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Orliki i antenki, czyli o telemetrii 
orlików grubodziobych

M
amy ich w Polsce tylko kilkanaście 
par i wszystkie gniazdują w bagien-
nej Dolinie Biebrzy.  To najrzadsze, 
najbardziej tajemnicze i najbardziej 
bagienne orły Europy. 

Potrzebują rozległych mokradeł, aby zdo-
być pożywienie, i niedostępnych podmo-
kłych lasów, gdzie założą rodzinę.  Niestety 
takie bagna i takie lasy to już znikający krajo-
braz. Wraz z nim znikają orliki grubodziobe 
i inne cenne gatunki ptaków związanych 
z podmokłymi siedliskami.

Jak zatrzymać orliki grubodziobe nad 
Biebrzą i dać im szansę w innych miejscach? 
Na to pytanie ma odpowiedzieć projekt: 
Orlik – ptak, jakich mało.

 
O orliku słów kilka
Orlik grubodzioby Aquila clanga uważany 
jest za najrzadszego orła Europy. Jego popu-
lacja na naszym kontynencie liczy zaledwie 
ok. 800–1100 par, skupionych głównie 
w europejskiej części Rosji oraz na Białorusi. 
W Polsce orlik grubodzioby osiąga zachodni 

kraniec swojego występowania, a jedyna 
trwała populacja zasiedla Dolinę Biebrzy.  
Gatunek ten jest bardzo silnie uzależniony 
od występowania dużych obszarów siedlisk 
wilgotnych o nienaruszonej hydrologii i mało 
przekształconej roślinności. Na skutek daw-
nych i obecnych przemian w środowisku 
Doliny Biebrzy i innych obszarów mokradło-
wych kondycja polskiej populacji orlika gru-
bodziobego jest zagrożona. W celu wypraco-
wania efektywnych metod ochrony gatunku, 
opartych na solidnym rozpoznaniu jego bio-

Orliki grubodziobe – matka z pisklęciem. Fot. Antoni Kasprzak
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logii i potrzeb, od 2010 r. nad Biebrzą realizo-
wany jest projekt LIFE pt. Orlik – ptak, jakich 
mało (Zabezpieczenie populacji orlika grubo-
dziobego Aquila clanga w Polsce: opracowa-
nie Krajowego Planu Ochrony oraz podsta-
wowe działania ochronne). 

Jednym z zadań projektu jest poznanie 
biologii lęgowej i ekologii przestrzennej, 
a także miejsc zimowania i tras migracji 
orlików grubodziobych za pomocą telemetrii 
satelitarnej. Projekt realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Ptaki Polskie, Biebrzański 
Park Narodowy oraz Komitet Ochrony Orłów, 
który od 1991 r. zajmuje się badaniami 
i ochroną tego gatunku w kraju. 

Satelliten-Telemetrie beim 
Schelladler, czyli jak to było  
„za Niemca” 
Badania telemetryczne orlików grubodzio-
bych zaczęły się w dolinie Biebrzy w 1992 r., 
czyli 20 lat temu. Ich inicjatorem był lider 
europejskich badań telemetrycznych na pta-
kach szponiastych Bernd  Ulrich Meyburg. 
Razem ze swoim kolegą Joachimem 
Matthesem od lat 70. zajmował się obserwa-
cjami tego gatunku nad Biebrzą. W 1992 r. 
powstała polsko-niemiecka grupa, której 
celem było poznanie wędrówek i zimowisk 
tych najrzadszych orłów. W skład grupy ze 
strony polskiej weszli Tadeusz Mizera 
i Grzegorz Maciorowski, a w latach później-
szych ze strony niemieckiej dołączył jeszcze 
do zespołu Kai Graszyński. 

Lata 90. to czasy, gdy nadajniki satelitarne 
wniosły możliwość uzyskania bardzo dokład-
nych danych z wędrówek ptaków. Wcześniej 
ich zastosowanie u szponiastych było nie-
możliwe ze względu na zbyt dużą wagę tego 
typu urządzeń. Nie bez znaczenia był też 
bardzo wysoki koszt zakupu nadajników, 
więc i uzyskania danych. Niewątpliwe ograni-
czenie stanowiła też zbyt mała dokładność 
uzyskiwanych odczytów w perspektywie ich 
dalszego wykorzystania w ochronie przyrody 
– odczyt pozycji ptaka z nadajnika obarczony 
był nawet kilkusetmetrowym błędem. 
Ponadto w tym czasie dopiero wypracowywa-
no metody odłowu ptaków; w grę wchodził 
sprzęt ważący dziesiątki kilogramów, rozległe 
bagna utrudniały dojście do stanowisk lęgo-
wych, pojawiał się szereg innych utrudnień, 
które z biegiem lat udało się zminimalizować. 
Wszystko to sprawiło, że pierwszego dorosłe-
go orlika udało się wyposażyć w nadajnik 
dopiero w roku 1995. Wcześniej zakładano 
nadajniki młodym ptakom. Łącznie od roku 
1992 do 2006 polsko-niemiecka grupa wypo-
sażyła w nadajniki 15 ptaków (w tym 5 mło-
dych w latach 1992–1996), przyczyniając się 

