Jak chronimy

Orliki Grubodziobe?

fot. Antoni Kasprzak
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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 strategię ochrony tych znikających bagiennych orłów.

Raj dla orlików
fot. Antoni Kasprzak

Mamy ich w Polsce około 15 par.
Tylko tyle!
Znikają wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują – i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają rodziny i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest
Dolina Biebrzy. Ale nawet tutaj odwieczna dzikość coraz częściej ustępuje pod naporem hałaśliwej cywilizacji.

We wrześniu 2011 czterech członków zespołu 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).
Dzięki uprzejmości Valerego Dombrowskiego (wybitnego
specjalisty 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 TUTAJ •

Tutaj też prowadzimy projekt ORLIK PTAK JAKICH MAŁO.
fot. Paweł Mirski

Międzynarodowe warsztaty poświęcone ochronie
orlików grubodziobych

Polska i Czarnogóra będą wspólnie
chroniły orliki grubodziobe i inne ptaki szponiaste

fot. Emilia Sokołowska

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. Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się najprawdopodobniej w październiku 2013 roku.
Zachęcamy do poznania szczegółów spotkania TUTAJ •

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, orlika grubodziobego 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.
Szczegóły seminarium i tragicznej śmierci Bruzdy TUTAJ •

Orliki z nadajnikami

Przygody Zośki

fot. Grzegorz Maciorowski

fot. Kordian Bartoszuk

Od pewnego czasu dosyć pewną metodą rozpoznawania orlików grubodziobych nad Biebrzą jest
wypatrywanie antenek na plecach ptaków. Są to antenki przymocowane do nadajników satelitarnych, w które wyposażyliśmy już 22 ptaki, aby poznać trasy ich migracji i obszary wybierane jako
żerowiska tutaj nad Biebrzą.
Zasilane energią słoneczną nadajniki wykorzystują system GPS i przesyłają nam dokładne informacje o lokalizacji danego ptaka. Zakładane na orliki przy użyciu teflonowych szelek, nie przekraczają 3% całkowitej masy ciała ptaka. Nie obniżają sprawności ptaków, czego dowodzi Kolumb – orlik grubodzioby, który już od 1999 roku nosi nadajnik i z powodzeniem odchowuje młode prawie
każdego roku.
Każdy z orlików wyposażonych w nadajnik otrzymał również waleczne imię, kojarzone z bohaterami walczącej Polski podziemnej w czasie Drugiej Wojny Światowej. Stąd Zośka, Hubal, Kolumb,
Bruzda, Inka czy Rudy. Waleczne imiona mają dodać im siły i szczęścia podczas niebezpiecznych
wędrówek na zimowiska.

Wędrówki orlików z nadajnikami każdy może śledzić na stronie internetowej projektu, w zakładce
WĘDRÓWKI •
Oprócz Bruzdy, również Zośka zaznaczyła swoją obecność spośród wszystkich ptaków nadajnikami. Jej burzliwa historia, przygody oraz nieoczekiwane zakończenie jej udziału w projekcie po raz
kolejny dowiodły, iż nadajniki – oprócz dostarczania cennych informacji – mogą przyczynić się do
skutecznej ochrony ptaków.
Zośka otrzymała nadajnik latem 2011, jako kilkutygodniowy ptak. Tym bardziej cenne były dane
uzyskiwane z jej nadajnika ponieważ wciąż mało wiadomo o wędrówkach orlików grubodziobych
zanim skończą czwarty rok życia.
Ciekawa przygoda Zośki rozpoczęła się na Krecie. Jakie było jej zakończenie? Wszystko skrupulatnie odnotowaliśmy na stronie internetowej projektu:
• Zośka zwiedza Europę •

Hubal Henryk Zośka Witold Kolumb

• Niespodziewane spotkanie na Mazurach •
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fot. Tom Lindroos
www.tomlindroos.1g.fi

