Ptaki (cz´Êç I)

Aquila pomarina

A089

(C.L. Brehm, 1831)

Orlik krzykliwy
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: jastrz´biowate

Status wyst´powania w Polsce

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Bardzo nielicznie l´gowy, g∏ównie na wschodzie i pó∏nocy
kraju. Podczas przelotów wyst´puje w ca∏ym kraju, cz´Êciej
spotykany w cz´Êci po∏udniowej i wschodniej; wyjàtkowo
spotykany zimà.
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Opis gatunku
Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 61–66 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
145–168 cm. Masa cia∏a samca 1,4 kg (1,2–1,5 kg), samicy 1,6 kg (1,3–2,2 kg). Jest najmniejszym gatunkiem
z rodzaju Aquila, stosunkowo niewiele wi´kszy od myszo∏owa. Samica jest nieznacznie wi´ksza od samca, jednak
w terenie rozró˝nienie p∏ci jest zwykle niemo˝liwe.
Skrzyd∏a sà stosunkowo d∏ugie i szerokie, ogon krótki (ok.
2/3 szerokoÊci skrzyd∏a). W locie, w czasie krà˝enia i szybowania skrzyd∏a sà nieznacznie wygi´te ∏ukowato w dó∏.
Patrzàc od przodu, koƒcówki skrzyde∏, tzw. palce, sà
znacznie mniej wyeksponowane ni˝ u innych or∏ów.
Ubarwienie cia∏a mniej wi´cej jednolite, ciep∏obràzowe,
o zmiennej tonacji w zale˝noÊci od osobnika, jak i stopnia
zniszczenia upierzenia. U doros∏ych osobników lotki sà
jednolicie czarniawobràzowe. Sterówki kolorem podobne
do lotek, zwykle bez zauwa˝alnego prà˝kowania.
W locie, z wierzchu zauwa˝alny jest kontrast mi´dzy ciemnymi lotkami a jasnobràzowymi pokrywami naskrzyd∏owymi
(ma∏ymi i Êrednimi). U nasady lotek 1. rz. widoczna jest jasna
plama o zmiennej wielkoÊci. Równie˝ u nasady ogona jasnop∏owe lub szare pióra tworzà plam´ w kszta∏cie litery U. Od
spodu pokrywy podskrzyd∏owe sà zwykle p∏owobràzowe
i równie˝ sà jaÊniejsze od czarniawych lotek, jednak zdarzajà si´ osobniki ciemne, przypominajàce orlika grubodziobego. Wa˝nà cechà sà dwa sierpowate rozjaÊnienia wokó∏ nadgarstka, jedno u nasady du˝ych pokryw podskrzyd∏owych,
zwykle bardziej widoczne – szersze i d∏u˝sze, a drugie u nasady zewn´trznych lotek 1. rz. Spód cia∏a ciemniejszy od pokryw podskrzyd∏owych lub jest tego samego koloru, w zale˝noÊci od stopnia zniszczenia upierzenia. Cechy wyró˝niajàce
ptaki m∏ode w szacie m∏odocianej to jasne zakoƒczenie tylnej
kraw´dzi skrzyd∏a i ogona, czekoladowobràzowe ma∏e
i Êrednie pokrywy naskrzyd∏owe i wàski, jasny pasek z wierzchu skrzyd∏a, utworzony przez jasne zakoƒczenia du˝ych pokryw naskrzyd∏owych. Na Êrednich pokrywach naskrzyd∏owych ptaków m∏odych równie˝ mogà wyst´powaç jasne
