
Na bagnach  
nad Biebrzą żyje 
kilkanaście par 
niezwykłych orłów.  
To ostatnia chwila, 
żeby je uratować  
– alarmują 
naukowcy.
katarzyna burda
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ożna to zobaczyć czasa-
mi nad podmokłymi, nie-
dostępnymi łąkami doliny 

biebrzańskiej. Wysoko nad drzewa-
mi wolnym, szybowcowym lotem 
kołuje wielki ptak, wypatrując ofiar 
wśród krzaków i kęp traw porastają-
cych biebrzańskie bagna. Ten ptak to 
orlik grubodzioby, niezwykle rzad-

ki w Europie przedstawiciel rodzi-
ny orłów. Komu uda się go zobaczyć 
podczas wycieczki nad Biebrzę albo 
spływu kajakowego, może uważać 
się za prawdziwego szczęściarza, bo 
ptak ten chowa się przed ludźmi jak 
żaden inny.

W Polsce żyje zaledwie kilka-
naście par orlików grubodziobych  

nauka Ratujmy oRlika!
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Orlik grubOdziOby  
jest najbardziej 
tajemniczym polskim 
ptakiem. Gniazda 
zakłada na bagiennych 
terenach z dala  
od ludzi 

nasz orzeł
bagienny
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nauka Ratujmy oRlika!

(Aquila clanga). Można je zobaczyć tyl-
ko nad Biebrzą. – Mieszka tu poło-
wa całej europejskiej populacji orlików 
– mówi Grzegorz Maciorowski z Komi-
tetu Ochrony Orłów. Jak uważają orni-
tolodzy, to ostatnia chwila na uratowanie 
tych pięknych ptaków. Dlatego kilka pol-
skich stowarzyszeń i instytucji państwo-
wych połączyło siły we wspólnej akcji 
„Orlik ptak jakich mało”. W ramach tego 
projektu naukowcy próbują ocalić natu-
ralne środowisko oraz poznać zwycza-
je tego chyba najbardziej tajemniczego 
i najmniej zbadanego polskiego ptaka. 
W tym lub przyszłym tygodniu w corocz-
ną wędrówkę na południe wyruszy osiem 
młodych orlików wyposażonych w najno-
wocześniejsze nadajniki GPS. Dzięki nim 
będzie można poznać dokładne trasy wę-
drówek tych ptaków.

z dala od ludzi
Nazwa orlik jest nieco myląca. Zdrob-
nienie sugeruje, że mamy do czynienia 
z mniejszym krewniakiem prawdziwe-
go orła. A tymczasem orlik grubodzioby 
to orzeł jak się patrzy – długość ciała do-
rosłego ptaka wynosi 65 cm, a rozpiętość 
skrzydeł aż 180 cm. Jest niemal tak duży 
jak orzeł przedni, największy przedsta-
wiciel rodziny orłów w Polsce (uważany 
potocznie za największego orła w Polsce 
bielik nie należy do rodziny orłów). Or-
lik grubodzioby ma piękne, czekolado-
we umaszczenie z białymi plamami na 
końcach skrzydeł (u młodych ptaków)
i – choć nie zawsze – biały kuper.

To ptaki bardzo wymagające. Dobrze 
czują się tylko na terenach bagiennych, 
na których są i lasy, i rozległe łąki do że-
rowania. Tylko w takim środowisku mogą 
się też rozmnażać. – Orliki grubodziobe 
zakładają gniazda na drzewach, ale mu-
szą być to drzewa rosnące w bagiennym 
terenie, dość duże, aby utrzymać ciężkie 
orle gniazdo – opowiada dr Andrzej Kru-
szewicz, dyrektor warszawskiego zoo, 
z zamiłowania ornitolog. Orły te żeru-
ją na torfowiskach i zadowalają się sto-
sunkowo niewielkimi zdobyczami. – Ich 
przysmakiem są żaby i gryzonie, na przy-
kład  norniki północne, chętnie polują też 
na drobne ptactwo wodno-błotne: rycyki, 
kszyki czy nawet większe dzikie kaczki. 
Nie pogardzą również pisklętami dużych 
ptaków, jak rybitwy czy bataliony – mówi 
Jacek Karczewski, prezes Stowarzyszenia 

Ptaki Polskie, koordynującego projekt ra-
towania orlików.

