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Wraz z twórcami i realizatora-
mi projektu „Orlik – ptak jakich
ma³o” wêdrujemy po Biebrzañskim
Parku Narodowym wypatruj¹c orli-
ka grubodziobego. Wreszcie uda³o siê
za pomoc¹ lunety zobaczyæ trzy orli-
ki. Z daleka wydaje siê nam, ¿e ptaki
s¹ czarne, ale to tylko z³udzenie, bo
w rzeczywistoœci s¹ ciemnobr¹zowe,
o krêpej sylwetce.

– Dramatyczny wrêcz spadek
populacji orlika grubodziobego nast¹-
pi³ w XIX i XX wieku, ten proces zwi¹-
zany by³ z przekszta³ceniami siedlisk
– osuszaniem bagien, melioracjami.
Orlik to ptak wybitnie bagienny –
mówi Krzysztof Henel z Biebrzañ-
skiego Parku Narodowego.

Z powodu spadku liczebnoœci
populacji i zagro¿enia wyginiêciem
orlik grubodzioby znalaz³ siê na Eu-

mieszane w innych rejonach Polski
jedn¹ na LubelszczyŸnie, a drug¹ w
Puszczy Bia³owieskiej – mówi Pawe³
Mirski z Komitetu Ochrony Or³ów.

Aby zapobiec zmniejszaniu siê,
a w przysz³oœci doprowadziæ tak¿e do
wzrostu polskiej populacji orlika gru-
bodziobego, od 2010 roku realizowa-
ny jest projekt „Orlik – ptak jakich
ma³o”. Dzia³ania projektu finansowa-
ne s¹ ze œrodków Life+, NFOŒiGW
oraz WFOŒiGW w Bia³ymstoku, a
realizuj¹ go Stowarzyszenie Ptaki
Polskie, Komitet Ochrony Or³ów i
Biebrzañski Park Narodowy.

– Strategicznym celem projektu
jest opracowanie krajowego planu
ochrony tego ptaka, który bêdzie sta-
nowi³ kompleksowy i d³ugofalowy pro-
gram dzia³añ ochronnych, dziêki któ-
rym bêdzie mo¿liwe utrzymanie i za-

ropejskiej Czerwonej Liœcie IUCN
(Miêdzynarodowa Unia Ochrony
Przyrody), a tak¿e na Œwiatowej
Czerwonej Liœcie IUCN.

– Œwiatow¹ populacjê orlika gru-
bodziobego szacuje siê na 5 do 13 tys.,
te niezbyt precyzyjne dane wynikaj¹ z
faktu, ¿e nie ma danych o iloœci orli-
ków w Chinach i Korei. Europejsk¹
populacjê ocenia siê na 800–1100 par.
Przez Polskê przebiega zachodnia gra-
nica zasiêgu wystêpowania orlika gru-
bodziobego. Jedynym sta³ym lêgowi-
skiem jest Kotlina Biebrzañska, gdzie
wystêpuje 15–20 par. W ocenie tej
uwzglêdniane s¹ pary mieszane (orlik
grubodzioby z orlikiem krzykliwym),
zatem liczebnoœæ „czystych” par orlika
grubodziobego jest jeszcze ni¿sza – przy-
puszczalnie nie przekracza 10. W ostat-
nich latach odnotowano tak¿e dwie pary

ORLIK GRUBODZIOBY
PTAK JAKICH MA£O

Orlik grubodzioby to ptak niezwyk³y i tajemniczy, bardzo trudno go zobaczyæ w Polsce,
bo jego polska populacja liczy kilkanaœcie par – wiêkszoœæ gniazduje na terenie Bagien
Biebrzañskich.
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siê do³¹czaj¹c inne produkty turystycz-
ne rozszerzyæ sezon do 7 miesiêcy. Za-
czynamy 20 marca od szczytu przelotu
gêsi, koñczymy 20 paŸdziernika buko-
wiskiem ³osi i zlotowiskami ¿urawi –
mówi Katarzyna Ramotowska.

Gospodarz terenu, Józef Pi¹tek,
burmistrz Nowogrodu mówi³ o pla-
nach 4-tysiêcznej gminy, szczególnie
o tych zwi¹zanych z turystyk¹, rekre-
acj¹, sportem. Je¿eli znajd¹ siê œrod-
ki bêdzie budowany port na Narwi
przy ujœciu Pisy, pla¿a, hala sporto-
wa. Nad Narwi¹ u podnó¿a skansenu
bêdzie siê skupiaæ ¿ycie turystyczno-
kulturalne.

Odnosz¹c siê do projektu reali-
zowanego przez Fundacjê Zielone P³u-
ca Polski podkreœli³, ¿e ka¿da inicja-

tywa zwi¹zana z turystyk¹, ekologi¹,
przyjaznym œrodowiskiem jest bezcen-
na i ka¿d¹ nale¿y popieraæ.

