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MAŁO)

Tytuł Działu:
Greater Spotted Eagle, Падворлік, Suur-konnakotkas, Didysis erelis rėksnys ,
Большой подорлик, czyli międzynarodowa ochrona orlików grubodziobych
Aby skuteczniej chronić orliki grubodziobe korzystamy z wiedzy i doświadczenia
specjalistów z innych krajów. Dzielimy się także wynikami naszych badań i
staramy się wspólnie opracować jak najskuteczniejsza strategię ochronyy tych
znikających bagiennych orłów.
Raj dla orlików.
We wrześniu 2011 czterech członków zespołu realizacyjnego projektu „Orlik. Ptak Jakich
Mało” miało okazję zapoznać się z sytuacją orlika grubodziobego na Białorusi, a
konkretnie w dolinie Prypeci i przyległych Bagnach Olmańskich. Obszary te są miejscem
gniazdowania najliczniejszej populacji tego gatunku w Europie (nie licząc europejskiej
części Rosji). Poza załatwianiem mnóstwa formalności, nasze przygotowania do tego
wyjazdu obejmowały również zapoznanie się z „Narodowym Planem Działalności w celu
ochrony orlika grubodziobego (Aquila clanga) na Białorusi”, wydanym przez Narodową
Akademię Nauk Białorusi.
Dzięki uprzejmości Valerego Dombrowskiego (wybitnego specjalisty specjalizującego się
w całości zagadnień związanych z orlikiem) z organizacji APB BirdLife Belarus, który
przygotował nasz pobyt w Turowie w najdrobniejszych szczegółach, udało się w pełni
wykorzystać zaplanowany czas.
Szczegóły wyjazdu na naszej stronie [LINK]
http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/jak-robia-to-inni

Międzynarodowe Warsztaty poświęcone ochronie orlików grubodziobych
25, 26 i 27 stycznia 2012 upłynęły wyjątkowo pracowicie i „konferencyjnie” w Projekcie
ORLIK PTAK JAKICH MAŁO. Zespół projektowy spędził je w Goniądzu, dyskutując w
międzynarodowym gronie o przyszłości orlików grubodziobych. Do udziału w warsztatach
zaproszeni zostali specjaliści w dziedzinie badań nad orlikiem grubodziobym z Estonii,
Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Było to pierwsze z cyklu międzynarodowych spotkań warsztatowych, jakie zaplanowano
w Projekcie. Część kameralna Warsztatów upłynęła na zaprezentowaniu i
przedyskutowaniu wyników badań nad orlikami grubodziobymi oraz działań na rzecz
ochrony tego gatunku podejmowanych w Polsce, Estonii, na Łotwie, Litwie, Białorusi,
Ukrainie i w Rosji, z Syberią włącznie.
Podczas dnia terenowego warsztatów odwiedziliśmy kilka kluczowych dla orlików
grubodziobych miejsc w południowej części Doliny Biebrzy i przedstawiliśmy
zagranicznym gościom Warsztatów sposoby czynnej ochrony bagiennych łąk realizowanej
na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Poza tym odwiedziliśmy kluczowe dla
naszych orlików grubodziobych lasy i podmokłe łąki nad Biebrzą oraz omawiając
problemy ochrony tego gatunku tutaj, na Podlasiu – w najdalej na zachód Europy
wysuniętej ostoi tego gatunku.
Szczegóły na stronie [LINK]
http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/warsztaty

W poszukiwaniu Zośki na Kretę!
Dzięki najnowszej technice coraz lepiej poznajemy przyrodę. Nie inaczej jest w naszym
projekcie. Nadajniki satelitarne, w które wyposażono biebrzańskie orliki grubodziobe
pozwalają nam na bieżąco śledzić ich miejsce pobytu, a co za tym idzie pogłębiać naszą
wiedzę o życiu i preferencjach gatunku. Zośka to urodzony nad Biebrzą orlik, który obrał
mniej typową dla tego gatunku orła trasę jesiennej migracji. Zawiodła go ona na grecką
wyspę Kretę, na której znalazł dogodne warunki, aby przetrwać zimę. Udaliśmy się tam i
my.
Czy spotkaliśmy Zośkę?
Odpowiedź na naszej stronie [LINK]
http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/w-poszukiwaniu-zoski---kreta-2012

Polska i Czarnogóra będą wspólnie chroniły orliki grubodziobe i inne ptaki
szponiaste
12 marca w Podgoricy odbyło się międzynarodowe seminarium ORLIK PTAK JAKICH
MAŁO, poświęcone ochronie orlików grubodziobych i innych ptaków szponiastych. W trzy
miesiące po śmierci Bruzdy, zastrzelonego na granicy Parku Narodowego Jezioro
Szkoderskie rozmawialiśmy o poprawie bezpieczeństwa ptaków migrujących nad
Bałkanami.
Spotkanie zorganizowały Czarnogórskie Parki Narodowe, a całość patronatem objęła
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze.
seminarium i tragicznej śmierci Bruzdy na naszej stron ie [LINK]
http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/seminarium-w-podgoricy-poczatkiemmiedzynarodowej-wspolpracy-na-rzecz-ochrony-ptakow-szponiastych
Szczegóły

