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Projekt ORLIK PTAK JAKICH MAŁO ma za zadanie ochronić orliki 
grubodziobe w ich ostatniej ostoi w kraju, jaką jest Biebrzański Park 
Narodowy oraz Obszar Natura 2000 - Dolina Biebrzy. 
Realizowany jest od 2010 do 2013 roku w partnerskiej współpracy 
Ptaków Polskich, Komitetu Ochrony Orłów oraz Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. 
Działania Projektu są finansowane ze środków Komisji Europejskiej LIFE+, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku.

NA CZYM POLEGA 
PROJEKT ORLIK 

PTAK JAKICH MAŁO?
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Orlik grubodzioby i orlik krzykliwy to gatunki blisko ze sobą spokrewnione. 
Problemy z odróżnieniem mają nieraz nawet doświadczeni obserwatorzy. 
Podmokłe łąki, będące królestwem orlików grubodziobych, znikają 
wskutek osuszania i melioracji. Przekształcają się w zwykłe łąki - 
tereny chętniej wybierane przez orliki krzykliwe. Rozdzielone niegdyś 
środowiska tych dwóch gatunków zaczynają się przenikać. Coraz częściej 
też samice orlików grubodziobych wybierają na swoich partnerów orliki 
krzykliwe. Czy - podobnie jak niektórzy obserwatorzy - mają problem 
z rozróżnieniem obu gatunków? Czy orliki krzykliwe jawią się samicom 
jako Ci bardziej atrakcyjni i sprawniejsi? Nie znamy jeszcze ostatecznej 
odpowiedzi wyjaśniającej genezę i  skalę tego zjawiska. Mamy 
nadzieję, iż kolejne lata badań w Projekcie dostarczą więcej informacji 
o hybrydyzacji, a przywracanie naturalnych warunków na podmokłych 
terenach zalewowych ocali miejsca do życia obu rzadkich orłów.

Pod koniec września orliki grubodziobe opuszczają Biebrzę, aby udać 
się na zimowanie na południe Europy, Bliski Wschód lub aż do Afryki. Jest 
to trudna i wyczerpująca podróż. Oprócz zmęczenia, ptaki muszą stawić 
czoła wielu trudnościom. Za mało jest po drodze podmokłych terenów, 
gdzie mogą zdobyć pokarm i odpocząć, a za dużo myśliwych, czy linii 
wysokiego napięcia,  grożących śmiertelną kolizją.

CO ZAGRAŻA 
ORLIKOM 

GRUBODZIOBYM?

UTRATA MIEJSCA DO ŻYCIA

NIELICZNE POTOMSTWO

Otwarte, bagienne łąki, na których orliki grubodziobe polują, 
kurczą się  w  wyniku zarastania. Jest to rezultat zmian w sposobie 
gospodarowania ziemią i zaprzestania tradycyjnego koszenia łąk oraz 
wypasu krów.
W podmokłych lasach, gdzie orliki grubodziobe budują gniazda, wycina 
się wystarczająco dojrzałe i odpowiednie dla nich drzewa. Sadzenie 
młodych drzew wcale nie przywraca lasom równowagi i nie wyrównuje 
utraty wyjątkowo cennych dla przyrody starych drzewostanów. 
Jeśli uda nam się przywrócić bagna, zatrzymać wodę na łąkach i ocalić 
stare drzewa przed wycinką, uda nam się również zapewnić orlikom 
grubodziobym i innym zagrożonym gatunkom zwierząt przestrzeń 
do życia.

W okresie lęgowym - od wiosny do końca lata - para orlików 
grubodziobych wychowuje tylko jedno pisklę. W rezultacie, co roku 
od 2 do 7 młodych orlików grubodziobych uzyskuje samodzielność 
na Biebrzańskich Bagnach. To zdecydowanie za mało dla zachowania 
tego gatunku w naszym kraju. Dlatego tak dbamy o bezpieczeństwo 
i długowieczność dorosłych ptaków.

