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War to więc te raz tyl ko przy po mnieć,
że za rok 2008 aż 9 be ne fi cjen tów
z Pol ski zna la zło się wśród tych,

któ rzy naj le piej przy go to wa li pro jek ty, a nie
jest to ani ła twe, ani pro ste. Jak wy so kie sta -
wia się wy ma ga nia świad czy fakt, że
za rok 2007 nasz kraj wy ko rzy stał za le d wie
12 proc. prze zna czo nych dla nas środ ków, na -
to miast za 2008 – już 83 proc.

or li kom na od siecz
Wśród pol skich pro jek tów, któ re wy gra ły

w kon kur sie LI FE+ na do fi nan so wa nie dzia łań
w za kre sie ochro ny przy ro dy zna la zły się dwa
do ty czą ce rzad kich, cen nych w na szej awi fau nie
ga tun ków: or li ka krzy kli we go i or li ka gru bo -
dzio be go. Oba pta ki są wpraw dzie od daw na ob -
ję te ści słą ochro ną, ale re ali za cja za ak cep to wa -

nych pro jek tów z pew no ścią przy czy ni się do po -
lep sze nia wa run ków, w ja kich ży ją i po zwo li mo -
że nie tyl ko usta bi li zo wać stan po pu la cji tych
dra pież ni ków, ale i zwięk szyć ich li czeb ność. 

Or lik krzy kli wy i gru bo dzio by, mi mo
zdrob nia le brzmią cej na zwy, są praw dzi wy mi
or ła mi – na le żą do pod ro dzi ny or łów. Bar dzo
po dob ne do sie bie, zaj mu ją też po dob ne sie dli -
ska. I po dob ne ma ją kło po ty, cho ciaż sy tu acja
or li ka krzy kli we go przed sta wia się znacz nie le -
piej niż gru bo dzio be go, któ re go jest nie po -
rów na nie mniej.

ile, gdzie, dla cze go, jak
To pod sta wo we py ta nia, na ja kie chcą so bie

od po wie dzieć au to rzy pro jek tu „Ochro na or li ka
krzy kli we go na wy bra nych ob sza rach Na tu -
ra 2000” re ali zo wa ne go przez Re gio nal ną Dy -
rek cję La sów Pań stwo wych w Bia łym sto ku i 7
nad le śnictw, wspól nie z Pol skim To wa rzy stwem
Ochro ny Pta ków, duń ską fir mą Am fi Con sult

oraz fir mą FPP Con sul ting. Te re ny ob ję te pro -
jek tem to dwa ob sza ry na tu ro we w ob rę bie
Pusz czy Kny szyń skiej i Pusz czy Bia ło wie skiej.

Naj pierw, dzię ki do kład ne mu mo ni to rin go -
wi or li ka, trze ba się do wie dzieć ile go jest
na tych te re nach, gdzie gniaz du je i ja kie ma
po trze by. Trze ba też do brze roz po znać za gro -
że nia dla by tu ga tun ku, aby zna leźć wła ści we
roz wią za nia pro ble mów i spra wić, że pta ki
znaj dą w swo im oto cze niu wszyst ko, co jest im
nie zbęd ne do ży cia.

Oczy wi ście spo ro już wia do mo, po nie waż ob -
ser wa cje or li ka krzy kli we go trwa ją nie od dziś,
lecz w tej chwi li zna la zły się pie nią dze – 19 mln
zł – na sze ro ko za kro jo ne kon kret ne dzia ła nia
ochron ne. 15 mln po cho dzi z Unii Eu ro pej skiej,
a 4 mi lio ny do ło żył Na ro do wy Fun dusz Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

