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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”. 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. Projekt wspiera Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie.

Projekt wdrażany w partnerskiej współpracy stowarzyszenia Ptaki Polskie, Komitetu Ochrony Orłów oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego.



Orla sylwetka na tle błękitnego nieba 
każdego przyprawia o szybsze bicie 
serca. Orlik grubodzioby szybujący nad 
łąką to rzadki widok zarezerwowany 
dla prawdziwych szczęściarzy. Szczęścia 
należy szukać nad Biebrzą…

Dorosły orlik grubodzioby,
fot. Thomas Krumenacker.

  

styczeń

pon   2 9 Dzień Ligii 
Ochrony       
Przyrody 16 23 Dzień Bez 

Opakowań 
Foliowych 30

wt 3 10 17 24 3 1
śr 4 11 18 25
czw 5 12 19 26
pt 6 Trzech Króli 13 20 27
sob 7 14 21 Dzień Babci 28 28.01-02.02 

Światowy Tydzień 
Mokradeł

nd 1 Nowy Rok 8 15 22 Dzień 
Dziadka 29

Mamy ich w Polsce tylko około 15 par, a ich jedyną ostoją jest bagienna dolina rzeki Biebrzy. 
Orliki grubodziobe - jedne z najrzadszych orłów na świecie. W całej Unii Europejskiej jest 
ich  nie więcej niż 30 par. Potrzebują rozległych bagiennych łąk, na których zdobywają 
pokarm oraz starych lasów, gdzie mogą zbudować gniazdo i w spokoju wychować 
młode. Takich mokradeł i niedostępnych  lasów jest coraz mniej. W Polsce mamy  jeszcze  
Biebrzański Park Narodowy i obszar Natura 2000 Dolina Biebrzy. Dlatego właśnie tutaj, 
w ostatniej ostoi tych ptaków prowadzimy partnerski projekt ORLIK PTAK JAKICH MAŁO.  
Projekt realizują Ptaki Polskie, Komitet Ochrony Orłów oraz Biebrzański Park Narodowy.



Las bagienny, Biebrzański Park Narodowy
fot. Piotr Tałałaj.

Aby zbudować gniazdo i założyć rodzinę, orliki grubodziobe 
potrzebują trudno dostępnych, podmokłych lasów z dojrzałymi 
drzewami. Takie miejsca, z dala od hałaśliwej cywilizcji,  zapewniają 
rodzinie spokój i  bezpieczeństwo potrzebne do  wychowania 
młodych. Po wielu latach prześladowań ze strony człowieka, ptaki 
szponiaste, a szczególnie orliki grubodziobe, są bardzo ostrożne 
przy wyborze miejsca na gniazdo. 

luty

pon   6 13 20 27

wt 7 14 Walentynki 2 1  28

śr 1 8 15 22 Popielec 29

czw 2 Światowy 
Dzień 
Mokradeł 9 16 Tłusty 

Czwartek 23

pt 3 10 17 24

sob 4 11 18 25

nd 5 12 19 26

W podmokłych biebrzańskich lasach coraz mniej już dużych i dojrzałych drzew, jakich 
orliki grubodziobe poszukują do  budowy gniazd. Dlatego montujemy tam platformy 
pod gniazda. Jeszcze zanim ptaki powrócą do nas z zimowiska w  koronach wybranych 
drzew umieszczamy duże, drewniane konstrukcje. Dzięki takim fundamentom gniazd nawet 
młode drzewa mogą stanowić atrakcyjne lokum dla tych wymagających orłów. Nad Biebrzą, 
czeka na nie już 30 takich platform. Jeśli nie osiedlą się tam orliki grubodziobe, platformy 
na pewno przydadzą się bocianom czarnym, puchaczom i myszołowom. 

fot. Sylwester Aftyka

Ogólnopolski 
Dzień Dokarmiania 
Zwierzyny Leśniej



Dorosły orlik grubodzioby,
fot. Thomas Krumenacker.

