
Aquila chrysaetos
(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek l´gowy, skrajnie nielicznie l´gowy; osiad∏y, cz´-
Êciowo koczujàcy. Wyst´puje g∏ównie w Karpatach.

Opis gatunku

Orze∏ przedni jest najwi´kszym przedstawicielem rodzaju
Aquila. Dwukrotnie wi´kszy od myszo∏owa. Wymiary: d∏u-
goÊç cia∏a 80–86 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 190–230 cm.
Dymorfizm p∏ciowy przejawia si´ w wielkoÊci cia∏a. Samiec
jest mniejszy ni˝ samica, masa cia∏a samca 2,9–4,5 kg,
a samicy 3,8–6,6 kg. Pomimo du˝ych rozmiarów w locie
sprawia wra˝enie delikatnego ptaka. W czasie krà˝enia
ma skrzyd∏a uniesione do góry. Sà one d∏ugie i szerokie,
zakoƒczone palczasto rozstawionymi lotkami 1. rz. G∏owa
mocno wysuni´ta do przodu z silnym hakowatym dziobem.
Ty∏ g∏owy i kark z∏oty. Ogon stosunkowo d∏ugi, na koƒcu
zaokràglony, zakoƒczony czarnym, szerokim pasem. Nogi
opierzone a˝ do samych palców. Ptaki doros∏e sà ca∏e brà-
zowe, z wierzchu majà rozjaÊnienia na ramionach, a pod
spodem skrzyde∏ s∏abo zaznaczone jaÊniejsze smugi u na-
sady lotek. Lotki oraz pióra ogona sà delikatnie prà˝kowa-
ne. M∏ode ptaki bardzo ∏atwo odró˝niç od doros∏ych z po-
wodu obecnoÊci bia∏ych plam na spodzie skrzyde∏ i bia∏ej
nasady ogona, kontrastujàcych z ciemnobràzowym upie-
rzeniem reszty cia∏a. Zmiana szaty z m∏odocianej na doro-
s∏à nast´puje stopniowo, do 5.–6. roku ˝ycia. W tym cza-
sie nasada ogona ciemnieje, bia∏e plamy pod skrzyd∏ami
stajà si´ coraz mniejsze i mniej kontrastowe, a˝ w koƒcu
ca∏kowicie zanikajà. Ca∏e upierzenie troch´ rozjaÊnia si´,
a z∏ota potylica i kark stajà si´ jeszcze lepiej widoczne.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Orze∏ przedni w locie mo˝e zostaç pomylony z orlikiem
krzykliwym Aquila pomarina (A089) lub nawet z myszo∏o-
wem Buteo buteo (A087), zw∏aszcza gdy obserwacja odby-
wa si´ z wi´kszej odleg∏oÊci.
Orze∏ przedni w czasie krà˝enia unosi skrzyd∏a do góry
w kszta∏cie p∏ytkiego V. Ogon ma znacznie d∏u˝szy od orli-
ka czy myszo∏owa. W locie aktywnym uderzenia skrzyde∏
sà g∏´bokie i silne. Skrzyd∏a orlika w locie sà wygi´te w dó∏
i tworzà ∏agodny ∏uk, a podczas krà˝enia mogà byç trzy-
mane p∏asko. Z kolei myszo∏ów w czasie krà˝enia (podob-
nie jak orze∏ przedni) trzyma skrzyd∏a lekko uniesione do

góry, lecz sà one znacznie krótsze. G∏owa równie˝ krótka
i szeroka. Uderzenia skrzyde∏ myszo∏owa sà p∏ytkie i szyb-
kie, a w czasie polowania stosunkowo cz´sto zawisa w po-
wietrzu, wymachujàc doÊç szybko skrzyd∏ami.

Biologia

Tryb ˝ycia
Ptaki doros∏e trzymajà si´ parami, na zaj´tym przez siebie
terytorium. Stosunkowo cz´sto latajà razem, zw∏aszcza
wtedy, gdy utracà lub nie przystàpià do l´gu. M∏ode ptaki
do wieku 3–4 lat ˝yjà samotnie, cz´sto na obrze˝ach are-
a∏u l´gowego, a tak˝e poza sta∏ymi l´gowiskami.

