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ORLIK, PTAK JAKICH MAŁO
Mamy ich w Polsce tylko kilkanaście par i wszystkie gniazdują w bagiennej dolinie Biebrzy.
Orliki grubodziobe – jedne z najrzadszych or łów na świecie. Niestety zagrożone wyginięciem.
W całej Unii Europejskiej jest ich nie więcej niż 30 par.

KTO ZA TYM STOI?
Projekt Orlik, Ptak Jakich Mało trwa od stycznia 2010 do grudnia 2013 roku i jest wdrażany w partnerskiej współpracy trzech organizacji:

PTAKI POLSKIE
To organizacja działająca na rzecz ochrony 
przyrody, dzikich gatunków i ich siedlisk;
anga żująca w swoje działania społeczeństwo, 
a w szczególności młodzież. W projekcie 
to partner wiodący i pomysłodawcy 
przedsięwzięcia; odpowiedzialni za całą 
administrację; dbają o promocję i przekonują 
mieszkańców Doliny Biebrzy, że te najbardziej 
bagienne orły to ukryty, biebrzański skarb.

KOMITET OCHRONY ORŁÓW
Jest to największa polska organizacja 
zajmująca się ochroną i badaniami krajowych 
ptaków drapieżnych. Oprócz specjalistów 
zajmujących się zawodowo ornitologią, 
skupia również leśni ków i entuzjastów 
ptaków drapieżnych. W naszym projekcie 
wykonują niezbędne badania, monitoring 
ekologiczny i ekspertyzy naukowe.

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
Ten największy park narodowy w Polsce to 
partner projektu, a jednocześnie gospodarz całego 
przedsięwzięcia; odpowiedzialny za przyrodniczą 
misję edukacyjną wśród biebrzań skiej młodzieży 
oraz za wszystkie zabiegi terenowe, dzięki którym 
Biebrza stanie się jeszcze atrakcyjniejszą ostoją 
orlików grubodziobych . To właśnie te bagna ptaki 
wybrały na swoje ostatnie w Polsce gniazda, 
a naszym zadaniem jest zbadanie dlaczego i co 
możemy zrobić aby było ich tam coraz więcej.

GŁÓWNE ZAGROŻENIA

UTRATA MIEJSCA DO ŻYCIA
Rozległe, bagienne tereny, gdzie nasze orły 
czują się najlepiej, zakładają gniazda i polują, 
to już rzadki krajobraz. Te płochliwe ptaki, 
o szczególnych wymaganiach siedliskowych, 
w wyniku ciągłej ekspansji człowieka, 
znikają wraz z ostatnimi takimi bagnami…

NIELICZNE POTOMSTWO
Na Bagnach Biebrzańskich każdego roku 

samodzielność uzyskuje jedynie od 2 do 7 
młodych orlików grubodziobych. Przy tak 
małej liczbie potomstwa, dla przetrwania 

gatunku kluczowe są bezpieczeństwo 
i długie życie ptaków dorosłych.

RYZYKOWNE MIGRACJE
Orliki grubodziobe to ptaki wędrowne. 
Nasze orliki opuszczają Biebrzańskie Bagna 
pod koniec września, udając się na południe 
Europy, Bliski Wschód lub dalej, aż do Afryki. 
Jest to długa i niebezpieczna podróż. Ptaki 
giną w wyniku zderzeń z liniami wysokiego 
napięcia lub są zabijane przez kłusowników. 
Im mniej wraca ich do nas wiosną, tym 
mniejsze szanse na kolejne pokolenie 
i uratowanie tego rzadkiego gatunku.

JEST ORLIK,  JEST NADZIEJA
Obecność orlików grubodziobych na naszych 
Biebrzańskich Bagnach to wskaźnik wciąż 
jeszcze obecnej tu bioróżnorodności. To 
dowód, iż podejmujemy właściwe działania 
ochroniarskie; świadectwo naszego zrozumienia 
biologii gatunku, jego potrzeb, funkcjonowania  
przyrody i świata, w którym żyjemy. 

