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Orły to skrajnie rzadkie gatunki ptaków szponiastych, należące do rzędu Fal-
coniformes. W Polsce wszystkie gatunki orłów podlegają ścisłej ochronie, a w la-
sach, wokół ich gniazd, są tworzone specjalne strefy ochronne. Z uwagi na swoje 
konotacje historyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa. 
Stylizowane wizerunki orłów widnieją w herbach wielu państw. Zainteresowa-
nie to spowodowało, że również poczty wielu państw wydały znaczki, na których 
widnieją orły.

Praca ta jest kontynuacją cyklu poświęconego ptakom w filatelistyce (Mize-
ra 1996, 2007). Ptaki leśne stały się źródłem inspiracji twórczej w kulturze i sztuce. 
W szeroko pojętej kulturotwórczej roli lasu gromadzenie zbiorów związanych z lasem 
i jego mieszkańcami wzbogaca naszą kulturę (Wiśniewski i Kiełczewski 2004).

Orły to bardzo liczna i zróżnicowana grupa ptaków. Współcześnie na świe-
cie występuje kilkadziesiąt gatunków ptaków noszących zaszczytną nazwę 
„orzeł”. Tak duże zróżnicowanie sprawia, że trudno o precyzyjną definicję „orła”. 
Do grupy „orłów właściwych”, mających opierzony skok, zaliczono 34 gatunki. 
Reprezentują one rodzaje: Aquila – 11 gatunków, Ictinaetus – 1, Hieraaetus – 7 
(włączonych niedawno do rodzaju Aquila), Spizastur – 1, Lophaetus – 1, Spiza-
etus – 10, Stephanoaetus – 1, Oroaetus – 1 i Polemaetus – 1. Ponadto do orłów 
zalicza się olbrzymie harpie z lasów Ameryki Południowej (4 gatunki), harpijniki 
Harpyhaliaetus (2 gatunki), gadożery Circaetus (6 gatunków), kuglarza Teratho-
pius ecaudatus, wężojady Spilornis, Dryotriorchis (7 gatunków), pręgoczuba Eu-
triorchis astur oraz orły morskie (11 gatunków). 
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Niektóre z orłów są mniejsze od dużych myszołowów, jak np. orzełek włocha-
ty Aquila (Hieraaetus) pennata. Samce tego gatunku ważą zaledwie 510-770 g. 
Największym orłem świata jest samica harpii wielkiej Harpia harpyja osiągają-
ca masę ciała do 9 kg. Jej szpony dochodzą do 70 mm długości. Najmniejszym 
orłem świata jest orzełek australijski z podgatunku Aquila (Hieraaetus) morph-
noides weskei, zamieszkujący Nową Gwineę. Samce tego gatunku ważą około 
483 g, a rozpiętość ich skrzydeł osiąga zaledwie 1 m (Ferguson-Lees i Christie 
2001). Największymi orłami gnieżdżącymi się w naszym kraju są bieliki. Masa 
ciała samic tego gatunku wynosi około 6 kg, niekiedy może osiągać nawet 7 kg, 
a rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do 2,5 m (Mizera 1999). To zróżnicowanie 
sprawia, że trudno o jednoznaczną definicję, które ptaki można nazywać orłami. 
Zdaniem Browna (1979), znanego autorytetu naukowego i autora wielu pod-
ręczników, „orły to duże lub bardzo duże dzienne ptaki drapieżne, które nie są 
kaniami, myszołowami, sępami, sokołami lub jastrzębiami”. Niestety, największy 
orzeł, jaki żył na ziemi – orzeł haasta Harpagornis moorei – wymarł prawdopo-
dobnie w XIV wieku. Samica tego gatunku osiągała masę 13-15 kg i rozpiętość 
skrzydeł do 3 metrów! Prawdopodobnie orzeł ten polował na gigantyczne moa 
np. Dinorsis torosus, a być może i na Maorysów. Jego wizerunek przedstawia no-
wozelandzki znaczek z 1996 roku (SG 2032)1. 