L´gi
Gatunek terytorialny. Na sta∏ych l´gowiskach gniazda po-
szczególnych par oddalone sà od siebie Êrednio o 12 km
(8–15km). Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà w wieku ok. 4 lat.
Zdarzajà si´ pary przyst´pujàce do l´gu, w których obydwa
lub jeden z osobników nosi jeszcze szat´ m∏odocianà.
Przy sprzyjajàcej pogodzie w rewirach l´gowych or∏y przed-
nie pojawiajà si´ ju˝ w pierwszej po∏owie lutego. W pogod-
ne dni mo˝na wówczas obserwowaç tokujàce ptaki w oko-
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licach miejsca gniazdowego. Loty tokowe sà niezmiernie wi-
dowiskowe. Para najpierw szybuje nad lasem, wzbijajàc si´
do góry, nast´pnie ptaki sk∏adajà skrzyd∏a, pikujàc w dó∏
i znów wzlatujà szybko do góry. CzynnoÊç t´ powtarzajà
wiele razy, tor ich lotu przypomina falistà lini´ o kszta∏cie si-
nusoidy. Para mo˝e te˝ szczepiç si´ szponami i spadaç szyb-
ko w dó∏, aby tu˝ nad ziemià rozdzieliç si´ i wzlecieç ponow-
nie w gór´. W powietrzu samiec w obecnoÊci samicy upusz-
cza czasami noszonà w szponach ofiar´, którà ponownie
∏apie, pikujàc w dó∏ z du˝à szybkoÊcià. Gnieêdzi si´ w sta-
rych lasach, najcz´Êciej w partiach podszczytowych wy˝-
szych gór i wzniesieƒ, w niewielkich zag∏´bieniach terenu
os∏oni´tych od wiatru, lecz na ogó∏ z dobrym widokiem na
okolic´. Gniazda lokuje na du˝ych drzewach przy pniu,
w górnej cz´Êci korony, od ziemi ponad 20 metrów, a w Ta-
trach i Pieninach równie˝ na pó∏kach skalnych. Ponad 85%
gniazd w polskiej cz´Êci Karpat znajduje si´ na jod∏ach. Po-
nadto or∏y zak∏adajà gniazda na sosnach, Êwierkach, mo-
drzewiach i bukach. Zajmujà te˝ gniazda innych wi´kszych
ptaków, np. bociana czarnego, orlika, myszo∏owa lub
gniazda sztuczne skonstruowane przez cz∏owieka, które roz-
budowujà. W swoim rewirze l´gowym majà jedno lub kilka
gniazd, które zasiedlajà w kolejnych latach. Nowe gniazdo
budujà najcz´Êciej wtedy, gdy w poprzednim by∏y niepoko-
jone lub nie uda∏o im si´ wyprowadziç pisklàt. Majà jeden
l´g w roku, a w niektóre lata, zw∏aszcza przy niedostatku
pokarmu, w ogóle nie przyst´pujà do l´gu. Nie powtarzajà
te˝ l´gu, nawet jeÊli do straty dosz∏o na samym jego poczàt-
ku. W drugiej po∏owie marca samica sk∏ada 1–2 jaja, wy-
jàtkowo 3. Wysiaduje g∏ównie samica, samiec dostarcza
pokarm i mo˝e zast´powaç jà w wysiadywaniu na krótko,
w godzinach po∏udniowych. Po oko∏o 45 dniach, na prze∏o-
mie kwietnia i maja, wykluwajà si´ piskl´ta pokryte bia∏ym,
g´stym puchem. U or∏a przedniego, podobnie jak i u innych
gatunków z tego rodzaju, wyst´puje zjawisko kainizmu. Po-
lega ono na tym, ˝e starsze piskl´ jest bardzo agresywne
w stosunku do m∏odszego i zwykle je zabija. M∏ode przeby-
wajà w gnieêdzie 10–12 tygodni. Wylot z gniazd nast´puje
w drugiej po∏owie lipca lub na poczàtku sierpnia. Potem
d∏ugo jeszcze korzystajà z opieki rodziców, przebywajàc na
terytorium l´gowym, niekiedy a˝ do póênej jesieni.
Zag´szczenie populacji w typowych siedliskach polskiej cz´-
Êci Karpat wynosi 0,4–0,5 p.100 km2, przy czym jest ono
najwy˝sze w Bieszczadach Zachodnich, gdzie na przyk∏ad
w CiÊniaƒsko-Wetliƒskim PK osiàga 0,9 p./100 km2 po-
wierzchni ca∏kowitej i 1,2 p./100 km2 powierzchni leÊnej.