O kolejnych wydarzeniach i planach promocyjnych dotyczących naszego projektu informujemy na
stronie internetowej projektu, w zakładce AKTUALNOŚCI •

Orlik na zakupach?
Najbardziej tajemnicze orły Europy można było również zobaczyć w miejscu tak mało tajemniczym
jakim są… Złote Tarasy w Warszawie. W ramach wernisażu Wystawy PTAK TEŻ CZŁOWIEK, organizowanego przez Ptaki Polskie 1 marca 2013 w tej najpopularniejszej galerii handlowej, pokazane
zostały również zdjęcia oraz tablice informacyjne dotyczące naszego projektu.

Wszystkie echa medialne dostępne są na stronie internetowej www projektu w zakładce MEDIA •

•

Już nie taki tajemniczy!

Informacje dotyczące działań w projekcie regularnie ukazują się w mediach ogólnopolskich oraz
tych skupionych wokół regionu Podlasia. Szeroko komentowanym wydarzeniem są co roku wędrówki orlików grubodziobych z nadajnikami. W najnowszym – wrześniowym – numerze magazynu Wiedza i Życie ukazały się dwa artykuły dotyczące życia i podróży orlików grubodziobych oraz
naszego projektu.

Kolumb zimował w Sudanie,
Zośka na Krecie.
Orliki wracają nad Biebrzę

Aby jeszcze bardziej podkreślić jak ważny dla bagien i dla Biebrzy jest orlik grubodzioby 20 maja
wszyscy uczestnicy Zlotu oraz mieszkańcy Goniądza zebrali się na boisku Zespołu Szkół w Goniądzu,
aby ułożyć wspólnie sylwetkę największego orlika grubodziobego na świecie i pobić tym samym
poprzedni Rekord Guinessa ze Zlotu 2010.

Najrzadszy orzeł
Europy

•

19 maja 2012 w Goniądzu przy okazji II Zlotu Klubu Ptaków Polskich świętowaliśmy również 20 urodziny instrumentu finansowego LIFE+. Podczas gdy Klubowicze i inni uczestnicy Zlotu wędrowali
po bagnach, słuchali wykładów i brali udział w warsztatach, mogli również zaglądać do urodzinowego namiotu LIFE, poświęconego funduszowi oraz dwóm projektom, które stowarzyszenie Ptaki
Polski realizuje z Partnerami dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

•

20 lat minęło?

Orliki grubodziobe
wróciły nad Biebrzę

Jaki jest przepis na rekord?
• 45 minut zorganizowanej akcji formowania

• również 2640 zdjęć złożonych w ten film OGLĄDAJ •
fot. Pomimo, iż najrzadszy, przez 10 minut był największy na świecie.

•

• ponad 1500 osób, 2500 koszulek i jeden pies

Podglądanie
orlików

fot. Adam Bernatowicz

Koszenie biebrzańskich łąk nie jest
łatwym zadaniem!
Przekonujemy się o tym co roku, biorąc – czynny! – udział w Bierzańskich Sianokosach. Jednak,
oprócz ryzykownych zabaw z kosami podczas corocznych Biebrzańskich Sianokosów, w ramach
projektu prowadzimy poważne zabiegi ochronne poprzez wykaszanie ręcznie oraz odkrzczanie
łąki dla orlików grubodziobych nad Biebrzą.
Aby zapewnić orlikom grubodziobym więcej miejsca do życia – tu akurat do zdobywania pożywienia – jesienią 2012 roku w ramach projektu skosiliśmy ręcznie 100 ha łąk na terenie Biebrzańskiego
Parku Narodowego.
Do 5 marca 2013 z powierzchni tych wywieziona została skoszona biomasa.

Wywóz biomasy z powierzchni koszonych może być prowadzony jedynie zimą – w warunkach kiedy ciężki sprzęt zwożący porusza się po zamarzniętym gruncie nie niszcząc drogi dojazdowej i powierzchni koszonych.