Grzegorz Maciorowski, Koordynator Naukowy Projektu z zaobrączkowanym młodym orlikiem 
grubodziobym. Fot. Kordian Bartoszuk

Samiec o imieniu Hubal z nadajnikiem. Fot. Paweł Mirski

Las bagienny – środowisko orlika grubodziobego. Fot. Agnieszka Henel
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w znaczący sposób do poznania tras migracji 
i zimowisk orlików grubodziobych. W roku 
2005 założono samicy orlika pierwszy udosko-
nalony nadajnik satelitarny z systemem GPS 
firmy Microwave, uzyskując dzięki temu szcze-
gółowe dane o lokalizacji łowisk tego ptaka. 
Badania prowadzone przez tę grupę zakończy-
ły się w roku 2006.

Narzędzia do inwigilacji 
Po kilkuletniej przerwie, od roku 2011 bada-
nia telemetryczne orlików grubodziobych 
zostały wznowione w ramach projektu LIFE 
Orlik–Ptak, Jakich Mało. Do śledzenia prze-
mieszczeń ptaków zastosowano w pierwszej 
kolejności rozwiązania znane i sprawdzone, 
czyli zasilane solarnie nadajniki satelitarne 
GPS firmy Northstar zasilane solarnie 
o masie 30 i 40 gramów. Urządzenia te reje-
strują położenie za pomocą systemu GPS, 
a następnie przekazują je przez francuskie-
go satelitę Argos do centrum obliczeniowe-
go, skąd przez aplikację internetową prze-
kazywane są odbiorcy. Jednocześnie w tym 
samym roku na samcu orlika krzykliwego 
wypróbowano urządzenie typu logger GPS 
z przesyłem danych poprzez sieć telefonii 
komórkowej. Urządzenia te również są zasi-

lane solarnie, a ich waga jest zbliżona do 
nadajników satelitarnych. Działają na 
podobnej zasadzie jak poprzednie urządze-
nia, ale dane są wysyłane nie poprzez sate- 
litę, lecz za pomocą wiadomości sms. Zasto- 
sowany logger został wyprodukowany przez 
polską firmę Ecotone, a jego cena była kil-
kakrotnie niższa niż nadajników satelitar-
nych. Urządzenie sprawdziło się bardzo 
dobrze, zbierając więcej danych niż nadajni-
ki satelitarne, a zasięg telefonii cyfrowej nie 
sprawiał problemów przy przesyle danych 
nawet w Afryce Środkowej i Południowej. 

Obydwa typy urządzeń mocowane są na 
ptaku za pomocą teflonowych bądź neopre-
nowych tasiemek, przełożonych przez spe-
cjalne pętle w nadajnikach.  Tasiemki 
z nadajnikiem zakładane są na orliki w spo-
sób przypominający noszenie plecaka. 
Charakterystyczna antenka wystająca  
ponad grzbiet orlików jest już od kilkunastu 
lat cechą diagnostyczną, pomocną przy roz-
poznawaniu orlików grubodziobych nad 
Biebrzą. Oczywiście należy tę cechę trakto-
wać z przymrużeniem oka.

Przyjmuje się, że ciężar urządzeń do tele-
metrii nie powinien przekraczać 5% masy 
ciała ptaka. Urządzenia zastosowane nad 

Granice rewirów trzech sąsiadujących samców orlika grubodziobego nad Biebrzą

Biebrzą stanowią 2,5–3% masy ciała orlików 
i nie obniżają znacząco sprawności ptaków. 
Dowodem tego może być samiec Kolumb, 
który od 1999 r. nosi na sobie nadajnik tele-
metryczny i prawie co roku udaje mu się 
skutecznie odchować pisklę. 