Ostatnio w polskich opracowaniach naukowych nazwy orzeł, orlik i orze-
łek przypisano tylko grupie ptaków z rodzaju Aquila i Hieraaetus (Tomiałojć 
i Stawarczyk 2003), których wspólną cechą są opierzone skoki. Jest to nawiąza-
nie do nomenklatury angielskiej, gdzie te ptaki nazywa się „orłami właściwymi” 
(ang. true eagle lub booted eagle). Tym samym nazwę „orzeł bielik” zastąpiono 
skróconą formą „bielik”, choć dosłowne tłumaczenie nazwy naukowej Haliaeetus 
jest pochodzenia greckiego i powstało z połączenia słów hals – morze oraz aetos 
– orzeł. W ogromnej większości języków narodowych bielik jest nazywany wła-
śnie orłem morskim, np. White-tailed Sea Eagle – w języku angielskim, Seeadler 
– w języku niemieckim, merikotka – w fińskim, mořský orel – w czeskim. Pro-
pozycja, zaczerpnięta z języka rosyjskiego, nazwania tych ptaków orłanami, nie 
przyjęła się (Czarnecki i in. 1982). 

Postęp w dziedzinie genetyki sprawia, że liczba gatunków orłów zmienia się. 
Dawne formy, uznawane za podgatunki, są obecnie uważane za samoistne ga-
tunki, np. orzeł iberyjski Aquila adalberti oraz orlik indyjski Aquila hastata. Być 
może niektóre z pośród 14 podgatunków wężojada czubatego Spilornis cheela 
również uzyskają status samodzielnego gatunku. Nieznaczne różnice występu-
ją pomiędzy orłami a myszołowami. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie 
dwóch największych gatunków z grupy Buteonine, do których należy południo-
woamerykańska harpia wielka i małpożer Pithecophaga jefferyi (Brown 1979). 
Polskie nazwy gatunkowe ptaków przyjęto za opracowaniem Mielczarka i Ci-
chockiego (1999). Na podstawie badań genetycznych wykazano, że przedsta-

1 SG oraz liczba oznaczają numer według katalogu Gibbons (2003), M oraz liczba ozna-
czają numer według katalogu Michel (2007). 
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wiciele rodzaju Hieraaetus nie różnią się zbytnio od orłów właściwych i dlatego 
w nowszych opracowaniach włączono je do rodzaju Aquila. Zmieniono więc ich 
nazwy, przykładowo z Hieraaetus pennatus na Aquila pennata. Na znaczkach 
pocztowych ukazało się 26 gatunków orłów właściwych (tab. 1).

Tabela 1. Orły właściwe na znaczkach pocztowych w kolejności systematycznej
Table 1. Stamps with Booted eagle species in systematic order

Gatunek – Species Liczba krajów* 
Number of countries*

Liczba znaczków ** 
Number of stamps**

Orlik malajski Ictinaetus malayensis 1 2
Orlik krzykliwy Aquila pomarina 3 3
Orlik indyjski Aquila hastata 2 2
Orlik grubodzioby Aquila clanga 7 13
Orzeł sawannowy Aquila rapax 11 22
Orzeł stepowy Aquila nipalensis 7 7
Orzeł iberyjski Aquila adalberti 4 4
Orzeł cesarski Aquila heliaca 7 12
Orzeł przedni Aquila chrysaetos 67 111
Orzeł australijski Aquila audax 2 3
Orzeł czarny Aquila verreauxii 16 19
Orzełek południowy Aquila fasciata 9 13
Orzełek afrykański Aquila spilogaster 4 4
Orzełek Aquila pennata 5 7
Orzełek rdzawobrzuchy Aquila kienerii 1 1
Wojownik zbrojny Polemaetus bellicosus 18 32
Wojownik białogłowy Spizaetus melanoleucus 1 1
Wojownik długoczuby Lophaetus occipitalis 12 13
Wojownik białobrzuchy Spizaetus africanus 1 1
Wojownik indyjski Spizaetus cirrhatus 2 2
Wojownik górski Spizaetus nipalensis 2 3
Wojownik żałobny Spizaetus alboniger 1 1
Wojownik jawajski Spizaetus bartelsi 2 2
Wojownik ozdobny Spizaetus ornatus 12 21
Wojownik wspaniały Stephanoaetus coronatus 6 8
Andownik Oroaetus isidori 1 1

*Włączono również terytoria zależne, miasta, organizacje oraz znaczki z bloków.
**Dane za: Gibbons (2003), http://www.birdtheme.org/mainlyimages, uzupełnione.
*Including dependent territories, cities, societies and stamps from mini-sheets.