– Projekt rozwoju turystyki
opartej na poszanowaniu przyrody re-
alizuje te¿ Zwi¹zek Gmin Pisa–Narew.
Niestety wniosek o wsparcie tego pro-
jektu ze œrodków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Œrodowisko nie
znalaz³ siê na liœcie projektów zakwa-
lifikowanych. Bêdziemy startowaæ w
nastêpnych konkursach, oby tylko je
og³aszano – mówi burmistrz Pi¹tek.

Krzysztof Wolfram podsumo-
wuj¹c sesjê mówi³ o pocz¹tkach idei
Zielonych P³uc Polski 30 lat temu. Z
perspektywy tak d³ugiego czasu wi-
daæ, jak wiele zmieni³o siê na tere-
nach pó³nocnej Polski, przybywa te-

renów chronionych, przybywa kwa-
ter agroturystycznych, miejscowa lud-
noœæ coraz bardziej rozumie, ¿e ¿ycie
tutaj, na nieska¿onych obszarach, w
otoczeniu wspania³ej przyrody jest
równie¿ szans¹ na biznes. Nie zawsze
rozumiej¹ to jednak w³adze.

– Staraliœmy siê uruchomiæ pro-
jekt „Zielone P³uca Polski – Kraina
ekoturystyczna” przez 9 lat. Jest on tak
zorganizowany, ¿eby jednoczy³ 3 woje-
wództwa – mazowieckie, warmiñsko-
mazurskie i podlaskie wokó³ idei tury-
styki powi¹zanej z ochron¹ przyrody. Na
tym polu jest jeszcze du¿o do zrobienia,
chocia¿ wiele siê ju¿ zmieni³o na lepsze
– mówi Krzysztof Wolfram.

Tekst i zdjêcia: Jacek Zyœk
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bezpieczenie siedlisk, gdzie ten gatu-
nek wystêpuje oraz próba stworzenia
nowych miejsc mo¿liwych dla zasie-
dlenia przez orlika grubodziobego –
mówi Przemys³aw Nawrocki, koor-
dynator projektu i dodaje: – Projekt
dotyczy najrzadszego z europejskich
or³ów, ptaka najmniej poznanego, ta-
jemniczego p³ochliwego i trudno zno-
sz¹cego obecnoœæ ludzi, „ostatniego
Mohikanina” z bagien.

Dziêki projektowi, jak podkre-
œlaj¹ wszyscy zaanga¿owani w jego
realizacjê, uda³o siê ju¿ zdobyæ
ogromn¹ wiedzê na temat tego ptaka.

– Zdecydowanie wzrós³ po-
ziom wiedzy na temat orlika, zawsze
³atwiej chroniæ gatunek gdy lepiej
poznamy jego biologiê, zwyczaje, po-
trzeby. Zosta³y przebadane siedliska
pod wzglêdem botanicznym, zasobów
pokarmowych, hydrologicznym. Kilka
gniazd zosta³o wyposa¿onych w kame-
ry, dziêki którym prowadzony jest mo-
nitoring, kilkanaœcie ptaków zaopa-
trzono w nadajniki satelitarne, co
pozwoli poznaæ ich zwyczaje. Dziê-
ki projektowi chcemy stworzyæ na-
ukowe podstawy ochrony gatunku –
mówi Przemys³aw Nawrocki.

Orlik grubodzioby gniazduje w
lasach, swoje gniazda buduje na drze-
wach liœciastych, najchêtniej na olszy
czarnej i brzozie omszonej. W ra-
mach projektu budowano te¿ platfor-
my gniazdowe tam gdzie nie ma od-
powiednich drzew, a wczeœniej wi-
dziano orliki grubodziobe.

– Staramy siê te¿ przeciwdzia-
³aæ zagro¿eniom jakie stanowi¹ kuny
poluj¹ce na m³ode i wybieraj¹ce jaja
z gniazd. Drzewa z gniazdami, a tak-
¿e te w najbli¿szej okolicy s¹ smaro-

wane terpentyn¹, co bardzo skutecz-
nie odstrasza kuny – mówi Krzysztof
Henel.

Orlik grubodzioby jest bardzo
blisko spokrewniony z orlikiem krzy-
kliwym, nawet doœwiadczeni ornito-
lodzy maj¹ problem z odró¿nieniem
obydwu gatunków, identyfikacje do-
datkowo utrudnia istnienie par mie-
szanych.