Co lu bią or li ki krzy kli we
Przede wszyst kim roz le głe la sy o wil got nym

pod ło żu, gra ni czą ce z pod mo kły mi łą ka mi,
na któ rych mo gą po lo wać na gry zo nie, pła zy
czy ga dy; kra jo bra zy z je zio ra mi i oczka mi
wod ny mi. I tu za czy na ją się kło po ty – z po wo -
du osu sze nia wie lu te re nów, a tak że za ra sta nia
łąk kur czą się ob sza ry po lo wań or li ków. Ma je -

sta tycz nym pta kom o cha rak te ry stycz nej syl -
wet ce co raz trud niej przy cho dzi zdo by wa nie
po kar mu, a co za tym idzie, wy cho wy wa nie
mło dych. Chcąc im po móc trze ba stwo rzyć
pod mo kłe wa run ki, przy wró cić wo dę tam,
gdzie jej za bra kło. To jed no z za ło żeń pro jek tu.

In ne, nie ła twe za da nie do ty czy za ro śnię tych
krze wa mi i drze wa mi, nie uży wa nych od lat,
łąk i pa stwisk. Na wet tam, gdzie sa mo siej ki
nie wy ro sły, dłu go nie ko szo na tra wa zmie ni -
ła się w gę stą darń, w któ rej or li ki ni cze go nie
znaj dą. Nie zbęd ne są zmia ny: oczysz cze nie
tych te re nów z za ro śli, co po trwa ok. 2 lat,
a na stęp nie za pew nie nie re gu lar ne go wy ka sza -
nia łąk. Nie tyl ko lu dzie się tym zaj mą. W na -
tu ral ny spo sób o wła ści wą ja kość śro do wi ska
„za dba ją” kro wy. Spe cjal nie w tym ce lu zo sta -
nie za ku pio nych 25 sztuk by dła, któ re tra fi
do kil ku rol ni ków ze wska za niem miejsc,
gdzie zwie rzę ta na le ży wy pa sać.

Or li ki krzy kli we lu bią też spo kój, więc jed -
nym z za dań pro jek tu jest wy zna cze nie ok. 45
stref ochron nych dla tych pta ków. Ozna cza
to, że w pro mie niu 100 m od gniaz da nie bę -
dzie wol no ab so lut nie ni cze go ro bić, a w pro -
mie niu 300–400 m dzia ła nia w za kre sie go -
spo dar ki le śnej do pusz czal ne bę dą tyl ko
w okre sie zi mo wym.

Do dat ko wo, w ce lu uła twie nia or li kom po -
lo wań, na te re nach ob fi tu ją cych w po ten cjal ną
zdo bycz zo sta ną usta wio ne spe cjal ne drew nia -
ne słu py o wy so ko ści 4 m – sztucz ne cza tow -
nie – z któ rych pta ki mo gą spo koj nie ob ser -
wo wać swój re wir.

Dla or li ka i dla nas
To tyl ko nie któ re z wie lu za mie rzeń opi sa -

nych w pro jek cie. Do cho dzi do te go jak że
waż ne przy go to wa nie pro gra mu za rzą dza nia
dla Pusz czy Kny szyń skiej w ce lu ochro ny or li -
ka krzy kli we go, a tak że – mię dzy in ny mi – or -
ga ni za cja warsz ta tów i szko leń oraz sze ro kie
upo wszech nia nie wie dzy o or li ku i ko niecz no -
ści je go ochro ny, z wy da wa niem bro szur dla
róż nych grup spo łecz nych i wy ty cza niem ście -
żek przy rod ni czych włącz nie. 

Już sa mo na pi sa nie pro jek tu speł nia ją ce go wy -
ma ga nia LI FE+ by ło za da niem bar dzo am bit -
nym i trud nym, ale praw dzi we wy zwa nia do pie -
ro te raz sto ją przed wszyst ki mi je go
re ali za to ra mi. Jak mó wi Ka ta rzy -
na Gu row ska z RDLP Bia ły stok,
kie row nik pro jek tu, naj trud niej sza
bę dzie ko or dy na cja wszyst kich
dzia łań. – W pro jekt za an ga żo wa -
nych jest i bę dzie mnó stwo lu dzi,
re pre zen tu ją cych róż ne pro fe sje.
Trze ba zgrać współ pra cę wszyst -
kich part ne rów, do pil no wać ter mi -
nów za pi sa nych w pla nach, do cze -
go je ste śmy bez względ nie zo bo wią -
za ni, no i oczy wi ście bar dzo pre cy -
zyj nie roz li czać się z ogrom nych
pie nię dzy. To wiel kie lo gi stycz ne
za da nie.