plamki, jednak sà one znacznie mniejsze i z daleka mogà
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byç widoczne tylko na zewn´trznych pokrywach. Ponadto od
spodu równie˝ wyst´puje plamkowanie na koƒcówkach du˝ych pokryw. M∏ode ptaki majà s∏abo prà˝kowane lotki. Charakterystycznà cechà ptaków m∏odych (równie˝ w póêniejszych szatach, zanim ptak osiàgnie upierzenie doros∏ego) jest
zmiennej wielkoÊci rudop∏owa plama na potylicy.
Upierzenie doros∏ego ptaka orliki krzykliwe uzyskujà po
ok. 4–5 latach ˝ycia. Przez pierwsze lata noszà tzw. upierzenie immaturalne (po m∏odocianym), które charakteryzuje si´ stopniowym zanikiem cech upierzenia m∏odocianego i stàd rozpoznawanie wieku w poszczególnych latach
jest bardzo trudne.
Generalnie identyfikacja tego gatunku w terenie mo˝e byç
bardzo trudna, a czasem – ze wzgl´du na zmiennoÊç upierzenia – niemo˝liwa, dlatego zawsze przy oznaczaniu nale˝y
braç pod uwag´ jak najwi´kszà liczb´ cech diagnostycznych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Najwi´ksza mo˝liwoÊç pomy∏ki zachodzi z orlikiem grubodziobym Aquila clanga (A090), zarówno w szacie doros∏ej,
jak i m∏odocianej. Pomijajàc ogólne podobieƒstwo ptaków
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starsze piskl´ zwykle dominuje nad m∏odszym, atakuje je
i uniemo˝liwia pobieranie pokarmu, wskutek czego m∏odsze ginie (kainizm) w ciàgu kilku dni po wykluciu. Dorastajàcy orlik przebywa w gnieêdzie 55–60 dni, czasem
d∏u˝ej. Po opuszczeniu gniazda (najcz´Êciej w pierwszej
po∏owie sierpnia) m∏ody ptak jest nadal karmiony przez
rodziców, g∏ównie przez samca. Samica przynosi pokarm
sporadycznie. Okres zale˝noÊci m∏odych ptaków od rodziców po wylocie z gniazda trwa 39–49 dni, po czym oko∏o po∏owy wrzeÊnia orliki opuszczajà tereny l´gowe. Jak
wszystkie or∏y wyprowadza 1 l´g w roku; w razie zniszczenia powtarza go tylko sporadycznie.
Stwierdzone Êrednie wielkoÊci rewirów l´gowych wynosi∏y
w Niemczech 2700 ha (510–3400), a na ¸otwie 1140 ha
(790–2340).
Ârednie zag´szczenie par l´gowych na 7 powierzchniach
badawczych o ∏àcznej pow. 3015 km2 w Polsce pó∏nocno-wschodniej wynosi 4,0 p./100 km2 (1,6–8,2 p./100 km2),
na Nizinie Pó∏nocnopodlaskiej na 6 powierzchniach badawczych, o ∏àcznej pow. 3080 km2, orlik krzykliwy osiàga Êrednio zag´szczenia 4,8–4,9 p./100 km2 (1,7–7,9 p./100 km2,
przy czym nie uwzgl´dniono tu Puszczy Bia∏owieskiej, gdzie
stwierdzono najwy˝sze w tym regionie zag´szczenie
11 p./100 km2 (620 km2). Na terenie Lubelszczyzny stwierdzono zag´szczenie 6,7 p./100 km2). Najwy˝sze zag´szczenia zanotowano w Beskidzie Niskim – 14,3 p./100 km2.