– Najczêœciej w parach miesza-
nych samica to orlik grubodzioby, a
samiec orlik krzykliwy. Mniejsze sam-
ce orlika krzykliwego wybieraj¹ du¿e
samice orlika grubodziobego. Powo-
dem takich wyborów mo¿e byæ fakt,
¿e jest wiêcej samic orlika grubodzio-
bego, poniewa¿ samce krócej ¿yj¹.

Zwi¹zane jest to z ich wysi³kiem re-
produkcyjnym. Samica co prawda
sk³ada jaja, ale na etapie inkubacji
samiec j¹ karmi, nastêpnie karmi te¿
pisklê, samica w³¹cza siê w karmie-

nie, ale w ograniczonym zakresie –
mówi Pawe³ Mirski.

Hybrydyzacja zdaniem Prze-
mys³awa Nawrockiego mo¿e z jednej
strony przynieœæ pozytywne skutki, bo
nastêpuje dop³yw œwie¿ych genów, a
z drugiej jest ogromnym zagro¿eniem
i grozi wyginiêciem gatunku poprzez
stopniowe wypieranie orlika grubo-
dziobego przez bardziej licznego or-
lika krzykliwego.

Jednym ze sposobów na po-
wstrzymanie zjawiska hybrydyzacji
jest trwa³e zró¿nicowanie warunków
¿erowiskowych obu gatunków orli-
ków, czyli przywracanie takich ¿ero-
wisk, które najbardziej lubi orlik gru-
bodzioby tzn. podmok³e, odpowied-
nio koszone ³¹ki.

Orlik grubodzioby mo¿e te¿
¿erowaæ na nieco bardziej suchych te-
renach, ale jest z nich wypierany przez
orlika krzykliwego. Na podmok³e ³¹ki
orlik krzykliwy siê nie zapuszcza po-
zwalaj¹c spokojnie ¿erowaæ grubo-
dziobemu.

Znajdujemy siê w obwodzie
ochronnym Kapice, gdzie m.in. przy-
gotowano ¿erowiska dla orlika gru-
bodziobego.

– W ramach projektu orliko-
wego rêcznie zosta³o skoszonych
oko³o 100 ha ³¹k. Na tych ³¹kach
staramy siê pozostawiaæ pojedyncze
drzewa lub krzewy, a tak¿e pasy nie-

Orlik grubodzioby w gnieŸdzie.

Pisklê orlika grubodziobego z nadajnikiem.
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skoszonej wy¿szej roœlinnoœci, ¿eby
ptak móg³ czatowaæ. Podobn¹ funk-
cjê maj¹ spe³niaæ specjalnie pozo-
stawione kopy siana, z których or-
lik bêdzie móg³ wypatrywaæ zdoby-
czy – mówi Krzysztof Henel i do-
daje: – Tworzone s¹ te¿ tzw. sto³ów-
ki dla samic orlika, niewielkie en-
klawy rêcznie wykoszonych podmo-
k³ych ³¹k z pozostawionymi zakrza-
czeniami, po³o¿one w pobli¿u
gniazd. Samiec karmi pisklaka i sa-
micê, ale ona te¿ musi ¿erowaæ i

dlatego czym bli¿ej ma dobre ¿ero-
wisko, tym na krótszy okres pozosta-
wiane jest gniazdo i pisklê.

Orlik ¿ywi siê gryzoniami, p³a-
zami, pisklêtami ptaków, jednak opty-
malnym pokarmem jest dla niego nor-
nik pó³nocny, który zasiedla kêpy znaj-
duj¹ce siê na bagiennych ³¹kach. Ko-
szenie ratrakiem znakomite dla wod-
niczki powoduje, ¿e kêpy s¹ wgnia-
tane, a tym samym niszczone siedli-
sko nornika.

W Polsce, mimo ¿e w czasie
jednego lêgu wykluwaj¹ siê dwa pi-
sklêta, to na ogó³ prze¿ywa tylko jed-
no, m³odsze zostaje zabite przez sil-
niejsze rodzeñstwo. Tam gdzie s¹ bar-
dziej obfite ¿erowiska, np. na A³taju,
gdzie orliki ¿ywi¹ siê sus³ami prze-
¿ywaj¹ dwa pisklêta.

Orliki to ptaki terytorialne, jed-
na para nie mo¿e gnieŸdziæ siê blisko
drugiej, nie lubi¹ siê te¿ z bielikami.

– Bielik wrêcz wypiera orlika
grubodziobego, je¿eli pojawi siê bie-
lik to orlik opuszcza terytorium, na-

Specjalnie pozostawione kopy siana, z których orlik bêdzie móg³
wypatrywaæ zdobyczy.

tomiast orlik potrafi przegoniæ bieli-
ka, który pojawi siê blisko zajêtego
ju¿ przez orliki gniazda – mówi
Krzysztof Henel.