W´drówki i zimowanie
Na ogó∏ gatunek osiad∏y. Cz´Êç par zimuje, zw∏aszcza
w ∏agodniejsze zimy, w swych terytoriach l´gowych. Nie-
które jednak przemieszczajà si´ na ni˝sze tereny zasob-
niejsze w pokarm. M∏ode ptaki koczujà pojedynczo. Spoty-
kane sà w ró˝nych cz´Êciach kraju i jeÊli znajdà odpowied-
nie dla siebie siedlisko, zatrzymujà si´ na d∏u˝ej. Inne po-
dejmujà dalsze w´drówki.

Pokarm
Orze∏ przedni jest drapie˝cà oraz padlino˝ercà. ˚ywi si´
g∏ównie upolowanymi przez siebie Êredniej wielkoÊci ssa-
kami i ptakami, ale nie gardzi równie˝ padlinà i to o ka˝-
dej porze roku. Jego ofiarami w Karpatach sà najcz´Êciej
kuny, zajàce, m∏ode sarny i lisy, Êwistaki, koty domowe,
kruki, go∏´bie, sowy, myszo∏owy, kuraki, czaple oraz drób
domowy. Zimà cz´Êciej korzysta z padliny, np. wyk∏adanej
przez myÊliwych w pobli˝u ambon lub z resztek ofiar upo-
lowanych przez wilki. W latach 1993–1999 w zebranych
z gniazd resztkach pokarmu oraz wypluwkach oznaczono
305 ofiar z 37 gatunków zwierzàt, w tym by∏o 13 gatun-
ków ssaków, 20 gatunków ptaków i po 2 gatunki gadów
i owadów. G∏ówny sposób polowania to powolny lot
z g∏owà skierowanà ku do∏owi i penetrowanie ∏owiska na
niewielkiej wysokoÊci. Na wietrze chwilami mo˝e zawisaç
w powietrzu, lecz nie macha wówczas tak szybko skrzyd∏a-
mi, jak to czynià myszo∏owy lub pustu∏ka. Poluje równie˝
z zasiadki, wykorzystujàc do tego k´py drzew rosnàcych
poÊród ∏àk i pastwisk, obrze˝a lasów, graƒ skalnà, a tak-
˝e siedzàc na ziemi na wy˝szych wzniesieniach w terenie
otwartym. Po zauwa˝eniu ofiary nast´puje szybki atak
i pochwycenie jej silnymi, ostrymi szponami. Ofiary chwy-
tane sà g∏ównie na ziemi, a ptaki niekiedy podczas zrywa-
nia si´ do lotu. Zdarzajà si´ wyspecjalizowane pary polu-
jàce razem i podejmujàce wspólnie próby wyp∏oszenia
z zaroÊli ukrytych zwierzàt.