•

Większość biomasy zniknęła, ale pozostało też kilka stogów, które ułatwić mają orlikom i innym
szponiastym polowanie. Taka dwumetrowa „kupa siana” o objętości ok 4m3 to dla nich całkiem wygodne miejsce na wypatrywanie ofiary i odpoczynek. Tak więc, oprócz 100 ha „orlikowej łąki” dołożyliśmy również kilka nowych czatowni.

Kilkaset hektarów skoszono
i odkrzaczono z myślą o orlikach

Zaawanasowana technologia na
bagnach, czyli ORLIKI ONLINE

Centrum Orlikowe nad Biebrzą

W ramach projektu, już od 2010 roku, co roku próbowaliśmy ustanowić transmisję online na stronie projektu orlikgrubodzioby.org.pl,
jednak bezskutecznie.

W jednym miejscu podsłuchiwać nocą sowy, oglądać filmy
przyrodnicze i poznawać tajniki fotografii, prowadzić posiedzenie Komitetu Sterującego, przyjmować światowych ekspertów od ptaków szponiastych, uczyć dzieci latać, ale też
grzecznie pracować za biurkiem…?

Uniemożliwiały nam to po pierwsze, ograniczenia techniczne,
po drugie – sama Przyroda, która jest nieprzewidywalna, a orliki grubodziobe nie zawsze meldowały się na tym gnieździe,
na którym akurat mieliśmy dogodne połączenie.

Takie rzeczy tylko w Centrum Orlikowym!

W tym roku udało nam się zapewnić doskonałe połączenie
i obraz z gniazda, ale… nie zjawił się Zygmunt – orlik grubodzioby, który rok wcześniej zajmował właśnie to gniazdo.
Na początku maja już ponad 17 500 osób z 40 krajów podglądało puste niestety gniazdo Zygmunta. On tymczasem bardzo powoli zbliżał się do Polski. Dopiero po 12 maja dotarł nad Biebrzę.
Było już jednak za późno na przystępowanie do lęgów. Cóż, nie
pojawił się nawet w kadrze kamery. Pozostały nam jedynie ujęcia z pustego gniazda:
• W oczekiwaniu na Zygmunta •
• Przerwana transmisja •
Zachęcamy jednak do obejrzenia materiałów zarejestrowanych przez kamery ukryte przy innych gniazdach orlików grubodziobych. Nagrania zebrane w ten sposób podczas trwania
projektu posłużą naukowcom do zbadania życia rodzinnego
ptaków, ale też rodzaju pokarmu, jaki orliki zdobywają w zależności od zmieniających się warunków nad Biebrzą TUTAJ •

Biuro projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO, czyli Centrum
Orlikowe, mieści się w Goniądzu przy ulicy Dolistowskiej 21
i otwarte jest dla każdego zainteresowanego orlikami grubodziobymi oraz całą Przyrodą – nie tylko Biebrzy.
Oprócz biura projektu, jest to również świetlica edukacyjna dla
dzieci, przytulna sala projekcyjna, gdzie zapraszamy na pokazy
filmów przyrodniczych oraz sala konferencyjna, gdzie odbywają się najważniejsze spotkania projektu.
Drzwi naszego Centrum są otwarte dla każdego, kto chce poznać lepiej orliki grubodziobe.
Relacje z wydarzeń oraz zapowiedzi kolejnych można śledzić
na stronie internetowej projektu:

fot. XX

www.orlikgrubodzioby.org.pl •

W krainie orła z grubym dziobem
– najstarsze zdjęcia i wspomnienia
związane z orlikiem grubodziobym
i Doliną Biebrzy