Pro jekt już wy star to wał. Od -
by ły się pierw sze szko le nia i roz -
po czę to pod pi sy wa nie umów

na dzier ża wę łąk, po trzeb nych do ochro ny or -
li ków krzy kli wych. Za koń cze nie – w grud -
niu 2014 ro ku.

or lik gru bo dzio by – ptak ta jem ni czy
Dru gim pro jek tem do ty czą cym pta ków, za -

ak cep to wa nym przez LI FE+ jest „Za bez pie -
cze nie po pu la cji or li ka gru bo dzio be go (Aqu�ila
clan�ga) w Pol sce: opra co wa nie Kra jo we go
Pla nu Ochro ny oraz pod sta wo we dzia ła nia
ochron ne”. Pro jekt przy go to wa ła or ga ni za cja
Pta ki Pol skie w part ner stwie z Bie brzań skim
Par kiem Na ro do wym i Ko mi te tem Ochro ny
Or łów. Pie nią dze na je go re ali za cję po cho dzą
z Fun du szu LI FE+ przy Ko mi sji Eu ro pej skiej,
z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Bia łym sto ku.

Or lik gru bo dzio by to bar dzo sła bo po zna -
ny ptak. W Pol sce ży je wy łącz nie na Ba gnach
Bie brzań skich, a je go po pu la cję sza cu je się
na ok. 15 par. Jest nie zwy kle po dob ny do or -
li ka krzy kli we go i na wet wy traw ni or ni to lo -
dzy nie rzad ko ma ją pro ble my z od róż nie niem
obu ga tun ków. Co wię cej – wy da je się, że i sa -
me pta ki ma ją z tym kło po ty… bo w ostat -
nich la tach za ob ser wo wa no krzy żów ki mię -
dzy ga tun ko we. Naj czę ściej ta tą ta kie go mie -
sza ne go po tom stwa jest or lik krzy kli wy,
a ma mą re pre zen tant ka or li ków gru bo dzio -
bych. Dla przy rod ni ków nie jest to by naj -
mniej za baw ne zja wi sko, po nie waż gro zi wy -
mar ciem te go bar dzo rzad kie go ga tun ku po -
przez „roz pusz cze nie się” je go ge nów w po -
wsta ją cych hy bry dach.

Na le ży zro bić wszyst ko, by tak się nie sta ło,
a więc przede wszyst kim trze ba do wie dzieć się
jak naj wię cej o try bie ży cia i upodo ba niach sie -
dli sko wych or li ka gru bo dzio be go. Wciąż wie -
dza na je go te mat jest nie wy star cza ją ca.

im wię cej wo dy, tym le piej
To wia do mo na pew no. Or lik gru bo dzio by

szcze gól nie lu bi ba gna, te re ny za le wo we, mo -
kre łą ki, bar dzo wil got ne la sy. Je go krzy kli wy
ku zyn, jak wia do mo, też, jed nak gru bo dzio by
znacz nie bar dziej. – Cho ciaż jest naj praw dziw -
szym or łem, ma w so bie coś z kacz ki – żar tu je

pre zes Pta ków Pol skich, Ja cek Kar czew ski.
– Ale nie pły wa i nie nur ku je.