NIEBEZPIECZNE MIGRACJE

TRUDNA MIŁOŚĆ 
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JAK CHRONIMY 
ORLIKI 

GRUBODZIOBE? 

Aby lepiej zrozumieć i skuteczniej chronić ginące orliki grubodziobe 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.
Korzystamy przy tym z najnowocześniejszych technologii. Wędrówki 
orlików śledzimy za pośrednictwem satelity. Niektóre z biebrzańskich 
orlików wyposażyliśmy 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 na materiale z piór prowadzimy badania 
genetyczne całej biebrzańskiej populacji. Wreszcie - obrączkujemy nasze 
orliki. Ta tradycyjna metoda wciąż dostarcza cennych informacji o biologii 
i wędrówkach wielu gatunków ptaków. Jej skuteczność zwiększamy 
stosując obrączki kolorowe, łatwiejsze do odczytu.

POZNAJEMY ICH TAJEMNICE

PRZYWRACAMY BAGNA DLA 
ORLIKÓW GRUBODZIOBYCH 
I NIE TYLKO... 
Podniesienie poziomu wód gruntowych na przesuszonych terenach, 
usuwanie krzewów i wykaszanie łąk na terenach zagrożonych 
zarastaniem, to działania, które zatrzymają degradację bezcennych 
Biebrzańskich Bagien. Skorzystają na tym również inne bardzo rzadkie 
i zagrożone wyginięciem ptaki, takie jak dubelt czy wodniczka oraz cała 
przyroda Doliny Biebrzy. 
Aby powiększyć tereny łowne grubodziobych planujemy wykosić około 
1000 ha i usunąć zakrzaczenia na powierzchni około 500 ha. 
Łącznie 1500ha nowych miejsc dla wszelkich ptaków mokradeł, 
co można porównać do powierzchni 2 300 boisk do piłki nożnej, lub…  
375 Rynków Głównych w Krakowie!

DBAMY O NAJMŁODSZYCH
W podmokłych biebrzańskich lasach coraz mniej jest dojrzałych 
i okazałych drzew, na których ptaki mogłyby budować swoje gniazda. 
Dlatego montujemy specjalne platformy w koronach wybranych drzew. 
Dzięki nim, nawet młodsze drzewa mogą stanowić sprzyjające miejsce 
na gniazdo dla tych wymagających ptaków. Jeśli nie skorzystają z nich 
orliki - to może przydadzą się innym rzadkim mieszkańcom biebrzańskich 
lasów - np. bocianom czarnym. 
Platformy są montowane zimą, jeszcze przed powrotem ptaków 
z  zimowiska. Potem, pozostaje już tylko obserwacja i oczekiwanie 
aż jakaś para zajmie przygotowaną konstrukcję, a nasza badania 
potwierdzają, iż ptaki chętnie korzystają z tego typu zachęty. 
W ramach projektu, w biebrzańskich lasach zamontowano już 30 takich 
platform.
Każde drzewo z gniazdem lub platformą jest też smarowane intensywnie 
pachnącą substancją odstraszającą drapieżniki, które mogłyby zagrozić 
pisklętom. Aby zapewnić ptakom spokój potrzebny do wychowania 
młodych, gniazda objęte są strefami ochronnymi z całkowitym zakazem 
wstępu i monitoringiem.
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Kręcimy film o orliku i piszemy o nim książkę. Rok 2011 w Biebrzańskim 
Parku Narodowym został ogłoszony Rokiem Orlika Grubodziobego. 
Ze szczególnym zaangażowaniem prowadzimy zajęcia dla młodzieży 
i nauczycieli z regionu Biebrzy i nie tylko. 
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie nauczycieli i dzieci do odwiedzenia 
Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz 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 dostępnych na stronie www.orlikgrubodzioby.pl

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 Parków Narodowych 
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 stronę www.orlikgrubodzioby.pl, 
siedzibę Biebrzańskiego Parku Narodowego lub Centrum Orlikowe 
w Goniądzu.
Ty też możesz zostać współpracownikiem Projektu. Zostań naszym 
Wolontariuszem i dołącz do Zespołu!

