozmiarów, możesz pomóc orlikom budując specjalną 
platformę lęgową. Doświadczeni specjaliści ‒ ornitolodzy z Biebrzańskiego Parku Narodowego 
i Komitetu Ochrony Orłów są zawsze gotowi pomóc w instalacji platform na terenach, które 
mogą być zamieszkałe przez orliki.

Jeżeli podejrzewasz, że Twój las zamieszkuje orlik lub inny ptak szponiasty ‒ zgłoś to do 
Biebrzańskiego Parku Narodowego lub najbliższej organizacji zajmującej się ochroną przyrody. 
Każde nowe stanowisko jest na wagę złota! 

Jeżeli pozyskujesz drewno ze swojego lasu, pamiętaj o pozostawieniu drzewa gniazdowego 
‒ jest bezcenne!

Gniazdo najrzadszego orła w Polsce na Twojej działce to prawdziwy powód do dumy!

CO MOŻESZ ZROBIĆ? 

!

fot. Kordian Bartoszuk
na sąsiedniej stronie: orlik grubodzioby, fot. Rafał Siek 
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Roman Skąpski
Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

...oczywiście grubodziobe i czy rzeczywiście potrzeba tak o nie dbać, a czy przez to nie przeszkadzają w normalnym, codziennym życiu.

Że trzeba dbać ‒ jestem pewien. Że na orlikowym terenie można normalnie żyć i gospodarzyć ‒ wiem. Że ta normalność, wymaga trochę 
więcej starania ‒ staram się przekonywać.

Rolnicy nad Biebrzą chcą zebrać jak najwięcej trawy. Na podmokłych terenach, które lubią orliki, to trudne. 
 » Dlatego wprowadzono pakiety przyrodnicze w ramach płatności rolnośrodowiskowych. Nie są one jeszcze idealnie dopasowane, 

ale w zbliżających się nowych programach na lata 2015–2020, będą skorygowane i być może pojawią się dopłaty za utrudnie-
nia spowodowane wysokim poziomem wody na łąkach. Orliki się ucieszą, rolnicy dostaną zadośćuczynienie, a Park, spokojnie 
podniesie poziom wody na większym obszarze. 

Orliki lubią stare drzewa. Rolnicy potrzebują opału. To konflikt interesów? 
 » Tak, ale wykupując ziemię, zwiększamy powierzchnię lasów, w których niczego się nie wycina. Chcemy także wprowadzić wie-

loletnie umowy dzierżawy, które rolnikom dostarczą pieniędzy na opał. Wtedy lasy, niezbędne orlikom pozostaną nietknięte.

Orliki lubią bezludne tereny. Park powinien być udostępniany turystom. Sprzeczność? 
 » Nie, jeżeli tak poprowadzimy szlaki, aby omijały gniazda i siedliska orlików, a dla turystów postawimy wieże, dla podglądania 

przyrody z bezpiecznej odległości.

Czy orliki mogą czuć się bezpiecznie? Czy ludzie nie będą mieli zbyt utrudnionego gospodarowania?
 » Tak, ale przyrodnicy z rolnikami muszą stale rozmawiać, aby wzajemnie poszerzać swoją wiedzę i zbliżać stanowiska.

Adam Bernatowicz
Biebrzański Park Narodowy

Zabezpieczenie siedlisk orlików grubodziobych jest olbrzymim wyzwaniem dla nas wszystkich.

 » Poprzez koszenie ręczne zapewniliśmy orlikom 100 ha bagiennych łąk by mogły korzystać z najlepszego menu.
 » Dla orlików kupujemy bagienne lasy, aby były ich przytulnym, bezpiecznym domem, w którym wychowują młode.
 » Budujemy urządzenia małej retencji w basenie środkowym doliny Biebrzy, aby ich dom nie zniknął bezpowrotnie.
 » Spotykamy się z mieszkańcami biebrzańskich miejscowości, by opowiadać o pięknie tych tajemniczych ptaków. 

To wszystko z podziwu dla naszych orlików grubodziobych. Tutaj nie ma miejsca na skromność. Bo wiemy, że gdy szybują majestatycznie 
po niebie, spoglądając na nas z góry, są nam wdzięczne.

ORLIKI, ORLIKÓW,
ORLIKOM, ORLIKÓW,
ORLIKAMI, ORLIKACH, ORLIKI

Nie mówmy, że się nie da, bo jak się z sercem współpracuje dla obu środowisk, to da się na 
pewno.

fot. Paweł Sidło



 » Jeśli już musimy kosić mechanicznie, zadbajmy o zwierzęta zamieszkujące naszą łąkę. 
Kosząc od środka na zewnątrz działki, dajemy szansę ucieczki wielu gatunkom. 