Z początkiem marca orliki grubodziobe 
opuszczają swoje zimowiska i  wracają    
nad Biebrzę, pokonując dziennie do 350 
km. Lecą do nas od 3 do 5 tygodni, czasem 
robią sobie 1-2  dni  przerwy. Nadlecą 
tu z Sudanu, Izraela, lub z Egiptu. 
W ostatnich dniach marca,  nad Biebrzą 
można już  nieśmiało zerkać w niebo 
i szukać znajomej, „orlikowej” sylwetki…  

marzec

Mamy nadzieję, że w tym miesiącu są już nad Biebrzą Zośka, Henryk, Hubal, Kolumb, Witold 
i  Jerzy. To  wszystkie nasze zaprzyjaźnione orliki grubodziobe, które odleciały w zeszłym roku 
na  zimowiska wyposażone w nadajniki telemetryczne. Przesyłały nam informacje o podróży 
i miejscu zimowania. Badając orliki grubodziobe korzystamy z najnowszych technologii. Nadajnik 
rejestruje położenie ptaka dzięki systemowi satelitarnemu GPS. Jeśli będziemy mieli szczęście, losy 
ptaka możemy śledzić dzięki temu nawet przez 5 lat!
Każdy może wspólnie z nami podglądać trasy migracyjne orlików grubodziobych 
na www.orlikgrubodzioby.pl 

pon   5 12 19 26
wt 6 13 20 27
śr 7 14 21 Dzień 

Wierzby 28
czw 1 8 Dzień Kobiet 15 22

Światowy 
Dzień Wody / 
Dzień Morza 
Bałtyckiego

29
pt 2 9 16 23 30
sob 3 10 Dzień 

Mężczyzn 17 Światowy 
Dzień Morza 24 31

nd 4 11 18 25

fot. Tadeusz Mizera



Pierwsze, cieplejsze promienie słoneczne budzą biebrzański 
świat do życia. Rzeka zalewa łąki, a na bagnach i w podmokłych 
lasach rozpoczyna się prawdziwa krzątanina. Coraz więcej 
przybyszów z ciepłych krajów i sprzeczek o najlepsze podmokłe 
tereny.  Coraz więcej barw, dźwięków i wiosennych zalotów.   
Udziela się to również naszym orlikom grubodziobym.  

Rozlewiska Biebrzy,
fot. Piotr Tałałaj.

kwiecień

Samce zajmują swoje terytorium i rozpoczynają spektakularne loty godowe. Poszukują towarzyszek na nadchodzące lato, a może nawet 
na kolejne. Popisy godowe robią najlepsze wrażenie w słoneczne dni, gdy sprzyjające prądy powietrza pozwalają wzbić się naprawdę 
wysoko. To jedno z ciekawszych widowisk jakie możemy obserwować wiosną nad Biebrzą. Ptaki wznoszą się, aby opaść lotem 
nurkowym i zatrzymać się tuż nad ziemią, rozpościerając skrzydła. Nie są to jednak próżne popisy, ale jasny komunikat dla innych 
samców: to miejsce jest już zajęte. Samice odczytają to jako zaproszenie do wspólnego zbudowania gniazda i spędzenia razem tych 
najbliższych kilku letnich miesięcy nad Biebrzą. 
Każde podmokłe terytorium , które samce zajmują  może sięgać nawet do 20 km2 . Dlatego utrata przestrzeni podmokłych łąk to jedno 
z największych zagrożeń dla orlików grubodziobych. Osuszanie bagien nad Biebrzą i prowadzone tu prace melioracyjne mogą 
już na zawsze pozbawić nas widoku popisujących się orlików grubodziobych i innych niepowtarzalnych cudów biebrzańskiej przyrody.

fot. Tom Lindroos

pon   2 9 Poniedziałek 
Wielkanocny 16 23 30

wt 3 10 17 24
śr 4 1 1 18 25
czw 5 Wielki 

Czwartek / 
Dzień Leśnika 12 19 26

pt 6 Wielki Piątek 13 20 27
sob 7 Wielka Sobota 14 2 1 28
nd 1 Światowy 

Dzień Ptaków 8 Wielkanoc 15 22 Dzień Ziemii 29



Jeśli loty godowe były skuteczne - w  podmokłym 
biebrzańskim lesie kolejna para orlików grubodziobych 
zbudowała już  wspólne gniazdo. Na początku maja 
lub  jeszcze pod  koniec kwietnia pojawiły się  w nim 
dwa jaja…

Las bagienny, 
fot. Piotr Tałałaj.

maj

Matka wysiaduje jaja przez około 4 tygodnie, a pierwsze pisklę być może 
wykluje się  już pod koniec tego miesiąca. W tym okresie szczególnie 
dbamy o bezpieczeństwo i spokój orlikowych rodzin. Jak wszystkie ptaki 
szponiaste, również płochliwe orliki grubodziobe źle znoszą obecność ludzi 
w pobliżu miejsca lęgu. Spłoszone, mogą opuścić gniazdo i pozostawić 
tam jaja lub bezbronne pisklęta. 
Aby zapewnić im spokój i bezpieczeństwo, orlikowe gniazda otaczamy  
specjalną strefą ochronną z zakazem wstępu i monitoringiem TV. 