Biologia

W´drówki
W´drówk´ jesiennà orliki podejmujà w po∏owie wrzeÊnia.
Z Europy Ârodkowej lecà w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez Turcj´, Bosfor, Syri´, Liban, Izrael do Afryki.
WÊród ptaków obràczkowanych w Polsce kilka stwierdzono
jesienià w Grecji, Turcji, Syrii, a jednego w Zambii. Z dotychczasowych badaƒ wynika, ˝e w Afryce lecà stosunkowo
wàskim pasem na po∏udnie (mi´dzy 31° a 36° E) przez Sudan do po∏udniowo-zachodniej Tanzanii, po czym w tym rejonie zaczynajà si´ rozprzestrzeniaç na obszary zimowania.
Powrotna w´drówka rozpoczyna si´ na prze∏omie lutego
i marca; ptaki lecà tà samà trasà co na w´drówce jesiennej. Na obszary l´gowe przybywajà w po∏owie kwietnia.
Zarówno w´drówka jesienna, jak i w´drówka wiosenna
mo˝e zajmowaç orlikom po 7,5 tygodnia. W czasie w´drówki na zimowiska orliki pokonujà dystans ok. 9000 km.
Najszybciej lecà na odcinku mi´dzy Bosforem a Sudanem
i wtedy dziennie pokonujà Êrednio 250–280 km. Wa˝nym
miejscem odpoczynkowym w trakcie w´drówki jesiennej jest
wschodni Sudan, mi´dzy granicà z Etiopià a Bia∏ym Nilem.
Jest to obszar pierwotnie pokryty przez sawann´ akacjowà,
natomiast obecnie znajdujà si´ tam uprawy prosa. W okresie, gdy ptaki przybywajà na te tereny, jest ju˝ po ˝niwach
i ró˝ne gatunki szczurów, które wyst´pujà tam w du˝ej obfitoÊci, sà ∏atwà zdobyczà dla orlików.
Wa˝ne miejsca koncentracji w czasie w´drówki to Burgas
w Bu∏garii, Bosfor i Belen Pass w Turcji oraz Liban, Izrael
i okolice Kana∏u Sueskiego.

Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny, samotniczy.
L´gi
Gatunek terytorialny, monogamiczny. Wykazuje silne
przywiàzanie do miejsca l´gowego. Dojrza∏oÊç p∏ciowà
prawdopodobnie osiàga w 3.–4. roku ˝ycia. Na tereny l´gowe w Polsce najcz´Êciej powraca oko∏o po∏owy kwietnia, rzadko ju˝ w marcu. Gniazda zak∏ada na drzewach,
zwykle na obrze˝u lasu. Jako drzewa gniazdowe wybiera
ró˝ne gatunki (Êwierk, dàb, buk, olsza, brzoza, sosna i inne), z ró˝nà cz´stoÊcià w ró˝nych rejonach, co mo˝e odzwierciedlaç dost´pnoÊç danego gatunku w drzewostanie,
choç obserwuje si´ pewne preferencje w stosunku do
Êwierka czy jod∏y. Znane sà przypadki gniazdowania
w Êródpolnych k´pach drzew. Niejednokrotnie zajmowane gniazda majà niewielkie wymiary (gniazdo zbudowane
na Êwierku – wysokoÊç 10 cm, Êrednica 70x100 cm). Cz´sto zajmuje gniazda budowane przez myszo∏owy lub inne
ptaki drapie˝ne. Jaja, najcz´Êciej 2 (75% l´gów), rzadziej
1, sporadycznie 3, orlik krzykliwy znosi wkrótce po przylocie w odst´pach 3–4-dniowych. Wysiaduje niemal wy∏àcznie samica, poczàwszy od zniesienia pierwszego jaja,
przez ok. 39 (36–41) dni. W tym okresie samica jest karmiona przez samca. Piskl´ta wykluwajà si´ w odst´pach
kilkudniowych. Sà one agresywne w stosunku do siebie;
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typowo upierzonych, ze wzgl´du na zmiennoÊç cech upierzenia u obu gatunków mogà zaistnieç sytuacje, gdy identyfikacja w terenie jest bardzo trudna czy czasem nawet niemo˝liwa, równie˝ dla doÊwiadczonego obserwatora. Podstawowe cechy wyró˝niajàce orlika krzykliwego (w przypadku typowego upierzenia) to: na spodniej stronie skrzyde∏,
wokó∏ nadgarstków, dwie jasne plamy w kszta∏cie sierpów
(podobne plamy mogà wyst´powaç u orlika grubodziobego w szacie m∏odocianej); siódma lotka 1. rz. (liczona od
zewnàtrz) w szacie m∏odocianej nie tworzy „palca”, natomiast u doros∏ego ptaka ma jedynie niewielkie wci´cie na
choràgiewce i jest stosunkowo krótka, w zwiàzku z tym równie˝ nie tworzy wyraênego „palca”, jak ma to miejsce u orlika grubodziobego. Ponadto istotny diagnostycznie jest
dwubarwny wierzch cia∏a – p∏owobràzowe pokrywy naskrzyd∏owe jaÊniejsze od czarniawych lotek.
Innym gatunkiem, z którym mo˝na go pomyliç, jest orze∏
stepowy A. nipalensis (A404) (nieopisany w tej ksià˝ce)
w ostatnim m∏odocianym upierzeniu (przed osiàgni´ciem
szaty doros∏ego ptaka) i w szacie doros∏ej, jednak wyst´powanie prà˝kowania na lotkach u or∏a stepowego oraz zwykle brak jasnych plam na spodzie skrzyde∏ wokó∏ nadgarstka odró˝niajà go od orlika krzykliwego.
Wi´cej szczegó∏owych informacji o identyfikacji tych
trudnych gatunków mo˝na uzyskaç w publikacji Forsmana z 1999 r.
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Zimowanie
Orliki krzykliwe zim´ sp´dzajà na sawannach centralnej
i po∏udniowej Afryki. Na zimowisku w Afryce Po∏udniowej
przebywajà od poczàtku listopada do poczàtku marca.
Pokarm
Pokarmem orlika na terenach l´gowych sà zwierz´ta niewielkich rozmiarów: od ryjówek do m∏odych zaj´cy i od pisklàt drobnych ptaków do m∏odych kur domowych, a tak˝e
gady, p∏azy, owady i mi´czaki. Jednak najcz´Êciej orliki polujà na gryzonie. SpoÊród 707 ofiar orlika zebranych w latach 1977–1983 na Pojezierzu I∏awskim 60% stanowi∏y
norniki (w tym prawie 90% norniki polne, reszt´ norniki pó∏nocne), 19% owady (w tym 33% chrzàszcze biegaczowate),
9% ptaki, 3% p∏azy bezogonowe, reszt´ (7%) gatunki z innych grup systematycznych. Badania zebranych resztek pokarmu i wypluwek na terenie Puszczy Piskiej i Pojezierza
Olsztyƒskiego prowadzone w latach 1988–1994 wykaza∏y,
˝e spoÊród 2507 ofiar 73% stanowi∏y kr´gowce, pozosta∏e
27% to bezkr´gowce. WÊród kr´gowców najwi´kszy udzia∏
mia∏y ma∏e gryzonie 48%, kret 13%, zajàc, je˝, ∏asica,
szczur w´drowny – razem 3%, ptaki 28%, gady 5%, p∏azy
1%. WÊród bezkr´gowców owady 96% (w tym chrzàszcze
90%), 4% Êlimaki. BezpoÊrednie obserwacje przynoszonego
pokarmu dla m∏odych w okresie po wylocie m∏odych
z gniazda wykaza∏y, ˝e na 185 karmieƒ ma∏e ssaki stanowi∏y 86%, p∏azy 10%, gady i ptaki po 1% i padlina 2%.
Na zimowiskach g∏ównym pokarmem sà termity w czasie
rójki oraz piskl´ta w wielotysi´cznych koloniach wik∏acza
czerwonodziobego. Orliki wykorzystujàce taki pokarm gromadzà si´ nieraz w du˝e skupienia, np. w po∏udniowej
Afryce zaobserwowano ok. 1000 osobników w pot´˝nej
kolonii wik∏acza na powierzchni 16 km2.

