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J eszcze nie ucichły echa sprawy 
zastrzelenia na początku zeszłego 
roku orła przedniego o imieniu 

Urban, a tu następna przykra wia-
domość. W Czarnogórze nieznany 
sprawca zastrzelił jednego z nielicz-
nych polskich orlików grubodziobych. 
Bruzda, bo tak miał na imię orlik, 
został zabity na swoim zimowisku 
w Parku Narodowym Jezioro Szkoder-
skie z broni myśliwskiej śrutowej.

W Polsce żyje około 15 par orli-
ków grubodziobych. Przez nasz kraj 
przebiega zachodnia granica występo-
wania tego gatunku. W Europie jego 
liczebność szacowana jest na niespełna 
1000 par. Jedynym stałym miej-
scem lęgowym tych bardzo rzadkich 
ptaków w Polsce jest Kotlina Bie-

brzańska, skąd pochodził Bruzda.
Orlik był jednym z siedemnastu 

ptaków tego gatunku objętych pro-
gramem „Orlik – Ptak Jakich Mało”, 
który finansowany jest ze środków 
Komisji Europejskiej. Wszystkie 
zostały wyposażone w nadajniki GPS 
w celu śledzenia wędrówek i pozna-
wania tajemnic ich skrytego życia.

Bruzda był znany ornitologom. 
W 2004 roku oznakowano go żółtą 
obrączką z numerem 9U, która 
w czerwcu 2012 roku podczas zakła-
dania nadajnika została wymieniona 
na nową. Prawie każdego lata uda-
wało mu się wraz ze swoją partnerką 
wychować młode. W ubiegłym sezonie 

lęgowym zbudował gniazdo w dolnym 
basenie Biebrzy. Zajmował najdzikszy 
i największy rewir wśród obserwo-
wanych samców. Na swe zimowisko 
wybrał się jako ostatni, dopiero w poło-
wie października. Potem jeszcze przez 
ponad tydzień wędrował po Polsce. 
Następnie, lecąc przez Słowację, Węgry, 
Rumunię i Serbię, dotarł do Czarnogóry.

Drugiego grudnia ubiegłego roku 
podczas sprawdzania informacji prze-
kazywanych przez nadajnik okazało się, 
że GPS orlika milczał od 28 listopada. 
A co najdziwniejsze, dzień wcześniej 
ptak odbył dziwną wędrówkę: z bagien 
w Parku Narodowym Jezioro Szkoder-
skie przeleciał do Podgoricy, noc spędził 
na prywatnej posesji w Mataguži.

Polscy ornitolodzy natychmiast 
zorientowali się, 
że z Bruzdą dzieje 
się coś niedobrego. 
W celu sprawdze-
nia niepokojących 
informacji zwrócili 
się z prośbą 
do Centrum 
Badań i Ochrony 
Ptaków Czarno-
góry. Niestety, 
przypuszczenia 
się potwierdziły – 
orlik grubodzioby 

znad Biebrzy nie żył. Okazało się, 
że obejście, na którym został znaleziony 
ptak, było własnością dyrektora Parku 
Narodowego Jezioro Szkoderskie, który 
twierdzi, że ptaka przyniósł mu myśliwy.

Czarnogórscy ornitolodzy Mihajlo 
Jovićević i Darko Saveljič zabrali mar-
twego orlika do badania rentgenow-
skiego. Okazało się, że w ciele tkwi sie-
dem śrucin. Ornitolodzy złożyli doniesie 
do tamtejszej policji, która obecnie 
zatrzymała nadajnik GPS i dokład-
nie bada sprawę. Miejmy nadzieję, 
że uda im się zatrzymać sprawcę zabicia 
jednego z rzadszych orłów Europy.

Wacław Matysek
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