 » Warto także pozostawić część działki nieskoszoną ‒ jako miejsce bezpiecznych lęgów 
ptaków.

 » Ważne jest przy tym, aby trawa została skoszona jak najwyżej to możliwe, a bioma-
sa uprzątnięta lub pozostawiona w formie stogów. Te dodatkowo mogą służyć orlikom 
w przyszłości za czatownie.

start

18 19
fot. Artur Wiatr
na sąsiedniej stronie: siedliska zniszczone przez rowy melioracyjne, fot. Ireneusz Chojnacki

JAK
KOSIĆ?

Najkorzystniejszym sposobem gospodarowania na terenach będących rewirami orlików 
grubodziobych jest ich koszenie ręczne. Powoduje najmniej szkód w świecie zwierząt 

‒ umożliwia ucieczkę pisklętom ptaków ‒ zagniazdowników oraz drobnych ssaków. 
Te w dużej mierze stanowią pokarm orlików grubodziobych. 

Powierzchnie koszone ręcznie zapewniają obfitość pokarmu orlikom.

Koszenia obszarów dla orlików grubodziobych, podobnie jak dla wielu innych gatunków, 
np. wodniczki powinny być wykonywane możliwie rzadko, nawet raz na 5 lat. Pozwala 
to zachować strukturę siedliska, a także całe bogactwo fauny naturalnych bagien. Jest 
to szczególnie ważne, gdy kosimy mechanicznie przy pomocy ratraków, mogących zna-
cząco oddziaływać na podłoże.

Absolutną koniecznością w ochronie orlików grubodziobych jest zachowanie naturalnego 
charakteru bagien ‒ ingerencja człowieka poprzez budowę i utrzymywanie rowów meliora-
cyjnych jest szczególnie dotkliwa dla przyrody.

Orlik grubodzioby nie znajdzie pożywienia na wysuszonych, intensywnie użytkowanych 
łąkach. Każda zmiana stosunków wodnych na obszarze Natura 2000, która może negatyw-
nie wpływać na przedmiot ochrony (m.in. na orlika grubodziobego), wymaga zezwolenia 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (zdjęcie obok).

!



ROZWIJA TURYSTYKĘ I TWORZY NOWE MIEJSCA PRACY
Rzadkie gatunki ptaków, ale też innych zwierząt ściągają nie tylko „birdwatcherów” i miłośników przyrody. Spokój, czyste powietrze i aktywny 
wypoczynek w pięknych okolicznościach przyrody to bardzo pożądany „towar” na obecnym rynku turystycznym.

Dowody?
Tylko w 2012 roku Biebrzański Park Narodowy odwiedziło prawie 26 tysięcy turystów. W tym samym roku licencję wykupiło ponad 6 tysięcy 
wędkarzy. Samo istnienie Parku umożliwia pracę ponad 30 licencjonowanym przewodnikom, nie mówiąc o szerokiej ofercie noclegowej 
w okolicznych kwaterach agroturystycznych. Coroczne Biebrzańskie Sianokosy i Targi Produktu Lokalnego ściągają nad Biebrzę tysiące en-
tuzjastów przyrody i regionalnej sztuki ludowej. Te dane dotyczące Biebrzańskiego Parku to jedynie obraz korzyści jakie ochrona przyrody 
może przynieść w każdym innym regionie kraju (dane na podstawie www.biebrza.org.pl/). 

ZAPEWNIA ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ
Obszary Natura 2000 jak najbardziej sprzyjają rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Jego produkty są coraz popularniejszym i bardziej pożą-
danym towarem na rynku spożywczym w kraju i na świecie.

Uprawa roślin w oparciu o naturalne środki wzmacnia i odżywia glebę, a zrównoważona hodowla zwierząt zapewnia im zdrowie, dobrostan 
i nie niszczy środowiska naturalnego.

WYDŁUŻA NASZE ŻYCIE
Naturalne produkty, zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, przebywanie w otoczeniu dzikiej przyrody nie tylko wzmacnia nasze zdrowie 
fizyczne, ale działa również kojąca na psychikę.

OCHRONA
DZIKIEJ PRZYRODY

20 21

26.000
turystów odwiedziło

Biebrzański Park Narodowy
w 2012 roku

EDUKUJE I INTEGRUJE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
Obecność Parków Narodowych, Obszarów NATURA 2000 i każdej cennej ostoi przyrodniczej jest doskonałą okazją do integracji społeczno-
ści lokalnej, a szczególnie dzieci. Wspólne wycieczki w teren, obserwacje ptaków i przyrodnicze zajęcia prowadzone „w terenie” to tylko 
niektóre z przykładów.

