
Przywracamy bagienne miejsca do życia.
Podniesienie poziomu wody i odtworzenie otwartych, bagiennych łąk zapewni

Orlikom Grubodziobym dostatek pożywienia, a zachowanie starych podmokłych

lasów pozwoli na zbudowanie odosobnionych gniazd i założenie rodziny. Skorzystają

na tym także inne cenne gatunki ptaków i cała Przyroda Doliny Biebrzy.

Budujemy gniazda.
W podmokłych biebrzańskich lasach brakuje już 

dużych i dojrzałych drzew, na których Orliki mogłyby 

budować swoje okazałe gniazda. Dlatego, w koronach 

młodych drzew, montujemy specjalne platformy, dzięki 

którym stają się one atrakcyjniejsze dla wymagających 

ptaków.

Chronimy orlikowe rodziny.
Płochliwe Orliki Grubodziobe źle znoszą obecność 

człowieka w pobliżu gniazda. 

Spłoszone, są w stanie porzucić 

bezbronne pisklęta. 

Aby zapewnić spokój biebrzańskim 

rodzinom, każde gniazdo otoczone 

jest specjalną strefą ochronną z zakazem wstępu 

i monitoringiem.
Mówimy i rozmawiamy
o Orlikach Grubodziobych.
Kręcimy film  o Orlikach Grubodziobych i piszemy 

o nich książkę. Projektujemy orlikowe koszulki i torby. 

Prowadzimy stronę internetową i Centrum Orlikowe 

w sercu Biebrzy, w Goniądzu. Mówimy o Orlikach 

Grubdziobych podczas lokalnych festiwali nad Biebrzą, 

prowadzimy warsztaty dla rolników, organizujemy 

międzynarodowe warsztaty, na których dyskutujemy 

z ekspertami o przyszłości Orlików Grubodziobych na 

świecie. 

GREATER SPOTTED EAGLE – A BIRD LIKE NO OTHER!
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.

Poznajemy najbardziej tajemnicze 
orły Europy. 
Aby lepiej zrozumieć i skuteczniej chronić Orliki 

Grubodziobe musimy dowiedzieć się o nich jak 

najwięcej. Dlatego badamy i monitorujemy:

jaki pokarm najchętniej wybierają, gdzie go zdobywają, 

czy Dolina Biebrzy zapewnia im wszystko, czego 

potrzebują do życia. 

Ze względu na wyjątkową wrażliwość i płochliwość 

ptaków, codzienne życie orlikowych rodzin 

podglądamy dzięki ukrytym kamerom zamontowanym 

przy gniazdach. Materiał filmowy zgromadzony 

dotychczas dostarczył nam wiedzy, która jest kluczowa 

w perspektywie ochrony Orlików Grubodziobych nad 

Biebrzą.

Śledzimy wędrówki.
Małe, 30-gramowe nadajniki satelitarne zasilane

energią słoneczną przekazują ornitologom informacje

o położeniu ptaka. Te delikatne plecaki, z którymi 

lecą Orliki pozwalają poznać ich ulubione rewiry 

tu, nad Biebrzą oraz trasy wędrówek do Afryki 

i innych zimowisk. Zyskujemy dzięki temu bezcenne 

dane, a losy ptaka śledzimy aż do 5 lat! Każdy może 

razem z nami podążać za migrującymi Orlikami 

Grubodziobymi  na stronie projektu

www.orlikgrubodzioby.pl
Zapraszamy do śledzenia wędrówek naszych 

biebrzańskich Orlików: Henryka, Hubala, Zośki, 

Witolda i Kolumba. Te bojowe imiona mają dodać im 

sił i odwagi do pokonania tysięcy kilometrów podczas 

wiosennych i jesiennych migracji.

Uczymy.
Ze szczególnym zaangażowaniem prowadzimy zajęcia 

dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Zapraszamy na 

warsztaty i lekcje „orlikowe” do Biebrzańskiego 

Parku Narodowego oraz do Centrum Orlikowego 

w Goniądzu, przy ulicy Dolistowskiej 21. 

Szczegóły na bieżąco na naszej stronie

www.orlikgrubodzioby.pl

Jak chronimy
Orliki Grubodziobe?

Aby uratować najrzadsze orły Europy,
od 2010 roku realizujemy w Dolinie Biebrzy projekt 
ORLIK PTAK JAKICH MAŁO.

Fotografie: Sylwester Aftyka, Kordian Bartoszuk, Tom Lindroos,
Paweł Sidło, Thomas Krumenacker, Piotr Tałałaj
Projekt: d9studio.pl

Orlik Grubodzioby (Aquila clanga)
Na zdjęciu ptak młody w charakterystycznej,
perłowej szacie.
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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.

Projekt Orlik Ptak Jakich Mało realizowany jest w partnerskiej współpracy Ptaków 
Polskich, Komitetu Ochrony Orłów i Biebrzańskiego Parku Narodowego.