Bagna zapewniają orlikom schronie-
nie przed człowiekiem, bo to ptaki skryte 
i bardzo nieśmiałe. Aby orliki zdecydo-
wały się założyć gniazdo, w promieniu 
kilkunastu kilometrów nie może być ludz-
kich siedzib. Obecność człowieka natych-
miast je płoszy. – Dlatego też do dziś tak 
mało wiemy o orlikach – przyznaje Jacek 
Karczewski. – Żeby zobaczyć orlika, trze-
ba spędzić długie godziny w podmokłym 
lesie, całkowicie nieruchomo, wśród ko-
marów i leśnego robactwa. A i tak rzadko 
udaje się go nie spłoszyć.

W kwietniu, po powrocie z zimowisk 
w Afryce Północnej, Turcji i Grecji, ptaki 
rozpoczynają spektakularne loty godowe. 
Wznoszą się wysoko, a potem opada-
ją w dół lotem nurkowym, wydając przy 
tym charakterystyczne, krzykliwe dźwię-
ki. Loty trwają tak długo, aż zachwycą 
którąś z samic obserwujących podniebne 
akrobacje. Kiedy para się złączy, na cały 
czas lęgów pozostanie razem, bo orliki są 
seryjnymi monogamistami. Co roku wy-
bierają inną partnerkę, ale kiedy już ją 
wybiorą, są wierne i pomocne w opiece 
nad młodymi. 

Drapieżne orły rozmnażają się powoli. 
W jednym lęgu samica znosi zazwyczaj 
tylko dwa jaja, ale kiedy już wykluwają 
się młode, dochodzi do aktu kainizmu 
– silniejsze zabija słabsze. – To typo-
we zachowanie wśród orłów – mówi dr 
Kruszewicz. Matka od początku kar-
mi głównie starsze pisklę, które agre-
sywnie atakuje młodsze, nie pozwalając 
mu pobrać pokarmu, aż w końcu mniej-
sze pisklę ginie. Kainizm sprawia, że 
w sezonie lęgowym para orlików grubo-
dziobych wychowuje tylko jedno mło-
de. – Co roku nad Biebrzą wychowuje 

się zaledwie od dwóch do siedmiu mło-
dych – mówi Anna Pilarska ze Stowarzy-
szenia  Ptaki Polskie. Jest ich mniej niż 
par lęgowych, bo zdarza się, że młode 
giną, a czasami jaja są zjadane przez leś-
ne drapieżniki, na przykład kunę. 

bagna dla orlików
Dziś sytuacja orlika grubodziobego 
w Polsce, podobnie jak w całej Europie, 
jest dramatyczna. Z kilkunastu par ży-
jących na biebrzańskich bagnach tylko 
8-10 par jest „czystych”, co oznacza, że 
samiec i samica są orlikami grubodzioby-
mi. Reszta to pary mieszane, krzyżówki 
orlika grubodziobego z bliskim krewnym 
– orlikiem krzykliwym. – W Polsce i kra-
jach ościennych orlik grubodzioby wy-
miera i jest gatunkiem uznanym przez 
Unię Europejską za skrajnie zagrożony. 
W Estonii pozostały już tylko dwie pary. 
Na Łotwie i Litwie nie ma go w ogóle. Je-
dyne większe skupisko orlika poza doli-
ną biebrzańską pozostało na rozległych 
bagnach Prypeci na Białorusi – opowia-
da Grzegorz Maciorowski. 

Te wyjątkowe wymagania orlików 
– podmokłe bagienne tereny z dala od 
ludzi – skazały je na zagładę. Odpowia-
dających tym ptakom miejsc w Europie 
pozostało już bardzo mało. – Bagna zosta-
ły niemal całkowicie zlikwidowane przez 
regulowanie rzek oraz systemy meliora-
cji i nawadniania – mówi Grzegorz Ma-
ciorowski. Dziś, kiedy nawet zdarzy się, 
że nieuregulowane jeszcze rzeki wylewa-
ją, woda utrzymuje się na rozlewiskach 
2-3 dni. A w naturalnych warunkach by-
łaby tam przez wiele tygodni. Kiedy bag-
na i naturalne, meandrujące koryta rzek 
ulegają osuszeniu, miejsce orlika grubo-
dziobego zajmuje orlik krzykliwy, który 
woli bardziej suche rejony. 

