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

Projekt ORLIK PTAK JAKICH MAŁO „Zabezpieczenie populacji Orlika Grubodziobego Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz pod-
stawowe działania ochronne” 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. 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.

Conservation of Greater Spotted Eagles is funded by the European Commission’s LIFE+ Fund, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(National Environmental Protection Fund) and Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Regional Fund for Environmental 
Protection in Białystok).

POZNAJEMY ŻYCIE  
ORLIKÓW GRUBODZIOBYCH
Orliki Grubodziobe są jednymi z najmniej poznanych orłów. 
Aby lepiej je zrozumieć i skuteczniej chronić, m.in. badamy 
gdzie i na co polują, czy znajdują nad Biebrzą wystarczającą 
ilość pokarmu, czy mają odpowiednie warunki do wychowania 
młodych, jak daleko zimują, co im zagraża w czasie migracji.
Badając życie tych płochliwych ptaków, korzystamy  
z najnowocześniejszych technologii. I tak, wędrówki Orlików 
studiujemy za pośrednictwem satelitów. Niektóre  
z biebrzańskich Orlików wyposażymy w specjalne nadajniki, 
a ich losy będziemy mogli śledzić przez okres nawet do 
5 lat! Codzienne zwyczaje podglądamy dzięki kamerom 
montowanym przy gniazdach. Albo – po prostu – podążając 
za ptakami z lornetką i notatnikiem. Bazując przede 
wszystkim na materiale z piór - prowadzimy badania 
genetyczne dla całej biebrzańskiej populacji. Wreszcie  
- obrączkujemy nasze Orliki. Ta tradycyjna i skuteczna 
metoda wciąż dostarcza cennych informacji o biologii  
i wędrówkach wielu gatunków ptaków. Wszystko to byłoby 
jednak za mało dla ratowania tego charyzmatycznego 
gatunku, gdyby nie pasja i oddanie naszych terenowców, 
analityków i całego Orlikowego Zespołu.  

DBAMY O NAJMŁODSZYCH  
- BUDUJEMY SZTUCZNE 
GNIAZDA, CHRONIMY PRZED 
DRAPIEŻNIKAMI  
I ZAPEWNIAMY SPOKÓJ
W podmokłych biebrzańskich lasach brakuje dużych  
i dojrzałych drzew, na których Orliki mogłyby budować 
swoje okazałe gniazda. Dlatego montujemy specjalne 
platformy w koronach wybranych drzew. Dzięki nim, nawet 
młode drzewa mogą stanowić atrakcyjne lokum dla tych 
wymagających ptaków. Jeśli nie skorzystają  
z nich Orliki – to może przydadzą się innym rzadkim 
mieszkańcom biebrzańskich lasów  – np. Bocianom 
Czarnym. Każde drzewo z gniazdem lub platformą jest 
też smarowane substancją odstraszającą naturalnego 
pochodzenia. W ten sposób zniechęcamy czworonożne 
drapieżniki, które mogłyby zagrozić pisklętom.  
Aby zapewnić ptakom spokój potrzebny do wychowania 
młodych, gniazda objęte są strefami ochronnymi  
z całkowitym zakazem wstępu i monitoringiem.

PRZYWRACAMY BAGNA DLA  
ORLIKÓW GRUBODZIOBYCH  
I NIE TYLKO 
Podniesienie poziomu wód gruntowych na przesuszonych 
terenach, usuwanie krzewów i wykaszanie łąk,  
to działania, które zatrzymają degradację bezcennych  
Bagien Biebrzańskich. Skorzystają na tym również inne 
bardzo rzadkie i zagrożone wyginięciem ptaki,  
takie jak Dubelt czy Wodniczka oraz cała przyroda  
Doliny Biebrzy. 

INFORMUJEMY I UCZYMY
Dlatego m.in. kręcimy film o Orliku i piszemy o nim książkę.  
Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Orlika w Biebrzańskim 
Parku Narodowym.  Ze szczególnym zaangażowaniem 
traktujemy zajęcia dla młodzieży i nauczycieli z regionu 
Biebrzy i nie tylko. Wszystkich zapraszamy do punktu 
informacyjnego w siedzibie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego w Osowcu Twierdzy lub do naszego Centrum 
Orlikowego w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21. Tam czekają 
liczne wydawnictwa oraz, być może, okazja do spotkania ludzi 
z Zespołu Orlikowego. Więcej informacji jest stale dostępnych 
na stronie www.orlikgrubodzioby.pl 

SĄ BAGNA – JEST ŻYCIE!
Obecność Orlików Grubodziobych jest najlepszym dowodem 
naturalnego charakteru Bagien Biebrzańskich. Wyjątkowość 
Biebrzy tkwi w corocznych wiosennych wylewach rzeki oraz 
niezwykłym bogactwie i różnorodności bagiennej przyrody.  
To wciąż dom wielu ginących gatunków roślin i zwierząt. 
Dopóki będą tu Orliki Grubodziobe, dopóty będziemy mieć 
pewność, iż w Dolinie Biebrzy nadal są jeszcze prawdziwe, 
tętniące życiem, dzikie bagna.

GŁÓWNE ZAGROŻENIA ORLIKÓW 
GRUBODZIOBYCH:
✔  Utrata miejsc do życia z powodu osuszania bagien  

– zarówno w miejscach lęgów jak i na zimowiskach. 
✔  Utrata potomstwa i w konsekwencji niski sukces lęgowy  

– m.in. z powodu niepokojenia podczas okresu lęgowego.
✔  Liczne niebezpieczeństwa podczas wędrówek  

na zimowiska – m.in. myśliwi i zderzenia ptaków  
z liniami energetycznymi.