Terytorium rzecz święta
Cztery dorosłe samce biebrzańskich orli-
ków grubodziobych są śledzone od czerw-
ca i lipca 2011 r., przy czym trzy z tych 
ptaków okupują sąsiadujące ze sobą rewi-
ry. Orliki cechują się raczej niską agresyw-
nością w stosunku do swoich pobratym-
ców, a większość sporów o terytoria roz-
strzyga się bezkrwawo. Pary ptaków zazna-
czają zajęcie terytorium wiosennymi lota-
mi tokowymi, a potem przez resztę sezonu 
samce wykonują zbliżone do toków 
powietrzne ewolucje, które również mają 
na celu ostrzeżenie konkurentów, że dany 
fragment przestrzeni jest już zajęty. 
Najwyraźniej taka forma komunikacji 
sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ 
wszystkie samce dopilnowały granic swo-
ich terytoriów. Żaden z nich nie ośmielił 
się wkroczyć na terytorium sąsiada dalej 
niż na 100–200 metrów od granicy. 
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Na razie trudno jeszcze powiedzieć, jaką 
dokładnie wielkość mają rewiry orlików grubo-
dziobych. W 2011 r. ptaki były śledzone od 
połowy sezonu i wykorzystywały w tym okresie 
przestrzeń około 1,2–2,5 tys. ha. Należałoby 
się spodziewać, że w ciągu całego sezonu wiel-
kość penetrowanego rewiru jeszcze wzrasta. 
Można bowiem zaobserwować, że orliki gru-
bodziobe w trakcie pobytu zmieniają obszary 
zdobywania pokarmu. Wiosną samce eksplo-
rują zalewową część doliny, gdzie najprawdo-
podobniej polują głównie na przelotne i lęgo-
we ptaki siewkowe, kaczki i chruściele. Od 
połowy czerwca natomiast orliki częściej polu-
ją dalej, na koszonych łąkach, gdzie ich łupem 
padają norniki i żaby. Wydaje się, że orliki 
grubodziobe potrzebują większych terytoriów 
w porównaniu z ich kuzynem, orlikiem krzykli-
wym. Związane jest to przede wszystkim 
z trudnymi warunkami żerowania na obsza-
rach bagiennych, gdzie dostępność ofiar może 
być dużo mniejsza.

Gdzie się podziać, gdy nad Biebrzą 
lód i śnieg?
Orliki grubodziobe tylko sporadycznie zimują 
w Polsce. Najczęściej z końcem września albo 
początkiem października udają się na zimowi-
ska położone kilka tysięcy kilometrów na połu-
dnie. W ciągu około miesiąca pokonują od 2,5 
do ponad 6 tys. km. Średnio przelatują wówczas 
około 180–200 km dziennie.

Zimowiska orlików grubodziobych znaj-
dują się w basenie Morza Śródziemnego 
oraz w Afryce Północnej. Biebrzańskie orliki 
nie mają jednego stałego zimowiska. Co 
ciekawe, zimą 2011/2012 wszystkie dorosłe 
samce na zimowisko wybrały sobie pograni-
cze Sudanu i Południowego Sudanu. 
Śledzone dzięki nadajnikom ptaki: Kolumb, 
Witold, Henryk i Hubal ulokowały się 
w odległości około 150–200 km od siebie 
w dolinie Białego Nilu. Młode ptaki: Zośka 
i Jerzy zimowały znacznie bliżej. Jerzy udał 
się nad Nil do Egiptu i tam, niestety, praw-
dopodobnie zginął. Zośka natomiast całą 
zimę spędziła na Krecie. Dzięki wcześniej 
prowadzonej telemetrii i obrączkowaniu 
wiemy, że nasze orliki na zimowiska wybie-
rają też Hiszpanię, kontynentalną Grecję, 
Turcję, Czad oraz Zambię. 

Powrót z zimowisk rozpoczyna się na 
początku marca. Na wiosenną wędrówkę 
orliki wybierają się prawie dokładnie tą 
samą trasą, co jesienią. Podróż znowu trwa 
miesiąc i z początkiem kwietnia ptaki są 
z powrotem w swoich rewirach. Niektóre 
widuje się nad Biebrzą już pod koniec 
marca – to najprawdopodobniej osobniki 
zimujące na południu Europy. 