fot. Darek Karp

(…) A było to w maju, gdy kwitły bzy…
Nie, nie.
Zaczęło się bowiem zupełnie inaczej.
Kiedy pierwszy raz trafiłem w gościnne „progi” biebrzańskich bagien, był pamiętny grudzień 1981
roku. Mała wioska zagubiona pośród łąk wyglądała tak, jakby czas się w niej zatrzymał. W całym kraju został właśnie ogłoszony stan wojenny, godziny policyjne, ulice przemierzały patrole ZOMO i milicji,
a tu – normalne życie. Stare drewniane chałupki w dużej mierze kryte słomą, tak zwane strzechy, wtapiały się w piękno biebrzańskiego krajobrazu. Na łąkach obsypanych śniegiem widniały liczne stogi siana tak bardzo podkreślające wyjątkowy charakter tej pięknej krainy.
Poczułem się wolny. Odetchnąłem czystym, mroźnym powietrzem i kiedy już miałem ruszyć w tę dziką
przestrzeń, aby odkrywać jej małe i duże tajemnice, w tej samej chwili usłyszałem za plecami głos (…)

(…) Brzeziny zdawały się ciągnąć w nieskończoność. Brzoza przy brzozie. Jak biała armia strażników
lasu… Po kilkuset metrach las zaczął zmieniać swój charakter. Brzeziny ustąpiły miejsca olchom z dużą
domieszką sosny. Na granicy biotopów Rolek z pewnością siebie i znajomością terenu, zatrzymał konia,
aby po chwili zmienić kierunek jazdy. Po następnych dwustu metrach wyciągnął rękę i pokazał palcem
wielkie gniazdo na sośnie. Zadowolony z siebie,wesoło uśmiechnął się i powiedział:
– I co? A nie mówiłem? Jest gniazdo? Mieszka u nas oreł albo podorlak, czy nie?!
Gniazdo robiło wielkie wrażenie. Jak na warunki bagienne, było bardzo duże – miało mniej więcej półtorametrową średnicę i prawie dwa metry wysokości. Faktycznie, konstrukcja sugerowała, że było orle.
Z radością podziękowałem Rolkowi:
– Masz rację to może być tylko oreł lub podorlak – poinformowałem dumnego gospodarza, nie poprawiając tutejszej gwary.
– To co tniemy? – Podstępnie zapytał mnie, wyciągając jednocześnie długą zębatą piłę (…)
Piękną opowieść Darka Karpa można przeczytać w całości na naszej STRONIE •

Z ostatniej chwili!
fot. Rafał Siek

Już jest! Pierwszy polski film o orlikach grubodziobych

2013 – to dobry sezon dla orlików grubodziobych nad Biebrzą

12 sierpnia, w Sali kinowej Biebrzańskiego Parku Narodowego odbył się przedpremierowy pokaz
filmu ORLIK GRUBODZIOBY – PTAK JAKICH MAŁO.

Wiemy na pewno, że na świat przyszło 5 piskląt orlików grubodziobych. Tyle też udało nam
się zaobrączkować podczas lipcowej kontroli gniazd. To dużo, jak na naszą biebrzańską populację. W okresie kontroli i obrączkowania pisklęta są w wieku około 4-5 tygodni. Jest to moment, w którym są wystarczająco dojrzałe, aby rodzice nie porzucili lęgu, ale też wystarczająco małe, aby nie uciekły z gniazda. Nie oznacza to, iż są grzecznymi i łatwymi obiektami badań.
Rodzice natomiast – gdy trwają badania – krążą niespokojnie w pobliżu, obserwując wszystko
z bezpiecznej odległości.

Film zgromadził na tym wydarzeniu około 100 osób oraz wiele pochlebnych recenzji.
Jest to dokumentalny film poświęcony orlikom grubodziobym oraz ich ochronie i naszym działaniom w ramach projektu. Ekipie filmowej udało się zarejestrować unikalne sceny z życia tych najbardziej tajemniczych orłów. Zadziwią nie tylko zwykłych widzów, ale również ornitologów. Oprócz orlików grubodziobych, pokazana została również magiczna Biebrza i tętniąca życiem Przyroda Doliny.
Scenariusz i reżyseria: Ireneusz Chojnacki – FELIS FILM
Produkcja: FELIS FILM
Kierownictwo Produkcji: Monika Zdrojewska – MAMFILM
Muzyka: Michał Lorenc
To wszystko, co możemy zdradzić dzisiaj. Ale już teraz zapraszamy serdecznie na oficjalną premierę filmu, o której będziemy informować wkrótce na stronie projektu.