Orliki grubodziobe ³¹cz¹ siê w
pary tylko na okres lêgowy, przez
resztê roku ¿yj¹ oddzielnie, oddziel-
nie te¿ wêdruj¹ na zimowiska, g³ów-
nie na po³udnie Europy w rejon ba-
senu œródziemnomorskiego lub do
pó³nocnej Afryki. Pawe³ Mirski
twierdzi, ¿e orliki potrafi¹ zimowaæ
w tak dziwnych miejscach jak np.

Kreta, gdzie nie ma zabagnieñ, a te-
ren jest intensywnie u¿ytkowany.

M³ody ptak przystêpuj¹ do roz-
rodu w czwartym lub pi¹tym roku
¿ycia. Do tej pory wydawa³o siê, ¿e
te m³ode ptaki zostaj¹ na zimowi-
skach, ale okazuje siê z badañ tele-
metrycznych, ¿e niektóre z nich wra-
caj¹ na pó³noc i prowadz¹ koczowni-
czy tryb ¿ycia.

– Niewiele wiemy o wêdrówkach
m³odych ptaków, bo tylko nieliczne
spoœród nich by³y œledzone teleme-
trycznie. Spowodowane jest to wysok¹
cen¹ nadajników, które ze wzglêdu na
wysok¹ œmiertelnoœæ wœród m³odych
ptaków zak³ada siê dojrza³ym osob-
nikom – mówi Pawe³ Mirski.

Nad Biebrz¹, dziêki pieni¹dzom
z projektu, nadajniki zak³adane s¹ te¿
pisklêtom, dziêki czemu mo¿na œle-
dziæ trasy ich wêdrówek. Ornitolodzy
przekonuj¹ te¿, ¿e nadajniki nie prze-
szkadzaj¹ ptakom, a zdarza siê, ¿e mog¹
pomóc w ratowaniu ¿ycia, tak by³o z
m³od¹ samica Zoœk¹.

– Dziêki nadajnikowi wyczer-
pan¹ Zoœkê uda³o siê odnaleŸæ, po
krótkim leczeniu i pobycie w wolierze
w Biebrzañskim Parku Narodowym
mia³a trafiæ na obserwacjê do azylu
dla ptaków w Poczopku na dalsz¹ re-
konwalescencjê. Wystarczy³a jednak
chwila nieuwagi i Zoœka odlecia³a, ale
tym razem bez nadajnika, który na
okres leczenia zosta³ zdjêty – mówi
Pawe³ Mirski.

M³ode ptaki s¹ obr¹czkowane
zanim wylec¹ z gniazda.

– Orliki s¹ wra¿liwe na wszel-
kie zak³ócenia w pierwszej fazie lêgów,
gdy wyznaczaj¹ swoje terytorium, za-
k³adaj¹ gniazda, sk³adaj¹ jaja. Sp³o-
szenie ich w tym czasie mog³oby spo-
wodowaæ, ¿e porzuc¹ gniazda. Dla-
tego te¿ ornitolodzy zbli¿aj¹ siê do
gniazd gdy ju¿ pojawi siê m³ode. Wów-
czas doros³e ptaki s¹ w stanie tê obec-
noœæ zaakceptowaæ, oczywiœcie w
ograniczonym zakresie – mówi
Krzysztof Henel.

Ornitolodzy podkreœlaj¹, ¿e w
tym sezonie orliki grubodziobe wy-
prowadzi³y 7 m³odych i jest to suk-
ces lêgowy, najlepszy wynik od wie-
lu lat.

W najbli¿szym czasie, w ramach
projektu, planowana jest dalsza po-
prawa stanu ¿erowisk dla orlika gru-
bodziobego poprzez budowê urz¹dzeñ
piêtrz¹cych na jednym z rowów od-
wadniaj¹cych torfowisko. To dzia³a-
nie przywróci naturalne stosunki wod-
ne w dolinie i podniesie poziom
wody.

Oprócz zadañ poprawiaj¹cych
œrodowisko ¿ycia dla orlika grubo-
dziobego równolegle prowadzona jest
edukacja. Do nauczycieli z tego ob-
szaru trafi³ piêknie wydany podrêcz-
nik metodyczny pokazuj¹cy jak mo¿-
na prowadziæ lekcje o orliku. Pracow-
nicy parku przeprowadzili dla oko³o
1000 dzieci zajêcia o orliku. Powsta-
³a te¿ strona internetowa, gdzie mo¿-
na œledziæ losy ptaków, zobaczyæ
gdzie aktualnie jest Kolumb, Henryk,
Witold i inne ptaki. Zachêcamy do
odwiedzenia tej strony www.orlikgru-
bodzioby.org.pl.

Aldona Zyœk
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