**After: Gibbons (2003), http://www.birdtheme.org/mainlyimages, supplemented.
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Poczta Polska wydała kilka znaczków z podobiznami orłów. Już 15 czerw-
ca 1919 roku, z okazji pierwszej sesji Sejmu Ustawodawczego, wydano znaczek 
z „białym orłem” o nominale 50 fenygów (ryc. 1) (Fischer 2004, nr katalogo-
wy 112, M 128). Ten znaczek został pominięty w niektórych innych katalogach, 
np. Gibbons (2003). Postać ptaka na znaczku odbiega od herbowych wizerun-
ków orłów i powinien on być niewątpliwie skatalogowany jako walor ornitolo-
giczny. Znaczek ten w katalogach niemieckich jest klasyfikowany jako Seeadler, 
czyli bielik (Michel 2007). Byłby to więc najstarszy znaczek z ptakiem szponia-
stym, jaki wydano w europie. Według katalogu Michela (2007), w 1919 roku 
również poczta Jugosławii wydała trzy znaczki z sokołem wędrownym Falco pe-
regrinus (M 95-97). Inne kraje uczyniły do później. Znaczki z orłem przednim 
ukazały się w 1932 roku na łotwie (M 203-205) oraz w 1934 roku w Niemczech 
(SG 526-534) i w Lichtensteinie (SG 145). 

W 1960 roku pojawiła pierwsza seria znaczków autorstwa Jerzego Dessel-
bergera „Ptaki chronione”, która zawierała, między innymi, znaczki z: bieli-
kiem Haliaeetus albicilla (SG 1206) o nominale 60 groszy, w nakładzie 2 mln 
282 tys. sztuk, orłem przednim Aquila chrysaetos (SG 1207) – o nominale 75 
groszy, w nakładzie 2 mln 272 tys. sztuk (ryc. 1) i gadożerem Circaetus gallicus 
(SG 1208) – o nominale 90 groszy, w nakładzie 2 mln 262 tys. sztuk. W 1976 
roku w serii „Parki narodowe” na znaczku poświęconym Wolińskiemu PN o no-
minale 1 zł widnieje bielik (SG 2433). W 1993 roku z okazji Światowej Wystawy 
Filatelistycznej w Poznaniu ukazał się blok „Legenda o orle białym”, przedstawia-
jący tego ptaka w gnieździe (M 3449). Tego samego roku Poczta Polska, z oka-
zji 75. rocznicy odzyskania niepodległości, wydała znaczek o nominale 4 tys. zł 
z głową orła przedniego (SG 3499) (ryc. 1) oraz blok z dwoma sylwetkami bielika 
(SG 3500) o nominale 20 tys. zł. 

