
Hieraaetus pennatus
(Gmel., 1788)

Orze∏ek
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: jastrz´-
biowate

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek skrajnie nielicznie l´gowy na wschodzie kraju,
rzadko spotykany w okresie przelotów.

Opis gatunku

Orze∏ek to Êrednich rozmiarów ptak szponiasty (wielkoÊci
myszo∏owa). Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 45–55 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 110–132 cm, masa cia∏a 0,7–1,0 kg. Gatunek wy-
st´puje w dwóch odmianach barwnych: jasnej, o be˝owych
piórach pokrywowych wierzchu skrzyde∏ i bia∏awym spodzie
cia∏a (z daleka ptak wydaje si´ bia∏y z czarnymi lotkami, sza-
rym ogonem i p∏owà g∏owà i piersià) oraz odmianie ciemnej,
o jednolicie ciemnobràzowym wierzchu skrzyde∏ i bràzowa-
wym spodzie cia∏a (jednak˝e forma ta ma tylko nieznacznie
mniej bieli z wierzchu ni˝ forma jasna). Ogon jest prosto Êci´-
ty i ma ostro zakoƒczone boki. U obydwu form wyst´pujà cha-
rakterystyczne pojedyncze bia∏e plamy na barkach (u ok. 75%
osobników) oraz jasnobràzowe rozjaÊnienie na skrzyd∏ach. Sa-
mica jest nieco wi´ksza od samca. Szata m∏odociana jest bar-
dzo podobna do upierzenia osobników doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

W locie mo˝e byç mylony z kanià czarnà Milvus migrans
(A073), m∏odym b∏otniakiem stawowym Circus aerugino-
sus (A081) i myszo∏owem Buteo buteo (A087, nieopisanym
w tej ksià˝ce), jednak specyficzne ubarwienie wierzchu cia-
∏a obu form barwnych orze∏ka (jasnobràzowe pasy na
skrzyd∏ach, dwie jasne, owalne plamy na bokach Êrodko-
wej cz´Êci pleców, po jednej bia∏awej plamce u nasady
skrzyde∏ i bia∏y pó∏ksi´˝yc u nasady ogona) stosunkowo ∏a-
two odró˝nia omawiany gatunek od innych.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny, jego najwi´ksza aktywnoÊç obejmuje
godziny ranne i popo∏udniowe, na ogó∏ widywany poje-
dynczo, jedynie pod koniec sezonu l´gowego spotyka si´
2, 3 ptaki ko∏o siebie.

L´gi
W okresie l´gowym orze∏ek jest ptakiem terytorialnym. Mo-
nogamiczny. Okres l´gowy trwa od kwietnia do sierpnia.

Gniazdo o Êrednicy do 70 cm z patyków i ga∏àzek, doÊç
p∏askie (do 30 cm gruboÊci), umiejscowione doÊç wysoko
(w Puszczy Bia∏owieskiej: 22–24 m) na drzewach liÊciastych
(w Puszczy Bia∏owieskiej: dàb szypu∏kowy, lipa drobnolist-
na i olcha czarna). Czasami zajmuje gniazdo innego pta-
ka szponiastego. Zaj´te gniazdo orze∏ek wyk∏ada Êwie˝ymi
ga∏àzkami drzew liÊciastych. Jeden l´g w roku, samica
sk∏ada 1–3, najcz´Êciej 2 matowobia∏e jaja. Wysiadywanie
trwa ok. 37–40 dni. Piskl´ta przebywajà w gnieêdzie
50–54 dni, a drugie tyle sp´dzajà pod opiekà rodziców,
ju˝ po wylocie z gniazda.

W´drówki
Gatunek w´drowny. Migruje w ciàgu dnia, najcz´Êciej
pojedynczo lub w luênych grupach. Do Polski wiosnà
przylatuje mi´dzy poczàtkiem kwietnia a poczàtkiem ma-
ja. Jesienià odlot na po∏udnie ma miejsce w sierpniu
i wrzeÊniu. W kraju podczas w´drówek widywany zwykle
pojedynczo.

