
Circaetus gallicus
(Gmel., 1788)

Gado˝er
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowate, rodzina: ja-
strz´biowate

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek skrajnie nielicznie l´gowy, g∏ównie we wschodniej cz´-
Êci kraju. Na przelotach spotykany sporadycznie w ca∏ym kraju.

Opis gatunku

Wi´kszy od myszo∏owa ptak drapie˝ny, o charakterystycz-
nej du˝ej, okràg∏awej g∏owie i grubej szyi. Wymiary: d∏u-
goÊç cia∏a 62–72 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 170–185 cm,
masa cia∏a 1,2–2,3 kg. Samica jest nieco wi´ksza od sam-
ca. Upierzenie wierzchu cia∏a bràzowe, z ciemniejszymi od
pokryw lotkami, spód cia∏a bia∏awy, z drobnym, ciemnym
prà˝kowaniem. Ogon poprzecznie prà˝kowany, z trzema
(lub 4) paskami, przy czym pasek przy koƒcu ogona jest
najszerszy. Oczy sà ˝ó∏te, nogi nieopierzone, niebieskosza-
re. Brak wyraênie zaznaczonego dymorfizmu p∏ciowego
(obydwie p∏cie sà podobne do siebie). Szata m∏odociana
podobna do upierzenia doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

W locie pomyliç go mo˝na jedynie z rybo∏owem Pandion ha-
liaetus (A094), jasnà formà trzmielojada Pernis apivorus
(A072) i z myszo∏owem Buteo buteo (A087). Du˝a i szeroka,
mocno wyciàgni´ta do przodu g∏owa, bardzo jasny spód
cia∏a, „orli” lot i ogólnie du˝e rozmiary cia∏a sà dostateczny-
mi cechami pozwalajàcymi odró˝niç gado˝era od wy˝ej wy-
mienionych ptaków. Podczas lotu po udanym polowaniu
specyficznà cechà gado˝era jest wystajàcy z dzioba wà˝.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny, z regu∏y widywany pojedynczo (gatunek
samotniczy). W okresie l´gowym gado˝er jest aktywny
w obr´bie swojego terytorium, obejmujàcego obszar na-
wet ok. 100 km2, polujàc zazwyczaj od godzin póêno ran-
nych do popo∏udniowych. Najcz´Êciej przebywa samotnie,
pary spotykajà si´ z regu∏y tylko w rejonie gniazda. Rów-
nie˝ podczas w´drówek widuje si´ pojedyncze ptaki.

L´gi
Gado˝er jest gatunkiem monogamicznym, dojrza∏oÊç
p∏ciowà uzyskuje w wieku 3–4 lat, a okres l´gowy trwa
od kwietnia do sierpnia. Gniazdo, o Êrednicy do

1 m i g∏´bokoÊci 20–30 cm, budowane jest z patyków
i ga∏àzek, wyÊcie∏ane Êwie˝ymi ga∏àzkami sosny lub in-
nych roÊlin. Gado˝er mo˝e zajmowaç równie˝ opuszczo-
ne gniazda innych wi´kszych ptaków drapie˝nych lub
krukowatych. Wyst´puje jeden l´g w roku. Samica sk∏a-
da tylko jedno jajo, o charakterystycznej bia∏ej skorupce,
z regu∏y mi´dzy po∏owà kwietnia a poczàtkiem maja.
W wysiadywaniu, które trwa 45–47 dni, bierze udzia∏
przede wszystkim samica. Piskl´ wykluwa si´ mi´dzy koƒ-
cem maja a koƒcem czerwca. Opiek´ nad nim sprawujà
obydwoje rodzice. Piskl´ przebywa w gnieêdzie 70–77
dni. Para, która straci∏a piskl´, nie przyst´puje ju˝ w da-
nym roku do powtórnego l´gu.

W´drówki
Gatunek w´drowny. W´druje w ciàgu dnia, najcz´Êciej po-
jedynczo. Wiosnà zasadniczy przelot ma miejsce mi´dzy
koƒcem marca a po∏owà kwietnia. Jesienià odlatuje od
prze∏omu sierpnia i wrzeÊnia do poczàtku paêdziernika.

Zimowanie
Zimowiska populacji europejskiej znajdujà si´ w Afryce
(stepy i sawanny mi´dzy Senegalem a Etiopià).
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Pokarm
Gado˝er jest mi´so˝ercà. ˚ywi si´ ró˝nymi gatunkami ga-
dów, przede wszystkim w´˝ami (co najmniej 70–80% po-
karmu) – w Polsce zaskroƒcem i ˝mijà zygzakowatà. Chwy-
ta te˝ jaszczurki i p∏azy (˝aby). Okazjonalnie poluje na pta-
ki i ssaki (je˝e, ryjówki, gryzonie).