Zasięg występowania orłów jest zazwyczaj ogromny, często obejmuje ob-
szar kontynentu, np. europy. Niewiele jest gatunków endemicznych, zamiesz-
kujących wyspy lub choćby występujących na małym terytorium jakiegoś kraju. 
Stąd w nazewnictwie rzadko spotyka się odniesienie do nazwy kraju lub regionu. 
Jednym z nielicznych jest wojownik jawajski (ang. Javan Hawk Eagle) Spizaetus 
bartelsi, zamieszkujący wyłącznie indonezyjską wyspę Jawę. Znaczek z jego po-
dobizną wydała tylko poczta indonezyjska w 1993 roku (SG 2096). Ponadto wid-
nieje on na bloku wydanym w Tanzanii w 1998 roku (M 3002) (ryc. 2). W eu-
ropie jedynym endemitem jest orzeł iberyjski, występujący obecnie wyłącznie 
w środkowej i południowozachodniej hiszpanii. Jego populacja lęgowa w 1998 
roku składała się z zaledwie 131 par (Ferguson-Lees i Christie 2001). Podo-
bizna tego orła widnieje na hiszpańskim znaczku z 1993 roku (SG 2195). Jesz-
cze w latach 70. ubiegłego wieku ptak ten gniazdował w Portugalii, lecz wymarł. 
Obecnie wizerunek zachował się tylko na znaczku z 1993 roku (SG 2354) (ryc. 2). 
Środkowoeuropejskim endemitem jest orlik krzykliwy Aquila pomarina. Gatu-
nek został opisany przez Christiana Ludwika Brehma w 1831 roku na podstawie 
okazu z Pomorza, stąd w jego nazwie słowo pomarina, czyli mógłby nazywać się 
„orlikiem pomorskim”. Jego polska nazwa jest kalką językową z języka niemiec-
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kiego Schreiadler. Jest to ptak niewiele większy od pospolitego myszołowa Buteo 
buteo. Osobnik dorosły nie wyróżnia się szczególnymi cechami upierzenia, stąd 
przez wiele osób nie jest rozpoznawany w terenie. Przeglądając prace polskich 
ornitologów zwraca uwagę znaczny wzrost szacowanej liczby par orlika: od około 
80 (Sokołowski, za: Bijleveld 1974), poprzez 500 (Tomiałojć 1990) do 700 par 
(Król 1992). Żmudna praca członków Komitetu Ochrony Orłów spowodowała, 
że obecnie wielkość populacji lęgowej jest szacowana na około 1800-2000 par. 
Jest to największa populacja w krajach Unii europejskiej (Adamski i in. 1999, 
Cenian i in. 2005). Przyrost ten odzwierciedla przede wszystkim stan poznania 
zasobów, a nie realny wzrost liczebności. Uważa się, że populacja orlika w Polsce 
od kilkudziesięciu lat jest stabilna. Globalną populację szacuje się na około 40-
50 tysięcy par (Ferguson-Lees i Christie 2000). Znaczki z orlikiem krzykli-
wym wydały zaledwie trzy kraje: Węgry w 1983 roku (SG 3507), Białoruś w 2000 
roku (SG 400) i Rumunia w 2007 roku (SG 6787) (ryc. 2). W naszych lasach jest 
to najliczniejszy gatunek orła. Decyzją nr 61 (ZO-732-2-19/2006) Dyrektora Ge-
neralnego Lasów Państwowych orlik krzykliwy był niedawno obiektem zainte-
resowań wszystkich leśników w ramach powszechnej inwentaryzacji przyrodni-
czej. Niestety, Poczta Polska nie wydała dotychczas żadnego znaczka z orlikiem, 
choć w jego nazwie naukowej znajduje się odniesienie do Pomorza. Taki znaczek 
dobrze mógłby promować polskie leśnictwo, kulturę kraju. Byłby też cennym 
polonicum w filatelistyce. Pewnym pocieszeniem jest całostka2 w postaci kar-
ty pocztowej z 2002 roku „Magurski Park Narodowy” ze znaczkiem z orlikiem 
krzykliwym o nominale 1,10 zł (ryc. 3). Dodatkowo poczty Afganistanu (SG 774) 
i Malediwów (SG 2664) wydały znaczki z orlikiem indyjskim A. pomarina hasta-
ta, który to uzyskał ostatnio status oddzielnego gatunku (Parry i in. 2002). 

Orły zasiedlają wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. W polskich la-
sach gniazdują regularnie trzy gatunki „prawdziwych” orłów: orzeł przedni, orlik 
krzykliwy oraz orlik grubodzioby Aquila clanga, a sporadycznie gnieździ się też 
gadożer i orzełek. Ponadto bardzo rzadko zalatuje do nas orzeł stepowy Aquila 
nipalensis oraz orzeł cesarski Aquila heliaca. Jedyne miejsce w kraju, gdzie spo-
tkano te wszystkie orły, to Biebrzański Park Narodowy.

Największym i najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest orzeł przedni. 
Występuje on prawie w całej eurazji po Japonię włącznie, w północnej Afryce 
oraz w Ameryce Północnej. Opisano pięć podgatunków, w tym Aquila chrysaetos 
chrysaetos, występujący w europie i Azji aż po Jenisej oraz A. chrysaetos homey-
eri, zamieszkujący Półwysep Iberyjski i Północną Afrykę. Jego globalną populację 
szacuje się zaledwie na 20-25 tysięcy par, w tym w 5-6 tysięcy w europie (Fer-
guson-Lees i Christie 2001). Tak duży i silny drapieżnik cieszył się wszędzie 
dużym zainteresowaniem człowieka. W starożytnej Grecji, Rzymie oraz egipcie 
był utożsamiany z posłańcem bogów. Gdy umierał rzymski cesarz, to podczas 