Jak wyglądają coroczne kontrole gniazd? Jak przedstawia się sytuacja orlików w tym roku?
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Pawłem Mirskim (Komitet Ochrony Orłów) w białostockim
RADIU I. Słuchaj audycji oraz w aktualnościach na STRONIE •

Nowe publikacje projektu
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi publikacjami:
• Dolina Biebrzy dla Ludzi i dla Orlików
• Abstrakty z międzynarodowych warsztatów poświęconych ochronie orlików grubodziobych

DOLINA
BIEBRZY
DLA LUDZI I DLA ORLIKÓW

CONSERVATION OF THE
GREATER SPOTTED EAGLE

Proceedings of the International Workshop
Goniądz, Poland 25-27th January 2012

•

ЗАЩИТА БОЛЬШОГО ПОДОРЛИКА
Материалы Международного

Семинара, Польша 25-27 января 2012

OCHRONA ORLIKA GRUBODZIOBEGO
Materiały z Warsztatów Międzynarodowych
Goniądz, Polska 25-27 stycznia 2012

fot. Antoni Kasprzak

•

LIFE is LIFE
– życie w projekcie…

Kto nie chciałby być ornitologiem?

Największy orlik grubodzioby na świecie!

Ochrona Przyrody nie jest zwykłą pracą za biurkiem.

Romantyczna wizja pracy Przyrodnika?

Gniazdo Online odwiedził… tylko Koordynator.

Nauka latania gratis!

Dział PR dba o „czystość” przekazu.

O Projekcie
fot. Darek Karp

ORLIK PTAK JAKICH MAŁO Zabezpieczenie populacji Orlika Grubodziobego Aquila clanga w Polsce:
opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne. „Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the National Action Plan and primary site
conservation.”
Projekt realizowany w partnerskiej współpracy:
• Stowarzyszenia Ptaki Polskie
• Komitetu Ochrony Orłów
• Biebrzańskiego Parku Narodowego

Komitet Ochrony Orłów

Komitet Ochrony Orłów – Partner Projektu. Jedyna w Polsce i jedna z niewielu w Europie oraz na świecie, wysoce specjalistyczna organizacja zajmująca się ochroną ptaków szponiastych (do tej grupy zalicza się tradycyjnie pojmowane ptaki drapieżne i sowy). Obecnie zrzesza około 400 najwyższej klasy specjalistów, a przy tym sercem oddanych
przyrodników i ochroniarzy.

Od ponad 30 lat prowadzi w Polsce stałą rejestrację stanu liczebnego i rozmieszczenia zagrożonych gatunków ptaków drapieżnych oraz gromadzi informacje na temat wymagań siedliskowych i pokarmowych, wpływających na
efektywność lęgów.
Komitet Ochrony Orłów organizuje różne formy aktywnej ochrony ptaków drapieżnych, czynnie przeciwstawia się
aktom wandalizmu skierowanym przeciwko drapieżnikom, popularyzuje w społeczeństwie wiedze na temat biologii
i współczesnych zagrożeń poszczególnych gatunków.
Komitet zajmuje się w projekcie badaniami, monitoringiem ekologicznym i ekspertyzami naukowymi.
Więcej na www.koo.org.pl •

Ptaki Polskie

Beneficjent koordynujący projekt. Czuwa nad administracją projektu i dba o komunikację ochrony orlików grubodziobych. Organizację najlepiej opisuje jej misja, zawarta w 3 słowach: POZNAJ, POKOCHAJ, POMÓŻ
POZNAJ – bo potrzebna jest wiedza – o Czajkach, Dudkach, Zającach… Trzeba opowiadać o ich życiu i problemach.
Pokazać ludziom ich świat – ich piękno i wyjątkowość.
POKOCHAJ – bo kto poznał już ptaki – na pewno je pokochał. Takie już są – Czajki, Dudki, i cała reszta. Taka jest siła
Przyrody.
POMÓŻ – bo kto je już pokochał, zrozumiał, iż zasługują na podziw, szacunek i prawo do życia.