W ramach projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO powstało w Goniądzu Centrum Orlikowe, które jest biurem projektu, a jednocześnie miejscem 
spotkań lokalnej społeczności. W Centrum organizowane są pokazy filmów przyrodniczych i spotkania ze znanymi fotografikami przyrody. 

Zapraszamy dzieci na lekcje przyrody, ale też prowadzimy formalne obrady zespołu projektu.

Centrum Orlikowe jest otwarte dla każdego ‒ czekamy przy ulicy Dolistowskiej 21 w Goniądzu.
Szczegóły i zapowiedzi spotkań można znaleźć na lokalnych portalach internetowych oraz na 
stronie internetowej projektu:

 » www.orlikgrubodzioby.org.pl *

u góry:  fot. Marcin Siuchno
na dole:  fot. Marlena Przybył

na sąsiedniej stronie: fot. Marcin Nawrocki



Zasady prowadzenia działalności rolniczej i gospodarowania na obszarach Natura 2000 zapisane są 
w art. 36 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Więcej o obszarach Natura 2000 oraz korzyściach z nich płynących na stronie:

 » www.natura2000.gdos.gov.pl

Przydatne adresy:

 » www.arimr.gov.pl
 » www.minrol.gov.pl

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów uznanych za wyjątkowo cenne przyrodniczo. Polska, będąc krajem członkow-
skim Unii Europejskiej, jest również częścią tej sieci. Celem wyznaczania obszarów jest ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt oraz 
ich siedlisk, jak również całego krajobrazu przyrodniczego Europy.

PO CO NATURA?
Całkowite obszary Parków Narodowych i Rezerwatów w Polsce stanowią niecałe 2% powierzchni kraju. To tylko 2% (!), podczas gdy obszary 
NATURA 2000 pozwalają na ochronę aż 20% cennej przyrodniczo powierzchni naszego kraju.

NATURA 2000 NIE OGRANICZA ROLNICTWA
Co więcej, tradycyjne gospodarowanie ziemią przyczyniło się do powstania wielu cennych siedlisk (np. wypas owiec na murawach ksero-
termicznych lub ręcznie koszenie biebrzańskich łąk). Ekstensywne rolnictwo pozwala na zachowanie wysokiej różnorodności biologicznej, 
a Polska odgrywa dzięki temu ważną rolę w ochronie siedlisk i gatunków całego krajobrazu rolniczego Europy.

SIEĆ NATURA 2000 JEST SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO DZIĘKI BOGACTWOM PRZYRODNICZYM REGIONU!
Pamiętaj: Włączenie gruntu rolnego do sieci Natura 2000 nie wiąże się z koniecznością zaprzestania działalności rolniczej. Obszary Natura 
2000 nie są terenami zamkniętymi, na których obowiązują wyłącznie zakazy i ograniczenia.

Podstawą utworzenia obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy Unii Europejskiej:
 » Dyrektywa Ptasia, dotycząca ochrony określonych gatunków dziko żyjących ptaków.
 » Dyrektywa Siedliskowa, dotycząca ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory.

 » Zostały opracowane, aby zrekompensować ewentualne straty poniesione przez rolników po przejściu na rolnictwo ekstensywne.
 » Szczególnie korzystne płatności przydzielane były gospodarstwom zlokalizowanym w granicach obszarów NATURA 2000.
 » Dotychczasowe zasady podziału środków funkcjonujące w latach 2007–2013 ulegną zmianie już z początkiem 2014.
 » Nie ulegną jednak zamianie podstawowe założenia. Przede wszystkim: czy na terenie działki lub gospodarstwa występują cenne 

gatunki ptaków lub jest ono cennym siedliskiem przyrodniczym (co potwierdzą ornitolodzy i doradcy rolnośrodowiskowi)
 » Lokalne ośrodki doradztwa rolniczego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to miejsca, do których należy skie-

rować pierwsze kroki, aby uzyskać rzetelne informacje dotyczące możliwości uzyskania dopłat rolnośrodowiskowych.

DOBRA PRAKTYKA ROLNA NAKAZUJE:
 » Koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września. 
 » Wysokość koszenia 5–15 cm, co umożliwia gatunkom takim jak błotniak łąkowy, derkacz czy wodniczka skuteczne wyprowa-

dzenie lęgów.
 » Zakaz nawożenia azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne, a na innych obszarach ‒ nie należy przekraczać 

poziomu 60 kg N / ha / rok. Obowiązuje tam też zakaz stosowania środków ochrony roślin. Stosowanie tych zabiegów bez ograni-
czenia przyczynia się bowiem do ogólnego zubożenia różnorodności biologicznej siedliska, co m.in. ogranicza bazę pokarmową 
dostępną dla gniazdujących gatunków ptaków. 

