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Lęg orlika krzykliwego Clanga pomarina w województwie
dolnośląskim oraz pochodzenie oznakowanych ptaków
lęgowych ze śląskiej populacji
Breeding record of the Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina
in Lower Silesia Province, and the origin of marked birds in
the Silesian population
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Orlik krzykliwy Clanga pomarina gnieździ się w Europie Środkowej,
Wschodniej oraz Południowo–Wschodniej, a także w Turcji, na Kaukazie i w
północnym Iranie (Ferguson-Lees i Christie 2001, del Hoyo i Collar 2014). W Europie najliczniej zasiedla Łotwę (37004000 par), Białoruś (3200-3800 par), Litwę
(1900-2900 par), Rumunię (2500-2800
par) oraz Polskę (2300-2700 par) (Bergmanis i in. 2015, Dombrovski i in. 2015,
Krumenacker 2012, Mirski i in. 2014).
W Polsce orlik krzykliwy gniazduje w
północno-wschodniej, wschodniej oraz
południowo-wschodniej części kraju.
Zwarta populacja występuje również
na Pojezierzu Pomorskim oraz Nizinie
Szczecińskiej (Cenian i Mirski 2015). Południowo-zachodni skraj zasięgu gatunku
wyznacza izolowana geograficznie popu-

lacja, która zasiedla północno-zachodnią część województwa opolskiego. Jest
to obecnie jedyna stała populacja lęgowa
tego gatunku na Śląsku (Czubat i Stelmaszyk 2015).
Po 1945 r. w obecnych granicach województwa dolnośląskiego stałym miejscem
gniazdowania miała być Dolina Baryczy
(Mrugasiewicz i Witkowski 1962, Tomiałojć 1972, Dyrcz i in. 1991, Witkowski i
in. 1995). Ostatnie lęgi stwierdzono tam
w latach 50. oraz 60. XX w. W latach 90.
miejscem regularnych obserwacji orlików
krzykliwych na Śląsku były również tereny w pobliżu Jelcza-Laskowic w województwie dolnośląskim. Nie można wykluczyć, że dochodziło tam do lęgów, o
czym świadczy chociażby stwierdzenie w
czerwcu 1997 r. ptaka wlatującego z pokarmem do lasu (T. Drazny).
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Do kolejnych obserwacji orlików krzykliwych na północnym-wschodzie województwa dolnośląskiego doszło w 2015 r.
W dniu 27.06.2015 dorosły ptak żerował
na rozległych łąkach w pobliżu Posadowic
w gm. Bierutów, pow. oleśnicki (T. Drazny). 30.06.2015 widziano tam trzy różne
orliki krzykliwe, z których dwa były całkowicie dorosłymi osobnikami, a jeden
posiadał cechy ptaka subad. (A. Czubat).
W celu potwierdzenia obecności orlików
w dniach 01.07, 06.07, 19.07.2015 przeprowadzono całodniowe kontrole, podczas których stwierdzano od jednego do
dwóch dorosłych ptaków (T. Drazny, A.
Czubat, P. Kołodziejczyk). Ich zachowanie