Zimowanie
Zimowiska populacji europejskiej znajdujà si´ g∏ównie
w Afryce, na obszarze stepów i sawann.
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Pokarm
Mi´so˝erca. ˚ywi si´ ró˝nymi gatunkami niewielkich pta-
ków, g∏ównie wróblowych, stanowiàcych ok. 80% jego die-
ty. Poza tym chwyta wi´ksze owady (Êwierszcze i pasikoni-
ki), gady (jaszczurki) i drobne ssaki (gryzonie).

Wyst´powanie

Siedlisko
Ârodowiskiem orze∏ka w Polsce (i Europie Ârodkowej) sà te-
reny nizinne, wy˝ynne i niewysokie góry, o du˝ym stopniu
naturalnoÊci krajobrazu. Zamieszkuje stare lasy liÊciaste
i mieszane, cz´sto doÊç wilgotne, w sàsiedztwie których
znajdujà si´ tereny otwarte, ekstensywnie zagospodarowa-
ne rolniczo (∏àki i pastwiska).
Niezb´dnymi warunkami do jego wyst´powania jest obec-
noÊç terenów mozaikowych, zawierajàcych dojrza∏e drze-
wostany liÊciaste i mieszane, oraz mokrad∏a, ∏àki i pastwi-
ska z wysokà liczebnoÊcià ofiar (ptaki).
Orze∏ek mo˝e wyst´powaç w sàsiedztwie osad, zw∏aszcza
podczas ˝erowania. Doros∏y orze∏ek nie ma wrogów natu-
ralnych. Zagro˝eniem dla pisklàt mo˝e byç przede wszyst-
kim jastrzàb i kuna leÊna.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie

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

m∏ak, turzycowisk i mechowisk
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulos-Fagenion, Galio

odorati-Fagenion)

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ orze∏ka w Europie obejmuje dwa oddzielne obszary,
pierwszy rozciàga si´ od po∏udniowej Hiszpanii i Portuga-
lii po pó∏nocno-wschodnià Francj´ i Baleary, a drugi obej-
muje Ba∏kany (od Grecji po Chorwacj´ i Rumuni´), po∏u-
dniowà i wschodnià cz´Êç Europy Ârodkowej (W´gry, S∏o-
wacja i Polska) oraz Bia∏oruÊ, Ukrain´ i po∏udnie europej-
skiej cz´Êci Rosji. W pierwszej po∏owie lat 90. jedna para
gniazdowa∏a we wschodniej cz´Êci Niemiec. Poza Europà
orze∏ek wyst´puje w zachodniej, Êrodkowej i po∏udniowej
Azji oraz w pó∏nocno-zachodniej i po∏udniowej Afryce.
Cz´Êç specjalistów wyró˝nia w Azji drugi podgatunek.
Zimowiska populacji europejskiej znajdujà si´ w Afryce, na ob-
szarze stepów i sawann od Sahelu po Namibi´ i RPA. Bardzo
nielicznie zimuje na po∏udniu Europy i w pó∏nocnej cz´Êci Afryki.

Rozmieszczenie w Polsce
Gniazduje na kilku stanowiskach we wschodniej cz´Êci kra-
ju, regularnie w woj. podlaskim, a nie co roku w woj. lubel-
skim, mazowieckim i podkarpackim. Ostojami orze∏ka sà

Bagna Biebrzaƒskie i Puszcza Bia∏owieska, a w niektóre lata
prawdopodobnie tak˝e Puszcza Knyszyƒska i Kampinoska,
Polesie ¸´czyƒsko-W∏odawskie, Roztocze i Bieszczady.

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
Konwencje Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