CO TY MOŻESZ 
ZROBIĆ DLA 

ORLIKÓW 
GRUBODZIOBYCH?

INFORMUJEMY I UCZYMY
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Orliki grubodziobe to ptaki bagien. W zalanych 
wodą, ale  tętniących życiem dolinach rzecznych czują 
się  najlepiej. Potrzebują niedostępnych, podmokłych 
lasów aby w spokoju zbudować gniazdo i założyć 
rodzinę.
Na rozległych, podmokłych łąkach zdobywają pokarm, 
zręcznie polując na drobne gryzonie, małe ptaki wodne 
lub płazy. Nic więc dziwnego, że to właśnie nad Biebrzą 
znalazły swoją jedyną ostoję w Polsce.

Trzymają się z dala od ludzkich siedzib i uczęszczanych 
szlaków turystycznych. 
Są bardzo płochliwe i trudno znoszą obecność 
ludzi. Wystraszone, są w stanie opuścić gniazdo 
pozostawiając w nim pisklę, które staje się wówczas 
łatwym łupem dla drapieżników. 

NAJBARDZIEJ BAGIENNE

NAJBARDZIEJ NIEŚMIAŁE 
I TAJEMNICZE 

NAJRZADSZE

ORLIKI
 GRUBODZIOBE

Aquila clanga

Mamy ich w Polsce tylko około 15 par. Znikają wraz 
z ostatnimi mokradłami.
Dbajmy o polskie bagna i rzeki! Dla orlików, 
dla  czajek, batalionów, cyranek, dubeltów, 
rycyków… Dla nas wszystkich!
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Projekt ORLIK PTAK JAKICH MAŁO realizowany jest w  partnerskiej 
współpracy Ptaków Polskich, Komitetu Ochrony Orłów 
oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

Biebrzański Park Narodowy - Partner projektu, a jednocześnie gospodarz terenu przedsięwzięcia. 
Ostatnia ostoja orlików grubodziobych w Polsce. Ten największy w kraju park narodowy to 60 000 ha lasów, 
łąk  i  rozległych torfowisk otaczających płynącą leniwymi zakolami Biebrzę. Dolina rzeki  na prawie całej długości 
zachowała swój naturalny charakter oraz niezwykłe bogactwo świata roślin i zwierząt. Rozległy krajobraz Bagien 
Biebrzańskich to ostatnie siedlisko wielu rzadkich i ginących już gatunków ptaków.

Komitet Ochrony Orłów - Eksperci, ornitolodzy i pasjonaci. W projekcie odpowiadają za terenowy i naukowy zakres 
działań. 
Jedyna w Polsce i jedna z niewielu w Europie oraz na świecie, wysoce specjalistyczna organizacja zajmująca się ochroną 
ptaków szponiastych (do tej grupy zalicza się tradycyjnie pojmowane ptaki drapieżne i sowy). Obecnie zrzesza około 
400 najwyższej klasy specjalistów, a przy tym sercem oddanych przyrodników i ochroniarzy. 

Ptaki Polskie - Beneficjent koordynujący projekt. Czuwa nad administracją projektu i dba o komunikację ochrony orlików 
grubodziobych. Organizację najlepiej opisuje jej misja, zawarta w 3 słowach: POZNAJ, POKOCHAJ, POMÓŻ. 
POZNAJ ptaki i ich wyjątkowość. POKOCHAJ je. POMÓŻ nam je chronić. Bo kto je już pokochał, zrozumiał, iż zasługują 
na podziw, szacunek i prawo do życia.
Oprócz ochrony orlików grubodziobych nad Biebrzą, organizacja Ptaki Polskie działa również w Parku Narodowym 
Ujście Warty przywracając podmokłe siedliska w ramach projektu Bagna są Dobre – Ujście Warty oraz na  terenie 
całego kraju poprzez Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną Jestem na pTAK. Więcej na www.jestemnapTak.pl, 
www.bagnasadobre.pl.

NFOSiGW 

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.