nie świadczyło o lęgu, jednak stała obecność orlików na badanym terenie sugerowała istnienie terytorium gniazdowego.
Aby zlokalizować potencjalny rewir lęgowy, 20.04.2016 w miejscach, gdzie w
ubiegłym roku widziano orliki krzykliwe,
przeprowadzono obserwacje z punktów
widokowych. Ich efektem było znalezienie odnowionego gniazda, w pobliżu
którego stwierdzono kopulującą parę. Samiec miał kolorową obrączkę (A. Czubat, T. Drazny). Kolejne kontrole stanowiska potwierdziły, że ptaki przystąpiły
do lęgu i wychowały jednego młodego
(fot. 1). Był to pierwszy od wielu dziesięcioleci lęg w województwie dolnośląskim
zakończony sukcesem. Nowe stanowisko
lęgowe orlika krzykliwego należy do populacji zasiedlającej północno-zachodnią Opolszczyznę. Znajduje się 15,7 km
od najbliższego regularnie zajmowanego
gniazda w województwie opolskim.
Gniazdo znajduje się na 108-letniej olszy czarnej Alnus glutinosa w siedlisku
olsu jesionowego. Zostało umiejscowione
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w rozwidleniu konarów u nasady korony.
W wydzieleniu dominuje olsza czarna w
wieku 108 lat (90% składu drzewostanu).
10% stanowi dąb szypułkowy Quercus
robur w wieku 168 lat. Jako domieszka
występują wiąz Ulmus sp., jesion Fraxinus sp., lipa Tilia sp., topola Populus sp.,
świerk Picea sp., sosna Pinus sp. w wieku
od 53 do 108 lat (Bank Danych o Lasach).
W dniu 28.07.2016 sfotografowano
samca z opisywanej pary lęgowej, który
posiadał kolorową obrączkę (fot. 2). Ptak
ten został zaobrączkowany jako pisklę
w lipcu 2011 r. przez J. Lontkowskiego
w gnieździe znajdującym się 31 km od
miejsca, w którym przystąpił do rozrodu
(odczyt: J. Lontkowski). W kolejnym roku
otrzymano wiadomość o innym orliku
krzykliwym z kolorową obrączką odbywającym swój pierwszy lęg w województwie opolskim (fot. 4). Został on zaobrączkowany w 2011 r., 11 km od miejsca
gdzie przystąpił do lęgu (odczyt: R. Świerad). Pierwsze zdjęcie tego ptaka zostało
zrobione w 2014 r. (fot. 3). Zajął on terytorium jako 3-letni ptak (4 rok kalendarzowy), jednak zaczął się gnieździć w
wieku 6 lat (7 rok kalendarzowy).
Pomimo że informacje o gniazdowaniu orlika krzykliwego w województwie
dolnośląskim były podawane przez innych autorów (Mrugasiewicz i Witkowski 1962, Tomiałojć 1972, Dyrcz i in. 1991,
Witkowski i in. 1995), niewiele obserwacji jednoznacznie wskazywało na odbywanie lęgów przez ten gatunek. Na podstawie danych literaturowych trudno
jednoznacznie określić liczbę par przystępujących do rozrodu oraz rok, w którym stwierdzono ostatni skuteczny lęg.
Czasami zamieszczone w publikacjach