W Polsce na obszarach chronionych wyst´puje wi´kszoÊç sta-
nowisk orze∏ka – w Bia∏owieskim, Biebrzaƒskim i Bieszczadz-
kim, a prawdopodobnie tak˝e w Kampinoskim, Poleskim i Roz-
toczaƒskim PN oraz w parkach krajobrazowych – Knyszyƒskim,
Parczewskim, Che∏mskim i Po∏udnioworoztoczaƒskim.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja orze∏ka oceniana jest na
3600–6900 p. Gatunek najliczniej zasiedla Hiszpani´
(2000–4000 p.), Rosj´ (500–800 p.), Ukrain´ (450–500 p.),
Francj´ (250–500 p.) i Portugali´ (100–300 p.). Populacja za-
chodnioeuropejska wydaje si´ byç stabilna, natomiast na Ba∏-
kanach i Ukrainie sygnalizowany jest spadek liczebnoÊci.
Pierwszym pewnym dowodem l´gów tego gatunku na obec-
nym terytorium Polski by∏o znalezienie jego gniazda
w 1875 r. na Lubelszczyênie. W porze l´gowej widywano go
wówczas tak˝e na Kielecczyênie. W pierwszej po∏owie XX w.
dokonano trzech stwierdzeƒ z sezonu l´gowego, dwóch na
Lubelszczyênie i jednego na Mazurach. Po II Wojnie Âwiato-
wej zwi´kszy∏a si´ nieco liczba spotkaƒ orze∏ka w Polsce, ale
obecnie gatunek wydaje si´ byç w kraju na granicy wygini´-
cia. W latach 80. XX w. obserwowany by∏ w Puszczy Bia∏owie-
skiej, na Lubelszczyênie (okolice Sobiboru) i Podkarpaciu
(Bieszczady i rejon Rzeszowa). Byç mo˝e l´gowe ptaki widy-
wano na Mazurach w Puszczy Piskiej oraz okolicach Olecka,
Nidzicy i Elblàga. W latach 1986–1993 potwierdzono do-
tychczas znane stanowiska i wykryto nowe: w Puszczy Bia∏o-
wieskiej, nad Biebrzà, na Lubelszczyênie w Lasach Janow-
skich, na Roztoczu i Pojezierzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim oraz
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w Bieszczadach. Poza tym notowany by∏ w Puszczy Augustow-
skiej, Knyszyƒskiej i Kampinoskiej. Na Mazurach widziano go
w rejonie Olsztyna i Olsztynka. Najnowsze obserwacje z lat
1994–2002 potwierdzajà rozmieszczenie wczeÊniej wykry-
tych stanowisk: w Puszczy Bia∏owieskiej, Knyszyƒskiej, Kampi-
noskiej, nad Biebrzà, na Lubelszczyênie w okolicach Parcze-
wa, Che∏ma i na Zamojszczyênie. Z Bieszczad pochodzà ob-
serwacje z rejonu Baligrodu. Poza tym ko∏o OÊwi´cimia wi-
dziano 2 ptaki 1.06.2002 r. WielkoÊç krajowej populacji na
poczàtku obecnego stulecia oceniona jest na 5–10 p.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku intensyfikacji rolnic-

twa i likwidacji ró˝norodnoÊci otwartego krajobrazu (li-
kwidacja zabagnieƒ, usuwanie zadrzewieƒ, tworzenie
rozleg∏ych monokultur);

• utrata siedlisk ̋ erowania w wyniku zmiany ekstensywnie u˝yt-
kowanych ∏àk i pastwisk w intensywnie u˝ytkowane uprawy;

• utrata siedlisk ˝erowania wynikajàca z zaniechania rolni-
czego u˝ytkowania gruntów, czego bezpoÊrednim skutkiem
jest bàdê celowe ich zalesianie, bàdê te˝ zarastanie roÊlin-
noÊcià krzewiastà i drzewiastà, drogà naturalnej sukcesji;

• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku zalesiania Êródle-
Ênych obszarów otwartych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku wycinania starych
drzewostanów;

• 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

Na obszarach gniazdowania gatunku nale˝y:
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-

dencjà gruntów;
• popieraç ekstensywne rolnictwo zwiàzane z utrzyma-

niem zró˝nicowanego krajobrazu rolniczego;
• odtworzyç ÊródleÊne ∏àki i pastwiska, które w ciàgu

ostatnich 20 lat podlega∏y zarastaniu krzewami;
• zabezpieczyç ÊródleÊne tereny otwarte przed zalesia-

niem i naturalnà sukcesjà roÊlinnoÊci;
• zaniechaç osuszania obszarów leÊnych, a w razie po-

trzeby przywróciç wysokie uwilgotnienie gruntów leÊnych
poprzez budow´ przetamowaƒ na istniejàcych rowach
melioracyjnych;

• zaniechaç wszelkich odwodnieƒ Êródpolnych zabagnieƒ.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà.

Monitoring

• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych po-
∏àczona z ocenà udatnoÊci l´gów;

• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ osobników tego ga-
tunku na obszarze kraju.
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