Wyst´powanie
Siedlisko
Orlik krzykliwy zak∏ada gniazda na drzewach w lasach liÊciastych i mieszanych, po∏o˝onych w pobli˝u mokrade∏,
wilgotnych ∏àk lub zró˝nicowanych terenów rolniczych urozmaiconych Êródpolnymi zabagnieniami. Gnieêdzi si´ zarówno w du˝ych kompleksach leÊnych, np. w Puszczy Bia∏owieskiej, Puszczy Piskiej, jak i na terenach pó∏otwartych,
gdzie fragmenty drzewostanów otoczone sà mozaikà zró˝nicowanego krajobrazu rolniczego. W górach, gdzie stwierdzono najwy˝sze zag´szczenia, gniazda zak∏ada zazwyczaj
w starych lasach jod∏owych i mieszanych w pobli˝u dolin
rzecznych i potoków, w sàsiedztwie du˝ych polan, podmok∏ych ∏àk i pastwisk. Aktualnie najwy˝ej po∏o˝one gniazdo
znane jest w Bieszczadach Zachodnich na wysokoÊci
830 m n.p.m. Znane sà przypadki gniazdowania w Êródpolnych k´pach drzew. ¸owiskami orlika sà tereny otwarte
– ∏àki, zabagnienia w lasach lub zró˝nicowane obszary rolnicze – mozaika wilgotnych ∏àk, pastwisk, zabagnieƒ oraz
upraw rolnych z niskà roÊlinnoÊcià. Wa˝nym elementem ∏o-

wiska sà zadrzewienia, pojedyncze drzewa, s∏upki, stogi
siana itp. u∏atwiajàce orlikom polowanie w czasie przed∏u˝ajàcych si´ niekorzystnych warunków pogodowych. Istotnym czynnikiem jest wysoki poziom wód gruntowych, zarówno w miejscu gniazdowym, jak i na ∏owisku.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio
odorato-Fagenion)
9160 Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy êródliskowe
91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (FicarioUlmetum)
Rozmieszczenie geograficzne
Obszary l´gowe orlika krzykliwego (podgatunku A. p. pomarina) obejmujà Êrodkowà i po∏udniowà Europ´, od
wschodnich Niemiec i Estonii na pó∏nocy, po Grecj´ na po∏udniu, ponadto Turcj´ i Kaukaz. Blisko po∏owa Êwiatowej
populacji gniazduje na terenie Polski, Bia∏orusi, ¸otwy, S∏owacji i Litwy. Area∏ zimowiskowy obejmuje tereny w centralnej i po∏udniowej Afryce – po∏udniowy Zair, pó∏nocnà Namibi´, Zambi´, Zimbabwe, Mozambik, po∏udniowà Angol´, Botswan´ i pó∏nocnà cz´Êç Afryki Po∏udniowej.
Inny, osiad∏y podgatunek zamieszkuje g∏ównie pó∏nocne
Indie.
Rozmieszczenie w Polsce
Zwarty area∏ l´gowy obejmuje pó∏nocno-zachodnià cz´Êç
kraju oraz obszar na wschód od Wis∏y. Tereny l´gowe
w Polsce pó∏nocno-wschodniej obejmujà Pojezierze Mazurskie, Pojezierze I∏awskie, Nizin´ Staropruskà i Garb Lubawski. Na wschodzie kraju – Nizin´ Pó∏nocnopodlaskà,
g∏ównie jej wschodnià i pó∏nocnà cz´Êç, nast´pnie Polesie
Lubelskie, polskà cz´Êç Wy˝yny Wo∏yƒskiej, Roztocze i pó∏nocno-wschodnià cz´Êç Kotliny Sandomierskiej. W Polsce
po∏udniowo-wschodniej zwarty obszar l´gowy ciàgnie si´
od Beskidu Sàdeckiego przez Beskid Niski do Bieszczadów, Gór Sanocko-Turczaƒskich i Pogórza Przemyskiego.
Na Pomorzu orlik krzykliwy gniazduje g∏ównie na Nizinie
Szczeciƒskiej i Pobrze˝u S∏owiƒskim oraz pojezierzach –
MyÊliborskim, Drawskim i Wa∏eckim. Ponadto rozproszone stanowiska znajdujà si´ na Pojezierzu Lubuskim i w zachodniej cz´Êci Pojezierza Wielkopolskiego, na nizinach
Mazowieckiej i Po∏udniowopodlaskiej, na Wy˝ynie Ma∏opolskiej i Opolszczyênie.
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Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, którego nie dotyczà zwolnienia od zakazów wynikajàce
z wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leÊnej lub rybackiej, wymagajàcy ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska Czerwona Ksi´ga Zwierzàt (2001): LC gatunek
mniejszego ryzyka, ale wymagajàcy szczególnej uwagi
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