pon   7 14 2 1 28
wt 1 Święto Pracy 8 15 22 Dzień Praw 

Zwierząt 29
śr 2 Dzień Flagi RP 9 16 23 30
czw 3 Święto 

Konstytucji 
3 maja 10 17 24 31 Dzień Bociana 

Białego

pt 4 1 1 18 25
sob 5 12 Światowy 

Dzień Ptaków 
Wędrownych 19 26

nd 6 13 20 27 Zielone 
Świątki



Matka spędza cały czas w gnieździe. Jeśli oddali się na chwilę, 
zawsze jest w pobliżu i czuwa nad bezpieczeństwem swojego 
potomka. Zarówno podczas wysiadywania jaj, jak i teraz, 
wspiera ją  jej  partner, który poluje i zapewnia pożywienie 
dla całej rodziny. Najczęściej przynosi żaby, gryzonie i ptaki. 
Wszystko zależy od tego, co w danym roku oferują podmokłe, 
biebrzańskie łąki.

Biebrza, Łoje Awissa, 
fot. Paweł Sidło.

czerwiec

Aby dowiedzieć więcej o codziennym życiu  i potrzebach tajemniczych orlików 
grubodziobych bez naruszania ich spokoju sięgamy po  wsparcie najnowszych 
technologii.
Przy wybranych gniazdach, jeszcze przed przylotem orlików na wiosnę 
instalujemy kamery. Para, która zajmie taki „plan filmowy” stanie 
się dla naukowców bezcennym źródłem wiedzy na temat codziennego życia 
rodziny i potrzeb gatunku. Widzimy jak budują gniazdo, kiedy pojawiają 
się jaja i w końcu, na naszych oczach nieporadne pisklę zmienia się powoli 
w prawdziwego orła…

fot. Sylwester Aftyka

pon   4 1 1 18 2 5
wt 5

Światowy 
Dzień 
Ochrony 
Środowiska

12 19 26
śr 6 13 20 27
czw 7 Boże Ciało 14 2 1 28
pt 1 Dzień Dziecka 8 15 22 29
sob 2 9 16 23 Dzień Ojca 30
nd 3 10 17 24



Są bagna, jest życie.
Jest orlik, jest nadzieja. 
Chroniąc orliki grubodziobe i ich bagienny 
świat 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. Dopóki 
będą tu  orliki grubodziobe, dopóty 
będziemy mieć pewność, iż w Dolinie 
Biebrzy nadal są jeszcze prawdziwe, 
tętniące życiem, dzikie bagna… 

Szczęśliwe krowy z Brzostowa, Biebrzański Park Narodowy,
fot. Paweł Sidło.

lipiec

BAGNA SĄ DOBRE!
Jednym z najważniejszych trybów w zegarze ziemskiego klimatu są bagna - globalnie i lokalnie. 
A wszystko za sprawą niezwykłych, niemal „cudownych” właściwości torfu oraz roślin żyjących 
na bagnach! Torf oraz bagienna roślinność, z której powstał są jak gąbka, która wchłania 
i  przechowuje wodę, gdy jest jej za dużo (chroniąc nas w ten sposób przed powodziami) 
oraz oddaje zgromadzoną wodę gdy dookoła jest jej za mało (chroniąc nas w ten sposób przed 
suszą). I wreszcie, jak każda gąbka, bagna oczyszczają - wodę i powietrze. Torf wiąże i odkłada 
ogromne ilości zabójczego dwutlenku węgla. Na całym świecie bagna są „magazynem” lekarstw 
i żywności dla milionów ludzi. Są jak Arka Noego - prawdziwy ziemski raj bioróżnorodności. 
Niestety, choć tak cenne, żadne inne siedlisko nie było do tej pory tak intensywnie przekształcane 
i niszczone. Czas na zmianę! Zamiast walczyć z Naturą i osuszać bagna, współpracujmy z nią! 
W końcu bagna służą nam i całej Ziemi jak mało co. I mało co jest tak dobre jak bagna!

pon   2 9 16 23 30
wt 3 10 1 7 24 3 1
śr 4 1 1 Dzień 

Ludności 18 25
czw 5 12 19 26
pt 6 13 20 27
sob 7 14 2 1 28
nd 1 Dzień Psa 8 15 22 29



Na początku sierpnia młody orlik grubodzioby 
wylatuje z gniazda, ale przebywa z  rodzicami 
i jest przez nich wciąż karmiony. Usamodzielnia 
się w połowie miesiąca. 