Wiosenna wędrówka orlików grubodziobych na lęgowiska. Trasy wędrówek Witolda, Kolumba  
i innych orlików można śledzić na stronie projektu www.orlikgrubodzioby.org.pl, w zakładce 
Wędrówki

Orlik grubodzioby. Fot. Thomas Krumenacker (www.krumenacker.de)
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Czekając na swoją kolej 
Niewiele wiemy o młodych ptakach z okresu 
ich dojrzewania. Orliki są gotowe do rozrodu 
dopiero w 4–5. roku życia. Przez ten czas 
dojrzewają płciowo, usamodzielniają się, szu-
kają partnera i zdobywają terytorium. O ile 
oczywiście uda im się przetrwać pierwsze 
miesiące, a potem pierwsze lata życia. 
Śmiertelność ptaków juwenalnych jest zazwy-
czaj bardzo wysoka, również u orłów. Z tego 
powodu do tej pory niewielu badaczy decy-
dowało się na używanie tak kosztownych 
metod badawczych jak telemetria do badania 
okresu postpisklęcego. Od 2011 r. zostały 
wznowione badania nad okresem młodzień-
czym u orlików grubodziobych. 

Cztery młode orliki grubodziobe wyposażono 
w nadajniki satelitarne. Niestety, już na starcie 
jedno z urządzeń zawiodło i nie wysyłało 
żadnych informacji. Kolejne z urządzeń 
założone na pisklę o imieniu Władek wysłało 
niewiele informacji – ptak ten dopiero w drugiej 
połowie października udał się w jesienną 
podróż na zimowiska, prawdopodobnie do 
Hiszpanii. Niestety, wkrótce został złapany 
w Niemczech z oznakami osłabienia. Na 
szczęście nie doznał żadnych kontuzji i po 
kuracji w ośrodku rehabilitacji wrócił wiosną 
nad Biebrzę, gdzie został wypuszczony 

Ptak młodociany, w charakterystycznej perłowanej szacie. Fot. Tom Lindroos

Wyprawa do Afryki jest jednym z wielu wyzwań, przed którymi staje młody orlik, zanim ukończy 4. rok życia i osiągnie dojrzałość płciową. 
Fot. Tom Lindroos
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Styczeń Orliki spędzają zimę w północno-wschodniej Afryce i południowej Europie.  

Luty Pod koniec miesiąca szykują się już do powrotnej wędrówki nad Biebrzę. 

Marzec Z początkiem marca opuszczają zimowiska. W ciągu około miesiąca pokonują od 2,5 do ponad 6 
tysięcy kilometrów. Średnio przelatują 180–200 km dziennie.

Kwiecień Docierają nad Biebrzę i od razu rozpoczynają loty godowe. Po udanych zalotach pary budują 
gniazdo lub poprawiają zeszłoroczne. 

Maj
Okres wysiadywania jaj przez matkę. Podczas gdy ona przebywa w gnieździe, samiec zaopatruje 
ją w pokarm i pilnuje gniazda oraz swojego terytorium przed innymi samcami oraz przed 
drapieżnikami. Pod koniec miesiąca mogą się już kluć pierwsze pisklęta.

Czerwiec Młode jeszcze pisklęta pilnowane są przez matkę. Ojciec poluje i przynosi do gniazda pokarm. 

Lipiec W drugiej połowie miesiąca samica dołącza do polowań. 

Sierpień Młody orlik wylatuje z gniazda, ale najpierw przebywa w pobliżu rodziców. Wciąż jest przez nich 
karmiony. Usamodzielnia się w połowie miesiąca i oddziela od rodziny.

Wrzesień
W drugiej połowie miesiąca pierwsze orliki grubodziobe odlatują na zimowiska. Jesienna 
migracja jest niebezpieczna, zwłaszcza dla młodych ptaków. Na migrujące ptaki czyhają 
niebezpieczeństwa, takie jak strzelby kłusowników i przewody wysokiego napięcia.

 Październik Ostatnie orliki opuszczają Dolinę Biebrzy, pozostałe są już w drodze na zimowisko.

Listopad Orliki, które zimują w Afryce, docierają na zimowiska oddalone od Biebrzy o kilka tysięcy 
kilometrów.

Grudzień Ten miesiąc już wszystkie orliki grubodziobe spędzają na zimowiskach. W odróżnieniu od bardzo 
mobilnych orlików krzykliwych – ich zimowy rewir jest stosunkowo niewielki. 

z powrotem na wolność. Pozostałe dwa ptaki, 
Zośka i Jerzy, szczęśliwie doleciały na zimowiska, 
gdzie szczęście prawdopodobnie opuściło 
Jerzego. Ostatnie dane o swoim położeniu 
przesłał nam w listopadzie znad Nilu w Egipcie. 