Fot. 1. Młody orlik krzykliwy na gnieździe w województwie dolnośląskim, 2016 r. (fot. T. Drazny)
Photo 1. Young Lesser Spotted Eagle on the nest in Lower Silesia Province, 2016

Fot. 2. Oznakowany obrączkami samiec z rewiru w województwie dolnośląskim, lipiec 2016 r.
(fot. J. Lontkowski)
Photo 2. Ringed male occupying the territory in Lower Silesia Province, July 2016
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informacje są sprzeczne. W opracowaniu dotyczącym ptaków doliny Baryczy
autorzy, powołując się na artykuł Mrugasiewicza i Witkowskiego (1962), wspominają o 2-3 parach, które występowały
na tym terenie (Witkowski i in. 1995).
Tymczasem Mrugasiewicz i Witkowski
(1962) piszą o gniazdowaniu co najwyżej jednej pary. Z wyjątkiem pracy Mrugasiewicza i Witkowskiego (1962) autorzy nie wspominają o zajętych gniazdach.
Co prawda w 1981 r. w okolicy Żmigrodu
w pobliżu gniazda obserwowano parę,
która nie wyprowadziła lęgu (Dyrcz i
in. 1991, Witkowski i in. 1995). Jednak
ptaki obserwowano tylko w trzeciej dekadzie kwietnia oraz pierwszej dekadzie
maja i w tym czasie nie zdobyto dowodów
gniazdowania (D. Kraśniewski – inf. niepubl.). Należy dodać, że sama obserwacja
pary ptaków przy gnieździe, jak to miało
miejsce w 1981 r. w okolicy Żmigrodu,
nie potwierdza, że orliki krzykliwe przystąpiły w nim do lęgu. Zdarza się, że orliki krzykliwe zasiedlają gniazda myszołowów i jastrzębi, a charakterystyczne dla
orlika przystrojenie z ulistnionych gałązek może się również pojawiać na gniazdach wspomnianych powyżej gatunków
(Cenian i Mirski 2015). Ważną informacją, że gniazdo może należeć do orlika
krzykliwego jest obecność piór w jego
pobliżu (Cenian i Mirski 2015, A. Czubat – obs. własne). Dopiero jednak stwierdzenie wysiadującego ptaka, skorup jaj,
młodego na gnieździe lub dorosłego osobnika wielokrotnie wlatującego z pokarmem do lasu może jednoznacznie wskazywać na istnienie lęgu. Dowodów na to,
że obecność terytorialnej pary w rewirze,
nawet przy odnowionym gnieździe, nie
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oznacza, że orliki przystąpiły do lęgu, dostarczają obserwacje z Opolszczyzny. W
dniu 30.04.2017 w godz. 12.00-14.35 przeprowadzono kontrolę jednego z rewirów.
W tym czasie wielokrotnie widziano intensywnie tokującego samca (A. Czubat,
R. Świerad). Tymczasem samica po raz
pierwszy w okolicy gniazda pojawiła się
w tym samym dniu około godz. 17.00, co
stwierdzono na podstawie odczytu nadajnika GPS-GSM. W dalszej części sezonu
samica najczęściej przebywała w oddziale
z gniazdem lub w jego pobliżu. Bezpośrednie obserwacje rewiru potwierdziły
również stałą obecność samca w okolicy
lasu gniazdowego. Gniazdo, w którym
ptaki w latach 2015-2016 miały po jednym młodym, zostało odnowione, jednak
para nie miała lęgu, najprawdopodobniej
z powodu spóźnionego powrotu samicy
z zimowiska.
Dzięki odczytom kolorowych obrączek
można stwierdzić, że śląska populacja orlika krzykliwego zasilana jest ptakami,
które wykluły się w gniazdach znajdujących się na Opolszczyźnie. Dlatego dalsze
jej trwanie będzie zależeć od utrzymania odpowiednio wysokich parametrów
rozrodu, które charakteryzują populację
zasiedlającą północno-zachodnie tereny
województwa opolskiego (Czubat i Stelmaszyk 2015). Odczyty kolorowych obrączek ptaków ze Śląska potwierdzają, że
orlik krzykliwy należy do gatunków o silnie rozwiniętej filopatrii (Meyburg i in.
2005, Dravecký i in. 2013). Na Słowacji
ptaki w wieku 4-11 lat stwierdzono od 3
km do 249 km, średnio 21,75 km od miejsca wyklucia się (N=15) (Dravecký i in.
2013). Orliki krzykliwe, które miały lęgi
w Niemczech i na Słowacji, gniazdowały

w odległości 59 km, 8 km, 4,7 km, 90 km
od miejsca wyklucia się. Samice osiedlały
się dalej niż samce (odpowiednio 59 km,
90 km oraz 8 km, 4,7 km) (Meyburg i in.
2005). W opracowaniu zebrano również
informacje o 12 zaobrączkowanych dorosłych orlikach krzykliwych, które ponownie stwierdzono w Europie Środkowej
w sezonie lęgowym. Ptaki te znajdowały
się średnio 110 km od miejsca wyklucia.
Wartość minimalna wyniosła 0 km (2
osobniki), natomiast maksymalna 550
km. Były to ptaki martwe lub osłabione
i nie wiadomo, czy wszystkie przystępowały do rozrodu (Meyburg i in. 2005).

Summary

In 2016 a nest of Lesser Spotted Eagle was
found in the north-eastern part of Lower
Silesia Province. The birds started the clutch
and produced one fledged young. The nest
was located on a 108-year-old Black Alder.
This new breeding locality is situated 15.7
km away from the other nest of the species
from the breeding population in north-western part of Opole Province. The male from
the nest was ringed in July 2011, 31 km away
from his present breeding locality. Last confirmed breeding attempts of the species in
Lower Silesia come from the 60s of the 20th
century.

Fot. 3 i 4. Trzyletni zaobrączkowany orlik krzykliwy (zdjęcie po lewej) sfotografowany na Opolszczyźnie w 2014 r. (fot. K. Żyśko) i (zdjęcie po prawej) ten sam ptak sfotografowany w 2017 r. (fot.
R. Świerad)
Photo 3 & 4. Three-year-old ringed Lesser Spotted Eagle photographed in Opole Province in 2014
(left) and the same bird photographed in 2017 (right)
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