Młody orlik grubodzioby,
fot. Tom Lindroos.

sierpień

Wszystkie pisklęta, które rodzą się nad Biebrzą 
otrzymują od nas specjalne obrączki ornitologiczne 
z  indywidualnym numerem i  adresem polskiej 
jednostki koordynującej. Miejsca, w jakich potem 
odczytano obrączkę dostarczają nowych informacji 
o wędrówkach i losach orlików grubodziobych.  
Każdy, komu uda się odczytać numer obrączki 
powinien poinformować o tym Krajową Centralę 
Obrączkowania przy Muzeum i  Instytucie Zoologii 
PAN. 

fot. Krzysztof Henel

pon   6 13 20 2 7

wt 7 14 2 1 28

śr 1 8 15 22 29

czw 2 9 16 23 30

pt 3 10 17 24 31

sob 4 11 18 25

nd 5 12 19 26

Wniebowzięcie 
Najświętszej 
Maryi Panny



Młode orliki grubodziobe są już samodzielne 
i wylatują spod opiekuńczych skrzydeł rodziców. 
Wkraczają w dorosłość jeszcze w młodocianym 
upierzeniu z szeregiem jasnych pereł na brązowych 
skrzydłach.  
Dorosłe ptaki mają jednolite, czekoladowobrązowe 
upierzenie.    

Młody orlik grubodzioby,
fot. Bernard Castelein.

wrzesień

Biebrzańskie rodziny orlików grubodziobych szykują się do dalekiej podróży. Dla młodych 
będzie to ich pierwsza samodzielna podróż w życiu. Dla  naszych dzieci to także pierwsze dni 
w szkole… Tam też mówimy o orlikach grubodziobych. Ze szczególnym zaangażowaniem 
traktujemy zajęcia dla młodzieży i nauczycieli z regionu Biebrzy i nie tylko. Dział Edukacji 
Biebrzańskiego Parku Narodowego prowadzi serię warsztatów orlikowych dla nauczycieli. 
Powstał również specjalny pakiet edukacyjny, który jest ciekawą propozycją lekcji o orliku 
grubodziobym i nie tylko. 
Szczegóły na www.orlikgrubodzioby.pl

Orlikowe lekcje, fot. Piotr Tałałaj

pon   3 10 17 24
wt 4 1 1 18 25
śr 5 12 19 26 Europejski Dzień 

Ptaków

czw 6 13 20 27
pt 7 14 2 1 28 Światowy Dzień 

Morza

sob 1 8 15 22 29
nd 2 9 16 23 30Międzynarodowy 

Dzień Ochrony 
Warstwy Ozonowej

Europejski Dzień 
Bez Samochodu

Światowy Dzień 
Siedlisk Dzikich 
Zwierząt



Już od połowy września trwają gorączkowe 
przygotowania do podróży. W tym miesiącu 
większość biebrzańskich orlików opuści 
nas by udać się na południe.  Przed nimi 
wyczerpująca wędrówka. Jeśli będą 
miały szczęście, wrócą do nas na wiosnę, 
a nad Biebrzą pojawi się kolejne pokolenie 
najbardziej bagiennych orłów Europy.

Dorosły orlik grubodzioby,
fot. Tom Lindroos.

październik

Podczas migracji, oprócz trudnych warunków atmosferycznych, głodu i zmęczenia, orliki grubodziobe muszą stawić czoła wielu innym 
przeciwnościom. Są to m.in. śmiertelnie niebezpieczne zderzenia z liniami wysokiego napięcia, a także polowania i kłusownictwo 
na południu Europy i w Afryce. Coraz większym problemem stają się przekształcenia i zanik siedlisk ptaków na obszarze afrykańskich 
zimowisk.
Niestety, w Polsce również mamy wiele powodów do wstydu. Wśród myśliwych, hodowców gołębi i  drobiu wciąż pokutuje 
przekonanie o szkodliwości ptaków szponiastych i brak zrozumienia dla ich  roli w  środowisku. Za upolowaną kurę lub gołębia 
wymierzają oni sami okrutne kary, zabijając wiele rzadkich i chronionych ptaków. Nie wspominając też o myśliwych strzelających 
do rybołowów,  czy bielików w odwecie za skradzione ryby ze stawów hodowlanych. A wystarczyłoby więcej wiedzy i konsultacja 
z ornitologami, którzy doradzą w jaki sposób skutecznie odstraszyć drapieżnika bez potrzeby zabijania. 