I wła śnie na tej sub tel nej róż ni cy w pre fe -
ren cjach sie dli sko wych obu ga tun ków opie ra -
ją się pla ny ochro ny te go or li ka. Trze ba jak
naj bar dziej zwięk szyć ob sza ry za le wa ne przez
wo dy rzek, na wod nić prze su szo ne ba gna czy
tor fo wi ska. Dla or li ka krzy kli we go bę dzie
za mo kro, ale gru bo dzio by po czu je się zna ko -
mi cie i – co waż ne – w bez piecz niej szych,
trud niej do stęp nych dla dra pież ni ków wa run -
kach wy cho wa mło de. Przed wy ko naw ca mi
pro jek tu stoi więc nie ła twe za da nie spię trze -
nia wo dy w wie lu miej scach Do li ny Bie brzy
i do pro wa dze nie do sta nu sprzed lat, gdy
znacz nie więk sze po ła cie zie mi by ły re gu lar -
nie za le wa ne, a po ziom wód grun to wych był
wyż szy.

Bez czło wie ka ani rusz
Przy ro da już udo wod ni ła, że w dłu go trwa le

i moc no prze kształ co nym kra jo bra zie nie za -
wsze ochro na przez za nie cha nie ja kich kol wiek
dzia łań z na szej stro ny wy cho dzi na do bre
przed mio to wi ochro ny. Kie dy na pa stwi skach
za bra kło pa są cych się krów, a na łą ki prze stał
wcho dzić rol nik z ko są, na stą pi ło ich na tu ral -
ne za ra sta nie. I po dob nie jak w przy pad ku
pro jek tu do ty czą ce go or li ka krzy kli we go, tak
i tu na le ży oczy ścić z nie chcia nych krze wów
i drzew po trzeb ne or li kom po wierzch nie,
a po tem za dbać, by tak już zo sta ło. 

Au to rzy pro jek tu zwra ca ją uwa gę na jesz cze
je den aspekt za mie rze nia. Pod kre śla ją, że za -
bie gi ochron ne de dy ko wa ne or li ko wi gru bo -
dzio be mu wpły ną ko rzyst nie na byt wie lu in -
nych ga tun ków, zwią za nych z sie dli ska mi mo -
kra dło wy mi – za rów no otwar ty mi, jak i le śny -
mi. Sko rzy sta ją na nich licz ne pta ki ob sza rów
wod no -błot nych i np. pła zy, któ re z ro ku
na rok co raz bar dziej od czu wa ją su szę. Po pra -
wi się róż no rod ność sza ty ro ślin nej. 

Co mo że spra wić szcze gól ną trud ność w re -
ali za cji pro jek tu? Ja cek Kar czew ski uwa ża, że
prze ko na nie lo kal nych spo łecz no ści do po -
trze by i me tod ochro ny or li ków. – Dzi siaj nie
da się chro nić przy ro dy bez współ pra cy
z ludź mi, przede wszyst kim zaś bez ak cep ta cji
z ich stro ny. – mó wi. – Nie dzia ła my na dzie -

wi czych ob sza rach, cho ciaż aku rat
Ba gna Bie brzań skie są sto sun ko wo
ma ło prze kształ co ne i rzad ko za -
lud nio ne. Jed nak, aby osią gnąć na -
sze ce le, mu si my zdo być za ufa nie
miesz kań ców i sa mo rzą dów oraz
prze ko nać ich do współ pra cy
na rzecz ochro ny przy ro dy – or li -
ków szcze gól nie. Po tem jesz cze
mu si my prze ko nać licz ne au to ry -
te ty i in sty tu cje, aby za ak cep to wa -
li za pro po no wa ny przez nas Kra jo -
wy Plan Ochro ny Or li ka Gru bo -
dzio be go, któ ry ma za koń czyć
pro jekt. A to mo że być jesz cze
trud niej sze. 

Pro�jekt�roz�po�czę�ty�w stycz�niu�br.
pla�no�wa�ny�jest�do czerw�ca 2013�r.
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parasol ochronny nad orlikami
O pro gra mie LI FE+ – je dy nym me cha ni zmie fi nan so wym Unii Eu ro pej skiej
w ca ło ści de dy ko wa nym ochro nie śro do wi ska na tu ral ne go – pi sa li śmy już
pa ro krot nie, tak że w po przed nim nu me rze Przy ro dy Pol skiej.
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