Wyst´powanie

Siedlisko
Zdecydowana wi´kszoÊç stanowisk po∏o˝ona jest w miej-
scach doÊç odleg∏ych od siedzib ludzkich, na terenach ma-
∏o przekszta∏conych przez cz∏owieka, z ekstensywnà gospo-
darkà rolnà. Na miejsca gniazdowe orze∏ przedni wybiera
stare drzewostany jod∏owe i jod∏owo-bukowe o niewielkim
zwarciu i bardzo ma∏ej penetracji ludzkiej, w pobli˝u rozle-
g∏ych i wy˝ej po∏o˝onych terenów otwartych. W wysokich
górach zajmuje równie˝ pó∏ki skalne. Bardzo wa˝nymi ele-
mentami rewiru sà równie˝ uschni´te drzewa, które or∏y wy-
korzystujà jako miejsca obserwacyjne lub odpoczynkowe.
Jego ∏owiskami sà niezalesione wzgórza o stosunkowo du-
˝ym nachyleniu, ze s∏abo zagospodarowanymi ∏àkami
i pastwiskami, z k´pami drzew i krzewów – g∏ównie tarni-
ny i ja∏owca oraz obszary nieu˝ytków.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bez-

wapienne wyle˝yska Ênie˝ne (Salicion herbaceae)
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciep∏olubne

murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)
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6520 Górskie ∏àki konietlicowe u˝ytkowane ekstensywnie
(Polygon-Trisetion)

8210 Wapienne Êciany skalne ze zbiorowiskami Potentille-
talia caulescentis

9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)

9410 Górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç – zbio-
rowiska górskie)

91P0 Jod∏owy bór Êwi´tokrzyski (Abietetum polonicum)

Rozmieszczenie geograficzne
Orze∏ przedni wyst´puje na ca∏ej pó∏kuli pó∏nocnej. W ob-
r´bie gatunku wyró˝niono 6 podgatunków zamieszkujà-
cych ró˝ne tereny i kontynenty. Na obszarze Polski i ca∏ej
Europy, z wyjàtkiem Pó∏wyspu Iberyjskiego, wyst´puje pod-
gatunek A. c. chrysaetos. W Europie zasiedla on Wyspy
Brytyjskie, Skandynawi´, rozleg∏e ni˝e Europy Ârodkowej
i Europy Wschodniej na po∏udniu po Karpaty, Ba∏kany i Al-
py. Poza Europà wyst´puje tak˝e w zachodniej i Êrodkowej
Syberii, a˝ po Góry A∏taj. Podgatunek A. c. homeyeri za-
mieszkuje po∏udniowà Europ´ (Pó∏wysep Iberyjski, du˝e
wyspy na Morzy Âródziemnym), pó∏nocno-zachodnià Afry-
k´, Azj´ Mniejszà, Pó∏wysep Arabski do Kaukazu i Iranu.
Inne podgatunki zamieszkujà Azj´ Centralnà po wschod-
nie jej kraƒce i kontynent pó∏nocnoamerykaƒski.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce aktualnie orze∏ przedni wyst´puje g∏ównie
w Karpatach, na terenie woj. podkarpackiego i ma∏opol-
skiego, gdzie gniazduje ok. 85% krajowej populacji.
G∏ównymi obszarami wyst´powania sà Bieszczady, Góry
Sanocko-Turczaƒskie, Pogórze Przemyskie, Beskid Niski,
Beskid Sàdecki, Pieniny, Gorce, Tatry i Beskid ˚ywiecki.
Ponadto pojedyncze pary gniazdujà w pó∏nocno-wschod-
niej Polsce i na Pomorzu Ârodkowym. Wi´kszoÊç osobni-
ków polskiej populacji zimuje na swych sta∏ych l´gowi-
skach lub w ich pobli˝u.

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): EN gatunek silnie
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