Orlik krzykliwy, fot. Kazimierz Pańszczyk

pon   1 Światowy 
Dzień Ptaków 8 15 22 29

wt 2 9 16 23 30
śr 3 10 17 24 31
czw 4 Światowy 

Dzień 
Zwierząt 1 1 18 25

pt 5 12 19 26
sob 6 13 20 27
nd 7 14 Dzień 

Nauczyciela 21    28



Gdy nad Biebrzą ziąb i deszcz, 
a  nierzadko już śnieg, nasze orliki 
wygrzewają się w słońcu Izraela. 
Tu, w dolinie rzeki Hula, w północno-
wschodziej części kraju, na dużych 
rozlewiskach znajdują doskonałe 
warunki do spędzenia zimy; wysoka 
temperatura, obfitość pokarmu, 
którą zapewniają stada zimującego 
ptactwa wodnego oraz spokój 
tego terenu będącego pod ścisłą 
ochroną. To miejsce stanowi jedno 
z większych znanych koncentracji 
zimowych orlika grubodziobego, 
liczącej od 40 do 70 osobników.

Dolina Hula, Izrael.

Jesienią, w czasie migracji orlik grubodzioby ginie w masie setek 
przelatujących nad Izraelem orlików krzykliwych, które zmierzają 
znacznie dalej na południe, bo aż do Afryki Środkowej i Południowej. 
Teraz niemal każdy orlik widziany tu, to orlik grubodzioby. Krążący 
nad sawanną czy siedzący na pustyni, na akacji - to widok zupełnie 
inny niż nasze bagienne tereny nad Biebrzą.

Gugny, Biebrzański Park Narodowy, fot. Michał Białek

listopad

pon   5 12 19 26
wt 6 13 20 27
śr 7 14 21 28
czw 1 Wszystkich 

Świętych 8 15 22 29
pt 2 Zaduszki 9 16 23 30
sob 3 10 17 24
nd 4 11 18 25 Dzień 

Bez Futra
Dzień 
Niepodległości



Poznaj
Pokochaj
Pomóż

Zimowe rozlewiska,
fot. Piotr Tałałaj.

grudzień

fot. Grzegorz Maciorowski

pon 3 10 17 24 Wigilia 
Bożego 
Narodzenia 31

wt 4 11 18 25 Boże 
Narodzenie

śr 5 12 19 26 Boże 
Narodzenie

czw 6 13 20 27
pt 7 14 21 28
sob 1 8 15 22 29
nd 2 9 16 23 30

      CO ty mOżESz zROBić DlA ORlików GRuBODziOByCh?
       Jeśli jesteś na biebrzańskim szlaku lub jakimkolwiek innym szlaku leśnym w Polsce - oprócz lornetki, zabierz ze sobą szacunek:
 Szanuj dzikich mieszkańców lasów i mokradeł, nie hałasuj, spaceruj z psem na smyczy i nie śmieć. Ciesz się pięknem i niezwykłym 
 bogactwem przyrody.
 Nie płosz zwierząt - obserwuj orliki grubodziobe i inne dzikie zwierzęta z odpowiedniej odległości.
 Przestrzegaj stref ochronnych i innych przepisów prawa ochrony przyrody na terenie parków narodowych i rezerwatów -  
 poruszaj się wyłącznie po udostępnianych ścieżkach edukacyjnych i szlakach turystycznych. 
 Pilnuj przestrzegania prawa w Polsce i chroń z nami tereny podmokłe przed osuszaniem, a rzeki przed regulacjami, które  
 są najczęściej niepotrzebne, niszczą przyrodę i zwiększają zagrożenie powodziowe!
 Dowiedz się więcej o tajemniczych orlikach grubodziobych - czytaj nasze wydawnictwa, odwiedź naszą stronę 
 www.orlikgrubodzioby.pl lub siedzibę Biebrzańskiego Parku Narodowego, czy Centrum Orlikowe w Goniądzu. 
 Wspieraj wszelkie inicjatywy i organizacje w Twojej okolicy, które chronią przyrodę. 
 Ty też możesz zostać Partnerem Projektu. Zostań naszym wolontariuszem. Dowiedz się jak możesz pomóc!

Światowy Dzień 
Różnorodności 
Biologicznej

Międzynarodowy 
Dzień 
Wolontariusza