Wyst´powanie

Siedlisko
W Polsce (i Europie Ârodkowej) gado˝er zamieszkuje za-
równo niziny, jak i góry, charakteryzujàce si´ niewielkim
stopniem zmian antropogenicznych. Na ni˝u zasiedla
przede wszystkim obszary torfowiskowe, w górach drzewo-
stany dolnoreglowe w sàsiedztwie terenów otwartych,
zw∏aszcza podmok∏ych. Niezb´dne warunki do jego wyst´-
powania to wysokie zag´szczenie (du˝a liczebnoÊç) gadów
i p∏azów oraz obecnoÊç otwartych, s∏abo penetrowanych
przez cz∏owieka terenów wilgotnych, wyst´powanie drzew,
nawet niezbyt wysokich (6–8 m wysokoÊci). Gado˝er mo˝e
gniazdowaç nawet w niewielkich zadrzewieniach (25 ha),
nie odstrasza go obecnoÊç niewielkich osad ludzkich,
zw∏aszcza rozproszonych w terenie.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe)
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie

z roÊlinnoÊcià z Scheuchzerio-Caricetea)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze

m∏ak, turzycowisk i mechowisk
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae), olsy êródliskowe

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy gado˝era znajduje si´ w Europie, obejmujàc
niemal ca∏à stref´ Êródziemnomorskà oraz cz´Êciowo stre-
f´ umiarkowanà, a na wschodzie tak˝e po∏udniowà cz´Êç
strefy borealnej. Skrajnie pó∏nocne stanowiska gado˝era
znajdujà si´ na pó∏nocy Francji i W∏och oraz na pograniczu
austriacko-w´giersko-s∏owackim, w krajach nadba∏tyckich
i Rosji (rejon Zat. Fiƒskiej i Kazania). Poza tym gatunek za-
mieszkuje tereny zachodniej oraz cz´Êciowo Êrodkowej i po-
∏udniowej Azji, a tak˝e pó∏nocno-zachodniej Afryki. Zimo-
wiska znajdujà si´ na po∏udnie od Sahary, w strefie Sahelu.
Populacja osiad∏a zamieszkuje Indie oraz niektóre obszary
po∏udniowej Indonezji. Nie wyró˝niono podgatunków.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce gado˝er gniazduje regularnie tylko na wschodzie
i po∏udniu kraju, w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpac-
kim. Ostojami gado˝era sà Puszcze: Augustowska, Bia∏o-

wieska i Karpacka, Dolina Biebrzy oraz Lasy Parczewskie,
Lasy Sobiborskie i Lasy Janowskie. Niewykluczone, ˝e
w niektóre lata gado˝er mo˝e przyst´powaç do l´gów na
Mazurach, Mazowszu i Pomorzu Zachodnim, a wyjàtkowo
w Wielkopolsce i na Âlàsku.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej, którego nie dotyczà
zwolnienia od zakazów wynikajàce z wykonywania czyn-
noÊci zwiàzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leÊnej lub rybackiej, wymagajàcy ustalenia stref
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywa-
nia (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): CR gatunek skraj-
nie zagro˝ony wygini´ciem
Status zagro˝enia w Europie: R gatunek zagro˝ony z racji
rzadkiego wyst´powania
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