Dlatego nie uda się uratować orlika 
grubodziobego, jeżeli nie ocalimy jego 
naturalnego środowiska życia – twierdzą 
ornitolodzy. Orlikowi potrzebne są pod-
mokłe lasy pełne starych, mocnych drzew 
do zakładania gniazd oraz rozległe, ba-
gienne łąki, na których ten ptak żeru-
je. – Aby Kotlina Biebrzańska pozostała 
przyjaznym miejscem dla orlików, trze-
ba zająć się likwidacją i zasypywaniem 
rowów melioracyjnych, które kiedyś tu 
wykopano, oraz tworzeniem nowych te-
renów zalewowych – tłumaczy Jacek  
Karczewski. 

Orliki wędrują po całej 
Europie, szukając 
najlepszych miejsc  
na zbudowanie gniazd.  
i najczęściej wracają 
nad biebrzę
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Tworzenie terenów zalewowych to 
tylko część projektu „Orlik ptak jakich 
mało”. Oprócz tego naukowcy po każ-
dym sezonie lęgowym liczą ptaki i ich 
młode, zakładają im nadajniki satelitar-
ne oraz lokalizatory GPS, aby móc śledzić 
ich migracje i losy. Pomagają też orlikom 
znaleźć nowe miejsca na lęgowiska, bo 
odpowiednio dużych i mocnych drzew 
jest nad Biebrzą coraz mniej. – Na drze-
wach mocujemy specjalne, bardzo mocne 
platformy, które są swoistym fundamen-
tem pod nowe gniazdo – opowiada Ja-
cek Karczewski. – Zabezpieczamy je od 
dołu przed drapieżnikami, na przykład 
kunami leśnymi, które mogą porwać jaja  
czy pisklęta.

Ornitolodzy mają nadzieję, że młode 
orliki, które zdecydują się założyć gniaz-
do nad Biebrzą, będą wykorzystywać te 
platformy. Dzięki śledzeniu tras wędró-
wek wcześniejszych pokoleń orlików wia-
domo już, że bardzo starannie wybierają 
one miejsce do życia. – Młode orliki samo-
dzielnie, bez rodziców, odlatują na zimę, 
a potem przez cztery lata, czyli do czasu, 
aż dojrzeją płciowo, podejmują wędrów-
ki po całej Europie, docierają do Francji 
czy nawet Hiszpanii – opowiada Grzegorz 
Maciorowski. Do tej pory ornitolodzy są-
dzili, że lecą one na południe. Okazało się, 
że to nieprawda. Młode ptaki poświęcają 
ten czas na rozejrzenie się za najbardziej 
odpowiednim miejscem na gniazdowanie. 
I najczęściej wracają nad Biebrzę.

Ale biebrzańskie rozlewiska i łąki także 
wysychają i zarastają, czemu próbują prze-
ciwdziałać ekolodzy zaangażowani w orli-
kowy projekt. Do niedawna utrzymywanie 
się rozległych mokradeł gwarantowało 
tradycyjne rolnictwo. – Rolnicy wypasali 
tutaj krowy, kosili też trawę kosą i zbierali 
siano – mówi Jacek Karczewski. – Dziś ko-
simy te łąki maszynowo, bo w przeciwnym 
razie bardzo szybko by zniknęły.

Żeby tradycji stało się zadość, gmina 
Trzcianne, ekolodzy i pracownicy Bie-
brzańskiego Parku Narodowego organi-
zują w sierpniu Biebrzańskie Sianokosy 
– mistrzostwa Polski w koszeniu bagien-
nych łąk, na które zapraszają wszystkich 
chętnych. To najlepsze, co człowiek może 
tu zrobić dla orlików. Resztę powinna za-
łatwić sama natura.