2 Całostka – specjalne druki pocztowe z wydrukowanymi na nich znaczkami opłaty, prze-
znaczone do korespondencji. Na całostki składają się: koperty, kartki pocztowe, sekretniki, 
aerogramy, opaski  i opłaty telegraficzne (Goszczyński 1977).
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pogrzebu ceremonialnie uwalniano orła, by zaniósł jego duszę do bogów. Orzeł 
był też symbolem władzy. Na czele wojsk rzymskich niesiono emblemat z orłem, 
a ulokowanie obozu w pobliżu orlego gniazda uważano za dobrą wróżbę przed 
bitwą. Ten największy i charyzmatyczny orzeł był wykorzystywany w sokolnic-
twie. Polowanie z orłem było przywilejem królów i cesarzy. W Centralnej Azji, 
w rejonie gór Tien-Szan, wykorzystywanie orła przedniego do polowań było po-
wszechne. Ten rodzaj łowów jest praktykowany współcześnie, zwłaszcza w Ka-
zachstanie i Mongolii. Przy pomocy orła myśliwi polowali na lisy, antylopy, a na-
wet na wilki (Watson 1997). Poczta Mongolii wydała pięć znaczków, na których 
przedstawiono sceny z polowania z użyciem tego orła (ryc. 1). Tak szerokie roz-
przestrzenienie tego gatunku sprawia, że widnieje on na znaczkach pocztowych 
aż 67 państw (tab. 1). Pominięto w tym zestawieniu setki znaczków przestawiają-
cych heraldyczną postać orła (np. Austria, egipt, Meksyk, Zjednoczone emiraty 
Arabskie). Ponadto dwugłowe orły występują w herbach Albanii, Rosji i Serbii. 
Warto nadmienić, że zdaniem ornitologów „czarny orzeł” w herbie Niemiec jest 
młodocianym, a więc ciemno ubarwionym bielikiem. Świadczy o tym nieopie-
rzony skok, co jest podstawową cechą różniącą go od orła przedniego. Niekiedy 
mylnie jest tłumaczona rosyjska nazwa orła przedniego – birkut. W języku pol-
skim używano jej jako synonimu dla bielika. 

Wizerunek orła przedniego najczęściej wykorzystywały poczty Meksyku – 
piętnastokrotnie i Mongolii – dziewięciokrotnie. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
iż wiele państw powstałych po rozpadzie ZSRR wydało znaczki z tym gatunkiem: 
Azerbejdżan w 1994 roku (SG 194), Białoruś w 1993 roku (SG 69), Gruzja w 1996 
roku (SG 176), Kazachstan w 1995 roku (SG 114), Kirgistan w 1992 (SG 2), 1995 
(SG 55, 60, 77), 1997 (SG 120) i w 2007 roku, Tadżykistan w 2000 (M 173) i 2007 
roku oraz Uzbekistan w 1999 roku (M 219). Poczta Polska wydała dwukrotnie 
znaczki z tym gatunkiem: w 1960 (SG 1207) i 1993 roku (SG 3499) (ryc. 1).

Orlik grubodzioby gnieździ się na rozległych terenach Azji od Pacyfiku, po-
przez Bajkał aż po Białoruś. W Polsce występuje tylko w bagiennej dolinie Bie-
brzy. Należy do najbardziej zagrożonych wymarciem gatunków ptaków. Global-
ną populację szacuje się na zaledwie 3-5 tysięcy par (Ferguson-Lees i Christie 
2001, Mizera i in. 2005). Podobiznę orlika grubodziobego przedstawiły poczty 
siedmiu krajów. Na podkreślenie zasługuje seria czterech znaczków wraz z logo 
WWF, wydana przez pocztę Gruzji w 2007 roku (ryc. 2) oraz seria trzech znacz-
ków z Kuwejtu.

Dwa gatunki – orzeł sawannowy A. rapax i orzeł stepowy A. nipalensis – na-
stręczają sporo problemów wszystkim ornitologom i filatelistom. Dawniej pta-
ki zasiedlające kontynent azjatycki i afrykański traktowano jako jeden gatunek 
A. rapax z pięcioma podgatunkami, z których trzy w okresie zimowym były spo-
tykane w Afryce. Ptaki te różnią się tylko nieznacznie upierzeniem, a te różni-
ce są praktycznie niewidocznie na małych rysunkach na znaczkach. Do lat 90. 
ubiegłego wieku w katalogach klasyfikowano je łącznie jako A. rapax (Gibbons 
2003). W związku z nową nomenklaturą ornitologiczną jest również uzasadnio-
na zmiana w katalogach filatelistycznych. Proponuje się przyjęcie klucza geo-