Gniazduje w parkach narodowych – Drawieƒskim PN,
Wigierskim PN, Bia∏owieskim PN, Biebrzaƒskim PN, Poleskim PN, Roztoczaƒskim PN, Bieszczadzkim PN, Magurskim PN, ponadto w wielu parkach krajobrazowych
i w rezerwatach przyrody.

Rozwój i stan populacji
Europejska populacja l´gowa orlika krzykliwego dla lat
90. oceniana jest na 10 000–12 000 p. Najliczniej gatunek ten zamieszkuje Bia∏oruÊ (3150–3350 p.), ¸otw´
(2000–2800 p.), Polsk´ (patrz ni˝ej) i Litw´ (700–1000 p.).
Wydaje si´, ˝e spadek liczebnoÊci orlika krzykliwego
w niektórych rejonach Polski w obecnych granicach
(centrum kraju i po∏udniowy zachód) nastàpi∏ ju˝ na poczàtku XIX w. Szacunki liczebnoÊci polskiej populacji
z lat 60. wymieniajà liczb´ 80–300 p. W latach 80. ró˝ni autorzy podawali ró˝ne szacunki, opierajàc si´ na
bardzo niekompletnych danych. Wymieniano wtedy
500 p. Dopiero intensyfikacja prac prowadzonych przez
Komitet Ochrony Or∏ów doprowadzi∏a do dobrego rozpoznania sytuacji tego gatunku i okreÊlenia oceny liczebnoÊci dla lat 90. na poziomie 1700–1900 p.
W Êwietle tych danych sytuacja orlika krzykliwego w Polsce w ostatnich 20 latach wydaje si´ stabilna. Ponadto
dane z lat 30. sugerujà, ˝e mimo stwierdzonego w okresie powojennym zanikania stanowisk w ró˝nych cz´Êciach Polski ogólny stan krajowej populacji wydaje si´
utrzymywaç na zbli˝onym poziomie.
Wi´kszoÊç krajowej populacji gatunku gniazduje po
wschodniej stronie Wis∏y – w Polsce pó∏nocno-wschodniej
550–650 p., na Nizinie Pó∏nocnopodlaskiej 250–260 p.,
na Polesiu, Wy˝ynie Zachodniowo∏yƒskiej, Roztoczu i w Kotlinie Sandomierskiej 200 p. i w Polsce po∏udniowo-wschodniej 430–460 p. Ponadto w rozproszeniu ok. 40 p.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku intensyfikacji rolnictwa i zwiàzanej z nià likwidacji ró˝norodnoÊci otwartego
krajobrazu (likwidacja zabagnieƒ, usuwanie zadrzewieƒ, tworzenie rozleg∏ych monokultur);
• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku zmiany ekstensywnie
u˝ytkowanych ∏àk i pastwisk na intensywnie u˝ytkowane
uprawy;
• utrata siedlisk ˝erowania wynikajàca z zaniechania rolniczego u˝ytkowania gruntów, czego bezpoÊrednim
skutkiem jest bàdê celowe ich zalesianie, bàdê te˝ zarastanie roÊlinnoÊcià krzewiastà i drzewiastà, drogà naturalnej sukcesji;
• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku zalesiania ÊródleÊnych obszarów otwartych;
• dzia∏ania zwiàzane z prowadzeniem gospodarki leÊnej
w pobli˝u zaj´tych gniazd w okresie l´gowym bezpoÊrednio przyczyniajà si´ do zwi´kszenia strat w l´gach.
BezpoÊrednie przeÊladowanie ptaków przez strzelanie do orlików na terenach l´gowych obecnie ma ju˝ marginalne znaczenie dla populacji tego gatunku w Polsce, natomiast wcià˝
istnieje problem strzelania do ptaków na w´drówkach w regionie Êródziemnomorskim, szczególnie w Libanie i Syrii, gdzie
rocznie mogà w ten sposób ginàç tysiàce orlików krzykliwych.
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Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

