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        Raport z monitoringu orlika krzykliwego (Aquila pomarina) w 2015 roku,                

na obszarze objętym projektem LIFE11 NAT/PL/422 „Ochrona siedlisk 

mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”.  

 

 Prace monitoringowe liczebności orlika krzykliwego (Aquila pomarina) w 2015 roku 

polegały na kilkukrotnych lustracjach terenowych obszaru projektu Górna Biebrza. 

Rejestrowano pojawianie się ptaków w terenie w czasie ich aktywności i na tej podstawie 

starano się wytypować potencjalne nowe ostoje oraz miejsca ich gniazdowania. Obserwacje 

potwierdziły zajęcie przez parę orlików rewiru gniazdowego znanego z lat ubiegłych. Prace 

terenowe przeprowadzone poza okresem gniazdowania, aby nie przeszkadzać ptakom                  

w lęgach, nie potwierdziły pojawienia się nowych gniazd orlika.  

 Podobnie jak w latach wcześniejszych ponownie zajęte zostało kilkuletnie gniazdo 

zbudowane na świerku w północno-zachodniej części kompleksu leśnego Trzyrzeczki, blisko 

granicy BbPN. Ptaki przystąpiły do lęgu, który najprawdopodobniej zakończył się sukcesem. 

W lipcu 2015r. stwierdzono wyraźne ślady obielenia odchodami runa pod drzewostanem 

gniazdowym, świadczące o obecności młodego w gnieździe. Obserwacja samego gniazda 

była bardzo utrudniona przez porastający jego okolicę gęsty drzewostan świerkowy. 

 Obserwacje przeprowadzone zostały przez ornitologów – pracowników działu 

monitoringu przyrodniczego i sozologicznego Biebrzańskiego Parku Narodowego, personel 

projektu Górna Biebrza oraz służby terenowe BbPN. 

 Inne gniazda orlika krzykliwego na obszarze projektu Górna Biebrza nie są obecnie 

znane. Znane są natomiast dwa stanowiska tego gatunku w niedalekiej odległości od 

obszaru projektu Górna Biebrza. Pierwsze, oddalone jest o około 10 km w kierunku 

północnym od rewiru gniazdowego w lesie Trzyrzeczki i znajduje się w Puszczy 

Augustowskiej, w rejonie wsi Hruskie. Drugi  znany rewir gniazdowy oddalony jest około 

20 km w kierunku południowym i znajduje się w dolinie rzeki Sidra koło wsi Jaczno. 

 

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley  
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