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA 
ORLIKÓW GRUBODZIOBYCH?
Przyjedź nad Biebrzę - i oprócz lornetki, zabierz  
ze sobą szacunek:
✔  Nie płosz zwierząt - obserwuj Orliki Grubodziobe  

i inne dzikie zwierzęta z odpowiedniej odległości. 
✔  Przestrzegaj stref ochronnych na terenie Parku 

Narodowego  
- poruszaj się wyłącznie po udostępnionych ścieżkach  
edukacyjnych i szlakach turystycznych. 

✔  Nie śmieć. Nie hałasuj. Ciesz się pięknem i niezwykłym  
bogactwem tutejszej przyrody.

✔  Pilnuj przestrzegania prawa w Polsce i chroń tereny 
podmokłe przed osuszaniem, a rzeki przed regulacjami, 
które najczęściej są zupełnie niepotrzebne, niszczą 
przyrodę i, paradoksalnie, zwiększają zagrożenie 
powodziowe.

✔  Dowiedz się więcej o tajemniczych Orlikach 
Grubodziobych  
– czytaj nasze wydawnictwa, odwiedź naszą stronę www,  
albo siedzibę Biebrzańskiego Parku Narodowego  
lub Centrum Orlikowe w Goniądzu.

✔  Ty też możesz zostać Partnerem Projektu. Zostań naszym 
Wolontariuszem i dołącz do Zespołu! 

Greater Spotted Eagles are disappearing, as their world  
of marshes, wet meadows and  riparian forests  
is disappearing from our Polish and European landscape.  
Human civilization is claiming more and more of wetland 
meadows and mature wetland forests. Being exceptionally 
timid eagles, fully dependent on wetland habitats, Greater 
Spotted Eagles will not survive if we don’t protect their 
vanishing world!

THIS IS WHY WE ARE HERE, 
CONDUCTING THE LIFE+ 
PROJECT: THERE IS NO BIRD LIKE 
GREATER SPOTTED EAGLE
Initiated and administered by Ptaki Polskie (Polish Birds),  
in cooperation with Komitet Ochrony Orłów (Eagle 
Conservation Committee) and Biebrzański Park Narodowy 
(The Biebrza National Park), the project aims at restoring 
both, Greater Spotted Eagles’ natural hunting and nesting 
sites, as well as at securing their future population.  
Among many other conservation activities, we are 
protecting the eagles’ hunting and breeding habitats, 
building artificial nest platforms and taking advantage 
of the latest technologies, mainly telemetry and CCTV 
monitoring to research our eagles’ ecology and habitat 
needs.  
 
Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) is one  
of the rarest, still declining and globally threatened eagle 
species. In Poland and in the whole of EU the species  
is critically endangered. Biebrza Valley is the last refuge 
of Greater Spotted Eagles in Poland, where only about  
15 pairs breed which is approximately half of the EU 
population. Nowhere else but here, in the Biebrza Valley  
do they still hunt on the open fen mires and wet meadows 
or build  their nests in secluded wetland forests.  
The Biebrza Valley, with its vast wetlands is still a suitable 
place for these timid birds and allows them to lead their 
secretive lives without much human disturbance.   

MAIN THREATS :
✔  loss of breeding and hunting habitats due to drainage  

of wetlands. 
✔  low productivity of the population due to human 

disturbance in the nesting season.
✔  long and dangerous winter migrations. Greater Spotted 

Eagles die after collisions with high voltage lines or killed 
by hunters.

Znajdujesz się w jedynej w Polsce ostoi Orlików Grubodziobych. Zostało ich tutaj około 15 par. Jest to ponad połowa całej populacji żyjącej w krajach Unii 
Europejskiej. Tajemnicze i niezwykle wrażliwe. Najbardziej bagienne i jedne z najrzadszych orłów na świecie. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami,  
na których polują - z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie budują gniazda i zakładają rodziny. Ciągła presja ze strony ludzi zabiera im przestrzeń do życia.  
Rozejrzyj się. Poznaj świat Orlików Grubodziobych i pomóż nam zachować Dziką Dolinę Biebrzy. Dla Orlików Grubodziobych, dla całej bagiennej przyrody, dla Ciebie.

Dear Visitor, you are in the last remaining refuge of Greater Spotted Eagle in Poland!
Please take a moment to appreciate the vast and open space of the Biebrza Valley, its unique wetlands and diverse forests - the kingdom of these rarest 
European eagle species; the only place in Poland where Greater Spotted Eagles can still hunt and breed. 

Tutaj chronimy Orliki Grubodziobe

fot. Krzysztof Henel

Na zdjęciu ptak młodociany,  
w charakterystycznej perłowanej szacie.

fot. Sylwester Aftyka

JEST ORLIK GRUBODZIOBY  
– JEST NADZIEJA!

Na całym świecie pozostało jedynie kilka tysięcy Orlików 
Grubodziobych. To gatunek krytycznie zagrożony 
wymarciem. Orliki nie przetrwają bez rozległych bagien  
i podmokłych lasów. Tutaj, w Dolinie Biebrzy, możesz  
je jeszcze zobaczyć gdy szybują wysoko na niebie  
lub polują na bagiennych łąkach.