Oprócz ochrony orlików grubodziobych nad Biebrzą, organizacja Ptaki Polskie działa również w Parku Narodowym
Ujście Warty przywracając podmokłe siedliska w ramach projektu Bagna są Dobre – Ujście Warty oraz na terenie całego kraju poprzez Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną Jestem na pTAK – w której realizuje swoją misję. Zwraca uwagę na świat wokół nas, na Przyrodę i jej znaczenie oraz konieczność ochrony ostatnich ostoi ptaków.
Więcej na www.ptakipolskie.pl •

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy to partner projektu, a jednocześnie gospodarz całego przedsięwzięcia i ostatnia ostoja
orlików grubodziobych w Polsce. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kluczowych zabiegów hydrologicznych;
dba również o przyrodniczą misję edukacyjną wśród biebrzańskiej młodzieży.

Ten największy park narodowy w Polsce to ponad 60 000 ha lasów, łąk i rozległych torfowisk otaczających płynącą
leniwymi zakolami Biebrzę. Dolina rzeki na prawie całej długości zachowała swój naturalny charakter oraz niezwykłe
bogactwo świata roślin i zwierząt.
Rozległy krajobraz Bagien Biebrzańskich to ostatnie siedlisko rzadkich i ginących już gatunków ptaków; jedno z ostatnich takich miejsc na świecie, gdzie każdej wiosny człowiek pozwala rzece odegrać swój naturalny i odwieczny spektakl życia; pozwala jej stworzyć dom dla nowego pokolenia znikających orlików grubodziobych, orlików krzykliwych,
rycyków, dubeltów, kszyków, wodniczek, cietrzewi i wielu innych…
Dolina Biebrzy jest obszarem bagiennym o międzynarodowym znaczeniu. W 1995 r. została wpisana na listę Konwencji
Ramsar, której celem jest ochrona i utrzymanie obszarów wodno-błotnych, szczególnie ważnych jako miejsce przebywania i rozrodu ptaków.
Więcej na www.bpn.com.pl •

Są bagna, jest życie.
Jest orlik, jest nadzieja.
Chroniąc orliki grubodziobe i ich bagienny św necioma lobtrtu m. przed zniknięciem chronimy
również ten świat dla wielu innych gatunków roślin i zwierząt związanych z mokradłami i również
krytycznie zagrożonych. Przestrzeń życiowa orlika grubodziobego to również przestrzeń wodniczki, dubelta, dzięcioła białogrzbietego i wielu innych.
Obecność orlików grubodziobych jest najlepszym dowodem naturalnego charakteru Biebrzańskich
Bagien. Wyjątkowość Biebrzy tkwi w corocznych wiosennych wylewach rzeki oraz niezwykłym bogactwie i różnorodności bagiennej przyrody.
Dopóki będą tu orliki grubodziobe, dopóty będziemy mieć pewność, iż w Dolinie Biebrzy nadal są
jeszcze prawdziwe, tętniące życiem, dzikie bagna.

fot. Marcin Nawrocki
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Projekt Orlik ptak jakich mało„Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce:
opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne” jest wdrażany w partnerskiej współpracy stowarzyszenia Ptaki Polskie, Komitetu Ochrony Orłów oraz Biebrzańskiego
Parku Narodowego. Sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej LIFE+, umowa LIFE08 NAT/
PL/000511, oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
umowa 511/2009/Wn10/OP-RE-LF/D. Projekt wspiera Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie.