Młody orlik grubodzioby. Charakterystyczne, jasne plamkowanie typowe jest 
dla młodych. Dorosłe ptaki mają jednolite czekoladowo-brązowe upierzenie.

Piękne orliki grubodziobe są bardzo wrażliwe i płochliwe. Płoszone 
przez ludzi mogą opuścić gniazdo, a nawet porzucić swoje pisklęta.

JAKIE SĄ CELE PROJEKTU?

STABILIZACJA POPULACJI
Nasze działania mają doprowadzić do
ustabilizowania populacji orlików 
grubodziobych (Aquila clanga) 
w Polsce, a także do zwiększenia ich 
liczebności w dalszej perspektywie.

MIĘDZYNARODOWA OCHRONA
Ptaki nie uznają granic państwowych. 
Dlatego ochrona orlików grubodziobych 
to nie tylko działania w Polsce ale też 
nawiązanie współpracy międzynarodowej 
z państwami ościennymi, wymiana 
doświadczeń, nauka na błędach i wspólne, 
skuteczniejsze działania w przyszłości.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE 
KRAJOWEGO PLANU OCHRONY 
ORLIKA GRUBODZIOBEGO
I WŁĄCZENIE GO 
DO EUROPEJSKIEGO 
PLANU OCHRONY.

ROZPOZNANIE
SKUTECZNYCH
PROGRAMÓW OCHRONY
Na odpowiednio dobranych 
programach rolno-
środowiskowych i rolno-
leśnych mogą skorzystać 
nie tylko biebrzańskie orliki 
grubodziobe, ale też sami 
rolnicy, właściciele gruntów
i dzierżawcy nad Biebrzą.

PORUSZANIE 
ŚWIADOMOŚCI
Wiele uwagi poświęcamy 
też na dotarcie do zwykłych 
ludzi, zarówno mieszkańców 
Doliny Biebrzy, jak i Polski. 
Chcemy, aby wiedzieli jak 
najwięcej o tym niezwykłym 
gatunku i cieszyli się
z takiego sąsiedztwa. Mamy 
nadzieję, ze docenią też 
orliki jako kolejną atrakcję 
turystyczną swojej doliny.

ZBADANIE I OCHRONA SIEDLISK ORLIKA GRUBODZIOBEGO
Wiemy już, że ptaki te wybierają na swoje gniazda dojrzałe drzewa w trudno 
dostępnych, podmokłych lasach. Dzięki projektowi będziemy mogli chronić 
już ostatnie takie lasy przed szkodliwą działalnością człowieka.

ZWIĘKSZENIE
LICZBY GNIAZD
Sztuczne platformy, repelenty 
odstraszające drapieżniki, 
czy kamery instalowane przy 
gniazdach to tylko niektóre 
z działań, dzięki którym więcej 
młodych orlików grubodziobych 
będzie rodziło się co roku 
w biebrzańskich gniazdach.

POWIĘKSZENIE I ZABEZPIECZENIE 
ŁOWISK W DOLINIE BIEBRZY
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
odkrzaczanie i wykaszanie to zabiegi, które 
przywrócą warunki zbliżone do naturalnych, 
pierwotnych warunków Doliny Biebrzy,
w których orliki grubodziobe czują 
się najlepiej.

Securing the population of Aquila clanga in Poland:  preparation of the National Action Plan and primary site conservation /  Zabezpieczenie populacji Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne.

Sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej – LIFE+, umowa LIFE08 NAT/PL/000511, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
umowa 511/2009/Wn10/OP-RE-LF/D oraz ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W projekcie wykorzystano fotografie Pawła Sidło, Kordiana Bartoszuka, Grzegorza Maciorowskiego
oraz Thomasa Krumenackera (www.krumenacker.de)