gniazduje na Mazowszu i na Kurpiach. Po zachodniej stronie Wis∏y, w drugim rejonie liczniejszego wyst´powania,
czyli na Pomorzu Zachodnim, zarejestrowano ok.
200–250 p. W Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej istniejà
pojedyncze stanowiska, w sumie liczàce 5–15 p., podobnie na Âlàsku – 5–10 p.
Wi´ksze skupienia orlika krzykliwego znajdujà si´ w nast´pujàcych ostojach ptaków: na Pomorzu Zachodnim – Lasy Puszczy
nad Drawà (15–20 p. w 2001), Ostoja Drawska (29–35 p.
w 2002), Ostoja Iƒska (24–27 p. w 2002); na Warmii i Mazurach – Dolina Pas∏´ki (23–25 p. w latach 1986–1999), Puszcza
Borecka (ok. 20 p. w 1995), Puszcza Napiwodzko-Ramucka
(20–25 p. w 1996), Puszcza Piska (do 82 p. w 1996); na Podlasiu – Dolina Biebrzy (43–53 p. w latach 1991–1992), Puszcza
Augustowska (40–51 p. w latach 1989–1996), Puszcza Bia∏owieska (66–68 p. w latach 1981–1994), Puszcza Knyszyƒska
(51–53 p. w latach 1983–1995); na Lubelszczyênie – Lasy
Strzeleckie (21 p. w latach 1999–2000), Puszcza Solska (20 p.
w latach 1999–2001); w woj. podkarpackim – Beskid Niski
(180–200 p. w latach 1984–1996), Bieszczady (do 61 p. w latach 1995–1998), Góry S∏onne (do 45 p. w latach 1991–1996)
oraz Pogórze Przemyskie (36–46 p. w latach 1980–1994).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Na obszarach gniazdowania gatunku nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin
rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
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• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà
ewidencjà gruntów;
• popieraç ekstensywne rolnictwo zwiàzane z utrzymaniem zró˝nicowanego krajobrazu rolniczego;
• odtworzyç ÊródleÊne ∏àki i pastwiska, które w ciàgu
ostatnich 20 lat zarasta∏y krzewami;
• zabezpieczyç ÊródleÊne tereny otwarte przed zalesianiem i naturalnà sukcesjà roÊlinnoÊci;
• zaniechaç osuszania obszarów leÊnych, a w razie potrzeby przywróciç wysokie uwilgotnienie gruntów leÊnych
poprzez budow´ przetamowaƒ na istniejàcych rowach
melioracyjnych;
• zaniechaç wszelkich odwodnieƒ Êródpolnych zabagnieƒ.
Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 20).

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej.

Monitoring
• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych powierzchniach rz´du 300–500 km2 po∏àczone z ocenà
udatnoÊci l´gów. Metodyka do ustalenia;
• co 3 lata nale˝y przeprowadzaç liczenia na powierzchniach próbnych wyznaczonych w najwi´kszych krajowych ostojach orlika. Metodyka do ustalenia.
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