W Polsce na obszarach chronionych wyst´puje wi´kszoÊç
krajowej populacji l´gowej gado˝era. Pewne jego l´gi no-
towano w Bia∏owieskim PN, a prawdopodobne w Bie-
brzaƒskim PN, Bieszczadzkim PN i Kampinoskim PN oraz
w parkach krajobrazowych – Sobiborskim PK, Strzeleckim
PK i PK Lasy Janowskie.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja gado˝era oceniana jest na
6200–14 000 p. Najliczniej gatunek zamieszkuje Rosj´
(1000–3000 p.), Hiszpani´ (1700–2100 p.), Francj´
(800–1200 p.) i Bia∏oruÊ (500 p.). Populacja europejska
wydaj´ si´ byç ustabilizowana, ale zagro˝ona potencjalny-
mi zmianami siedliskowymi.
W XIX w. gado˝er gniazdowa∏ we wszystkich niemal regio-
nach Polski, w tym równie˝ na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej,
Âlàsku, Kielecczyênie, Mazowszu i na zachodzie Ma∏opol-
ski. Byç mo˝e gniazdowa∏ równie˝ w Wielkopolsce.
W pierwszej po∏owie XX w. jego l´gi notowano, poza
wschodnià Polskà, tak˝e na Pomorzu, Âlàsku, Kielecczyênie
i Mazurach. Po II Wojnie Âwiatowej nie stwierdzono ju˝
gniazdowania na zachodzie Polski. Do 1985 r. l´gi stwier-
dzono na 5 stanowiskach: w Puszczy Kampinoskiej (lata
1951–1965, a w 1980 próba l´gu), w Puszczy Sandomier-
skiej (1960), w Lasach Sobiborskich (1980), nad Biebrzà
(1981) i ko∏o Stoczka ¸ukowskiego (1983). W tym okresie
wielokrotnie obserwowano prawdopodobnie l´gowe ptaki
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w Puszczy Augustowskiej i Puszczy Bia∏owieskiej, na Poje-
zierzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim i na Roztoczu oraz w Lasach
Janowskich i w Bieszczadach. Powtarzajàcych si´ obserwa-
cji pojedynczych ptaków dokonano wówczas na Mazurach
(rejon Szczytna), nad Bugiem (rejon Siemiatycz) i w Puszczy
Niepo∏omickiej. Z zachodniej cz´Êci Polski (do 1985 r.),
pochodzi kilka stwierdzeƒ z okresu l´gowego, ale tylko
w Puszczy Wkrzaƒskiej (rejon Szczecina) widziano tokujàcà
par´ (1977). LiczebnoÊç krajowej populacji l´gowej
w okresie 1970–1983 oceniono na 20–30 p.
Nowsze dane potwierdzajà post´pujàcy zanik stanowisk
gado˝era w Polsce. Ocena liczebnoÊci dla lat 1986–1993
wynosi∏a ok. 15 p. Najliczniej wyst´powa∏ w Lasach Ja-
nowskich (2–4 p., w 1990 znaleziono gniazdo) i w Puszczy
Bia∏owieskiej (2 p.). Po jednej parze gniazdowa∏o w Pusz-
czy Augustowskiej i w Lasach Parczewskich, a nad Biebrzà
2 p. Prawdopodobnie l´gowe ptaki widywano w Bieszcza-
dach (2 p.) i Beskidzie Niskim (1 p.). Stwierdzenia pojedyn-
czych ptaków w sezonie l´gowym na Mazurach (rejon
Szczytna), Górnym Âlàsku (Bory Lublinieckie) i w Puszczy
Sandomierskiej (rejon Le˝ajska) potwierdzajà wczeÊniejsze
obserwacje i mogà dotyczyç niewykrytych stanowisk l´go-
wych, a pojedyncza obserwacja gado˝era w Puszczy Buko-
wej (rejon Szczecina) koresponduje z wczeÊniejszymi
stwierdzeniami z nieodleg∏ej Puszczy Wkrzaƒskiej. Intere-
sujàce sà te˝ obserwacje z lipca 1987 na terenie Drawieƒ-
skiego PN (Pomorze) i z czerwca 1989, z okolic Wschowy
(pogranicze Wielkopolski i Âlàska).
Najnowsze informacje z lat 1994–2001 sugerujà, ˝e
w Polsce gniazduje 10–15 p., co wskazuje na dalszy zanik
tego gatunku w kraju. Pojedyncze gado˝ery, bàdê pary, wi-
dywano w sezonie l´gowym na Mazurach (rejon Gi˝ycka
i Mràgowa), nad Biebrzà oraz w Puszczy Augustowskiej,
Puszczy Bia∏owieskiej i Puszczy Solskiej, w Lasach Sobibor-
skich, Lasach Strzeleckich i w Bieszczadach. Byç mo˝e l´-
gowe ptaki widziano w 1994 r. na Bielawskich B∏otach (Po-
morze Gdaƒskie) i w latach 1996–1997 w Lasach Rad∏ow-
sko-Wierzchos∏awickich (rejon Tarnowa).

Zagro˝enia

Zagro˝enia dla gatunku stanowià:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku wycinania starych

drzewostanów;
• utrata bazy pokarmowej w wyniku osuszania otwartych

i zadrzewionych terenów podmok∏ych, likwidacji oczek
wodnych i rozlewisk;

• utrata bazy pokarmowej w wyniku stosowania chemicz-
nych Êrodków ochrony roÊlin (wysoka szkodliwoÊç dla
p∏azów i gadów);

• utrata bazy pokarmowej w wyniku stosowania w rolnic-
twie kosiarek rotacyjnych, które unicestwiajà masowo
gady i p∏azy;

• utrata bazy pokarmowej w wyniku zabijania wszelkich
gatunków w´˝y przez ludzi;

• dzia∏ania zwiàzane z prowadzeniem gospodarki leÊnej
w pobli˝u zaj´tych gniazd w okresie l´gowym bezpo-
Êrednio przyczyniajà si´ do zwi´kszenia strat w l´gach.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

• zachowanie ÊródleÊnych i przyleÊnych terenów podmo-
k∏ych; popieranie wyst´powania bobra w okolicy wyst´-
powania gado˝era;

• ma∏a retencja – budowa niewielkich, p∏ytkich, niezarybia-
nych akwenów jako miejsc rozrodu p∏azów (pokarm dla
gado˝era oraz dla zaskroƒca, którym gado˝er si´ ˝ywi);

• oznakowanie elementami ostrzegawczymi napowietrz-
nych linii energetycznych przebiegajàcych w sàsiedztwie
miejsc l´gów i ˝erowania.

Propozycje badaƒ

Zbadaç:
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych;
• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ osobników tego ga-

tunku na obszarze kraju.
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