Ryc. 1. Bielik z 1919 roku, wymarły orzeł Haasta oraz orły przednie na znaczkach pocztowych
Fig. 1. Selection of stamps – among them White-tailed Sea Eagle from Poland dated 1919, extinct 
Haasta Eagle and Golden Eagles



Ryc. 2. Orły na znaczkach pocztowych
Fig. 2. Eagles on postage stamps



Ryc. 3. Orlik krzykliwy na całostce z Polski oraz karty maksimum z Białorusi i bantustanu Venda RPA
Fig. 3. Lesser Spotted Eagle on a post card from Poland and two cards maximum from Belorussia and 
Venda (South Africa)



Ryc. 4. Koperta z ZSRR z orłem stepowym oraz koperty pierwszego dnia obiegu z Polski i Tajwanu
Fig. 4. Cover from USSR with Steppe Eagle and two First Day Covers from Poland and Taiwan
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graficznego. I tak należy uznać, iż znaczki, wydane przez poczty: ZSSR w 1965 
roku (SG 3219), Mongolii w 1976 roku (SG 996), Azerbejdżanu w 1994 roku 
(SG 191), Kirgistanu w 1995 roku (SG 72), Mołdawii w 2003 roku (M 483) oraz 
Gruzji w 2007 roku, przedstawiają wizerunek formy rodzimej, czyli orła stepo-
wego (ryc. 2). Również orzeł na znaczku wydanym przez bantustan Venda w RPA 
w 1983 roku (SG 72), z uwagi na ukazany szlak migracyjny z europy do Afry-
ki, powinien być zakwalifikowany jako A. nipalensis (ryc. 2). Analogicznie, ptaki 
na znaczkach wydanych przez kraje afrykańskie, np. Angolę, Czad, Zair, przed-
stawiają orła sawannowego A. rapax. Ponadto znaczek wydany w Mozambiku 
w 2007 roku przedstawia orła sawannowego, a nie orła czarnego Aquila verreau-
xii, jak to sugeruje podpis. 

Orły cesarskie widnieją na znaczkach siedmiu państw, w tym na dwóch 
znaczkach węgierskich i poczty Azerbejdżanu (SG 190). Serię złożoną z czterech 
znaczków, poświęconą temu gatunkowi, wydała w 2001 roku poczta Macedonii 
(M 215-218) (ryc. 2). Nasz najrzadszy gatunek – orzełek – jest przedstawiony na 
znaczkach Czech (SG 377) i Węgier (SG 4100) (ryc. 2). Największym afrykań-
skim orłem jest wojownik zbrojny Polemaetus bellicosus. Ten silny ptak może 
polować na antylopy o masie do 37 kg, choć zazwyczaj chwyta ofiary do 5 kg 
masy ciała. Występuje w Afryce na południe od Sahary, a jego podobizna wid-
nieje na 32 znaczkach wydanych przez 18 krajów, np. Burundii (SG 149) i Lesoto 
(SG 1863) (ryc. 2). Gatunek ten przestawia też karta maksimum3 z bantustanu 
Venda w RPA (ryc. 3). 

Południowoamerykański gatunek – wojownik ozdobny Spizaetus ornatus – 
należy do najładniej ubarwionych ptaków szponiastych. Dlatego widnieje na 21 
znaczkach wydanych w 12 krajach, nawet tych, gdzie gatunek ten nie występuje, 
jak np. Wietnam (SG 2183) (ryc. 2) czy Jordania (SG 628).

Wizerunki orłów znajdują się również na kopertach. Przykładem może być 
ilustrowana koperta przedstawiająca orła stepowego, którą wydano w byłym 
ZSRR (ryc. 4). Wizerunki wielu orłów zamieszczono na kopertach pierwszego 
dnia obiegu (FDC), np. wojownik górski Spizaetus nipalensis na kopercie tajwań-
skiej (ryc. 4).

Szacuje się, że do 2002 roku poczty wszystkich państw wydały około 17 200 
różnych znaczków z wizerunkami dzikich gatunków ptaków należących do 2900 
gatunków, w tym z 40 gatunkami orłów (Gibbons 2003). Dalszych 11 gatunków 
orłów ukazało się na znaczkach wydanych do 2007 roku. Miejmy nadzieję, że 
Poczta Polska wkrótce wyda nowe znaczki z ptakami. Z orłów w pierwszej ko-
lejności powinny to być gatunki szczególnie ważne dla krajów Unii europejskiej, 
jak: orlik grubodzioby, orlik krzykliwy i bielik.