Nie zawiodła za to Zośka. Całą zimę spędzi-
ła na Krecie, którą przeleciała wzdłuż 
i wszerz. Podejrzewaliśmy już, że zachwyciła 
się klimatem i nie tęskni za chłodem północy, 
ale w kwietniu wyruszyła z greckiej wyspy. 
Kiedy cieszyliśmy się jej powrotnym lotem 
nad Biebrzę, ona niespodziewanie ominęła 
rodzinne strony i udała się jeszcze dalej – na 
Mazury.  Potem był Obwód Kaliningradzki, 
Suwalszczyzna i wędrówka na Litwę aż do 
granicy z Łotwą. Jeszcze przez jakiś czas 
Zośka poruszała się po Polsce, Litwie i Rosji, 
żeby w końcu osiąść we wschodniej części 
Mazur. Tam zaniepokoiła nas, bo długo pozo-
stawała w jednym miejscu. Sytuacja była na 
tyle podejrzana, że trzeba było sprawdzić, co 
zatrzymuje Zośkę. Ptaka udało się odnaleźć 
dopiero za drugim podejściem. Siedział na 
dnie lasu i nie uciekał nawet po pojawieniu 
się ludzi. Samica została zabrana i jeszcze 
tego samego dnia zbadana przez weteryna-
rza, zrobiono jej także zdjęcie rentgenow-
skie. Zośka nie miała żadnej kontuzji, wole 
ptaka było pełne pokarmu, jednak nadal 
niepokojąca była jej słaba kondycja. 
Następnych kilka dni spędziła w wolierze nad 
Biebrzą. Sytuacja poprawiła się w dniu, 
w którym miała pojechać na dalszą kurację 
i obserwację do ptasiego azylu w Poczopku k. 
Białegostoku. Podczas przekazywania ptaka 
Zośka niespodziewanie wydostała się z karto-
nu i bez trudu – za to ku rozterce opiekunów 
– wzbiła się do lotu. Przysiadła na chwilę na 
drzewie, by po chwili polecieć swobodnie 
dalej. Niestety, na czas rehabilitacji nadajnik 
Zośki został zdjęty, więc utraciliśmy kontakt 
z ptakiem. Miejmy nadzieję, że jeszcze o niej 
usłyszymy. Jeśli będziemy mieli szczęście, 

zlokalizujemy ją na podstawie obrączki, jakie 
zakładamy wszystkim pisklętom orlików gru-
bodziobych, również Zośce. 

Badania okresu usamodzielniania się 
młodych orlików nie zostały jednak zakoń-
czone. W tym roku kolejne pisklęta otrzy-
mały już nadajniki i loggery. Ich losy, jak 
również losy znanych już Henryka, Hubala, 
Witolda, Kolumba i innych ptaków można 
śledzić na stronie internetowej projektu 
www.orlikgrubodzioby.org.pl. Gdy my 
piszemy te słowa – pisklęta orlików dorasta-
ją jeszcze nad Biebrzą jeszcze pod troskliwą 
opieką rodziców. Jednak już wkrótce roz-

Kalendarium roczne orlików grubodziobych

poczną swoją pierwszą daleką i niebezpiecz-
ną podróż. Trzymamy kciuki, zerkamy na 
mapy i czekamy na bezpieczne powroty 
naszych najbardziej bagiennych orłów.

Tekst: Grzegorz Maciorowski, 
Paweł Mirski

Komitet Ochrony Orłów
 

Projekt Orlik–Ptak, Jakich Ma³o „Zabez-
pieczenie populacji orlika grubodziobego 
Aquila clanga w Polsce: opracowanie 
Krajowego Planu Ochrony oraz podsta-
wowe dzia³ania ochronne” jest wdra¿any 
w partnerskiej wspó³pracy stowarzyszenia 
Ptaki Polskie, Komitetu Ochrony Or³ów 
oraz Biebrzañskiego Parku Narodowe-
go. Sfinansowano ze œrodków Komisji 
Europejskiej LIFE+, umowa LIFE08 NAT/
PL/000511, ze œrodków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej, umowa 511/2009/Wn10/OP-RE-
-LF/D oraz śœrodków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony śŒrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Bia³ymstoku. Projekt wspiera 
Spó³dzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie.

 

Biebrza, Łoje Awissa. Fot. Paweł Sidło


