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orlik

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

Utrata miejsca do życia

Rozległe, bagienne tereny, gdzie nasze 

orły czują się najlepiej, zakładają rodzinę 

i zdobywają pokarm to już rzadki krajobraz. 

W wyniku osuszania terenów podmokłych 

i ciągłego naporu cywilizacji te płochliwe 

orły znikają wraz ze znikającymi 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.

Hybrydyzacja

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? 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.

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 

Najbardziej tajemnicze
i nieśmiałe

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

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.

Najrzadsze

Jeśli nie uda się ocalić ostatnich 
dzikich bagien Doliny Biebrzy, 
nie uda się też ocalić orlików 
grubodziobych. Dbajmy o tereny 
podmokłe i stare lasy!
Dla orlików, dla czajek, batalionów, 
cyranek, dubeltów, rycyków… 
Dla nas wszystkich!

ORLIK  GRUBODZIOBY
Aquila clanga

Co zagraża orlikom grubodziobym?
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.

Ostatni orzeł
pierwotnych bagien

Obecność orlików grubodziobych nad Biebrzą
to wskaźnik wciąż jeszcze obecnej tu bioróżnorodności.
To dowód, iż podejmujemy właściwe działania ochronne;
świadectwo naszego zrozumienia biologii gatunku, jego potrzeb,
funkcjonowania Przyrody i świata, w którym żyjemy.
 
Jest orlik, jest nadzieja. 
Są bagna, jest życie.

Greater Spotted Eagles are disappearing, as their world of marshes, wet mead-
ows and riparian forests is disappearing from our Polish and European land-
scape. 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! 

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. 

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.

ptak jakich mało