3 Karta maksimum, synonim – karta analogiczna (ang. card maximum) – widokówka 
z naklejonym znaczkiem pocztowym na stronie widokowej, z takim samym motywem lub ry-
sunkiem, ostemplowana stemplem najczęściej okolicznościowym, związanym z przedstawio-
nym walorem (encyklopedia filatelistyki 1993).
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podziękowania

Składam serdeczne podziękowania Radosławowi Rakowskiemu za przygoto-
wanie rycin, Andrzejowi Drożdżyńskiemu za udostępnienie niektórych znacz-
ków do reprodukcji oraz Terremu Pickfordowi za konsultację językową.
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ORŁY aquila Sp. NA zNACzKACH pOCzTOWYCH

S t r e s z c z e n i e

W szeroko pojętej kulturotwórczej roli lasu gromadzenie zbiorów związanych z la-
sem i jego mieszkańcami wzbogaca naszą kulturę. Pod wpływem obcowania z lasem 
powstają wytwory kultury materialnej, będące obiektem kolekcjonerstwa, w tym filateli-
styki. W artykule zaprezentowano przykład połączenia ornitologicznych zainteresowań 
autora z tematem „orły świata”. Zestawiono spis krajów i gatunków orłów właściwych, 
które wydały znaczki z tymi ptakami (tab. 1). Wskazano na potrzebę zmian w katalo-
gu Gibbonsa (2003), który nie uwzględniał dotychczas polskiego znaczka z orłem 
z 1919 roku (Michel 2007 – numer 128). Jest to więc pierwszy znaczek z wizerunkiem 
ptaka szponiastego wydany w europie. Zaproponowano, by znaczki z dwoma gatunka-
mi, przedstawiającymi orła sawannowego Aquila rapax i orła stepowego A. nipalensis, 
dawniej traktowane jako jeden gatunek, rozdzielić według klucza geograficznego. Ptaki 
na znaczkach wydanych przez poczty ZSRR (1965) (SG 3219), Mongolii (1976) (SG 996), 
Azerbejdżanu (1994) (SG 191), Kirgistanu (1995) (SG 72), Mołdawii (2003) (M 483), Gru-
zji (2007) oraz bantustanu Venda w RPA (1983) (SG 72) należy uznać za przedstawicieli 
ptaki rodzimej, formy czyli Aquila nipalensis (ryc. 2). Analogicznie, ptaki na znaczkach 
państw afrykańskich należy zakwalifikować do orłów sawannowych A. rapax.

Słowa kluczowe: filatelistyka, ptaki, orły

aquila Sp. EAGLES ON pOSTAGE STAMpS

S u m m a r y

The human culture is enriched by collecting various items and materials associat-
ed with the wide and varied species of flora and fauna that inhabit our forests habitats 
world-wide. These forest inhabitants form a vital and important part of the broadly in-
terpreted cultural role of our planet forests. Material products such as images of forest 
animals, birds, insects and plants making up the forest ecosystem have always excited 
and stimulated mankind’s interest in such items, becoming special objects for collectors, 
including philatelists. 

The article presents an example of the combined interest of the author in ornithology 
and the subject of “world eagles” depicted by stamps. A list of countries which have 
issued stamps depicting raptorial birds together with the Booted eagle species has been 
presented in Table 1. 

The need to make changes in the Gibbons (2003) catalogue, which has so far omit-
ted the Polish eagle stamp from 1919 (Michel 2007, no. 128) has been pointed out. 
Importantly, this is the first stamp depicting an image of a bird of prey ever issued 
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in europe. It has been suggested that stamps with two species Tawny eagle Aquila 
rapax and Steppe eagle A. nipalensis, previously treated as one species, should now 
be separated according to the geographic key. Bird stamps issued by the Soviet Union 
postal services (1965) (SG 3219), Mongolia (1976) (SG 996), Azerbaijan (1994) (SG 191), 
Kyrgyzstan (1995) (SG 72), Moldova (2003) (M 483), Georgia (2007) and Venda (1983) 
(SG 72) may be considered representative of birds of a local form, namely Aquila 
nipalensis (Fig. 2). Analogically, African bird stamps may be considered to represent 
A. rapax. 

Key words: stamp collecting, birds, eagles 