 » Pozostawienie każdego roku 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki ‒ 30–50%. 
Warto podkreślić, iż każdego roku wybieramy inną powierzchnię, której nie będziemy kosić. Fragmenty nieskoszonych łąk są 
niczym oazy zapewniające schronienie wielu pisklętom i dorosłym ptakom. Tam też gromadzą się liczne owady i bezkręgowce. 
Koszenie lub wypas na bagiennych łąkach zapobiega z kolei zarastaniu łąki trzciną, krzewami i drzewami. 

 » Wypas bydła w sezonie pastwiskowym, trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października. Obsada, czyli ilość pasących się 
zwierząt powinna być na tyle niska, aby zminimalizować ryzyko zadeptania ptasich gniazd.

DLACZEGO NATURA 2000?
PROGRAMY
ROLNOŚRODOWISKOWE

*!

fot. Paweł Sioło22 23



O projekcie ORLIK PTAK JAKICH MAŁO oraz o tym, na czym polega ochrona orlików grubodziobych 
można dowiedzieć się odwiedzając Centrum Orlikowe w Goniądzu, przy ulicy Dolistowskiej 21.
Zapraszamy!

 » www.orlikgrubodzioby.org.pl

LIFE + to unijny instrument finansowy umożliwiający realizację projektów dotyczących ochro-
ny środowiska. W okresie 2007–2013 przeznaczonych zostało na ten cel około 1,7 mld EUR.

To właśnie dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach funduszu LIFE + możliwa jest ochro-
na orlików grubodziobych nad Biebrzą w ramach projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO.

Nasze działania wspierają finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białym stoku oraz 
Bank Spółdzielczy w Szepietowie.

Obszarem naszych działań ochronnych jest Biebrzański Park Narodowy, a jednocześnie obszar 
NATURA 2000 OSTOJA BIEBRZAŃSKA obejmujący gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, 
Sztabin, Tykocin, Zawady, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Jedwabne, Wizna, Goniądz, Jaświły, 
Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola, Rutki.

LIFE DLA PRZYRODY
I DLA LUDZI

*

fot. Kordian Bartoszuk
na sąsiedniej stronie: fot. Piotr Tałałaj

Przywracamy bagna dla orlików grubodziobych i nie tylko.
Aby zapewnić orlikom miejsce do życia oraz zdobywania pokarmu wykosiliśmy już i odkrzaczyliśmy ponad 500 ha cennych Orlikowych rewirów! 
 
Poznajemy tajemnicze orliki grubodziobe i śledzimy ich wędrówki.
Śledzone dzięki nadajnikom telemetrycznym orliki grubodziobe dostarczają naukowcom cennych informacji o wybieranych siedliskach ale 
też o tajemniczych migracjach.
 
Chronimy orlikowe rodziny w gniazdach.
Gniazda orlików grubodziobych są monitorowane przez ukryte kamery. 
 
Informujemy i uczymy nie tylko dzieci!
Oprócz zajęć przyrodniczych prowadzonych w szkołach, szkolimy również strażników Parku i leśników.
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Krzysztof Jurczak
Ptaki Polskie
Koordynator Projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO

Ochrona orlików grubodziobych zależy w całości od ludzi ‒ sąsiadów orlików. To człowiek 
przyczynił się do sprowadzenia gatunku na skraj wyginięcia, a teraz ‒ paradoksalnie ‒ tylko 
on może ten proces odwrócić. Dlatego obecność orlików w dolinie Biebrzy oraz całej Polsce 
zobowiązuje.

Z tego powodu poczuwamy się wszyscy do odpowiedzialności za jego przetrwanie i już teraz 
przygotowujemy kolejne projekty przywracania naturalnych warunków na obszarach niegdyś 
zamieszkiwanych przez orliki.

Dotyczyć będą nie tylko doliny Biebrzy, ale również innych miejsc, gdzie mogą ponownie 
zamieszkać, m.in. doliny Bugu i doliny Narwi.

Zbudujemy kolejne platformy lęgowe, zastawki podnoszące poziom wody, przywrócimy 
naturalne siedliska.

Chroniąc orlika grubodziobego, chronimy pierwotne bagna. Na jego ochronie skorzysta więc 
cała Przyroda.

CO DALEJ?

fot. Antoni Kasprzak
przód okładki: fot. Thomas Krumenacker

tył okładki: fot. Marcin Nawrocki26 27



NFOŚiGW

Projekt wdrażany w partnerskiej współpracy stowarzyszenia Ptaki Polskie, Komitetu Ochrony Orłów oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego.

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” sfinansowano 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.

www.orlikgrubodzioby.org.pl