Na obszarach chronionych wyst´puje wi´ksza cz´Êç pol-
skiej populacji or∏a przedniego. Co najmniej po jednej pa-
rze wyst´puje w parkach narodowych – Babiogórskim PN,
Tatrzaƒskim PN, Pieniƒskim PN, Gorczaƒskim PN, Magur-
skim PN, Bieszczadzkim PN, Biebrzaƒskim PN oraz S∏owiƒ-
skim PN. Najwi´cej ptaków gniazduje w parkach krajobra-
zowych: po 5 p. w CiÊniaƒsko-Wetliƒskim PK i PK Gór
S∏onnych, po 2 p. w PK Doliny Sanu i Popradzkim PK, po
1 p. w JaÊliskim PK i PK Pogórza Przemyskiego. Na OChK
Beskidu Niskiego aktualnie wykryto 3 p. z gniazdami.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa or∏a przedniego oceniana
jest na 6600–12 000 p. Najliczniej gatunek wyst´puje
w Turcji (do 5000 p.) i Hiszpanii (1192–1265 p.)– podga-
tunek A.ch. homeyeri. Podgatunek nominatywny jest naj-
liczniejszy w Norwegii (700–1000 p.), Szwecji
(600–750 p.), Rosji (ok. 500 p.), Wielkiej Brytanii (422 p.
w 1992) oraz Austrii i Finlandii (po 300–350 p.). W mniej-
szej liczbie wyst´puje w paƒstwach bezpoÊrednio sàsiadu-
jàcych z Polskà, np. na Bia∏orusi (40–50 p.), w Niemczech
(45–50 p.) i na S∏owacji (80–90 p.).
W XIX w. orze∏ przedni wyst´powa∏ w Polsce przypuszczalnie
na terenie ca∏ego kraju, chocia˝ niezbyt licznie. Jego liczeb-
noÊç oceniano wówczas na ok. 50 p. W wyniku przeÊlado-
waƒ pod koniec XIX w. zosta∏ prawie zupe∏nie wyt´piony.
Na poczàtku XX w. przetrwa∏y jedynie pojedyncze stanowi-
ska w Karpatach. W latach 30. i 40. or∏y przednie zacz´∏y
pojawiaç si´ równie˝ na Mazurach. W latach 50. i 60. ich
liczba w Polsce wynosi∏a ju˝ 20–30 p., z czego po∏owa wy-
st´powa∏a w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci kraju. Na prze∏o-
mie lat 70. i 80. stan liczebny or∏a przedniego w pó∏nocno-
wschodniej Polsce zmniejszy∏ si´, a o niektórych stanowi-
skach karpackich brakowa∏o informacji. W po∏owie lat 80.
liczebnoÊç tego gatunku oceniono na 10–15 p., a na po-
czàtku lat 90. ju˝ tylko na 5–10. W koƒcu lat 90. orze∏
przedni osiàgnà∏ najwy˝szy stan liczebny, w ciàgu ostatnich
50 lat, który wynosi 30–35 p. Stwierdzona obecnie wy˝sza
liczebnoÊç w porównaniu z latami wczeÊniejszymi wynika
prawdopodobnie z trzech powodów: intensywniejszego
prowadzenia badaƒ terenowych przez cz∏onków Komitetu
Ochrony Or∏ów, tym samym dok∏adniejszej inwentaryzacji
ptaków oraz wskutek poprawy bazy pokarmowej i lepszej
ochrony gatunku. Poprawa i zwi´kszenie ∏owisk nastàpi∏o
mi´dzy innymi z powodu zaniechania uprawy pól w gó-
rach, po rozwiàzaniu paƒstwowych gospodarstw rolnych
oraz ogólnego spadku zainteresowaƒ produkcjà rolnà.
Przyby∏o ugorów i ∏àk korzystnie wp∏ywajàcych na powi´k-
szenie si´ powierzchni terenów ∏owieckich or∏ów.
Ocena populacji zimujàcej w Polsce kszta∏tuje si´ na pozio-
mie 50–60 os.
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Ptaki (cz´Êç I)

W latach 90. orze∏ przedni zosta∏ stwierdzony w nast´pujà-
cych ostojach ptaków: Ostoja S∏owiƒska (1 para w latach
1991–1995), Pogórze Przemyskie (1 p. w latach
1991–1998), Góry S∏onne (5 p. w latach 1995–2004), Biesz-
czady (7–8 p. w latach 1995–2004), Beskid Niski (6–8 p.
w latach 1993–2004) i Tatry (1–2 p. w latach 1992–2004).

Zagro˝enia

Najpowa˝niejszymi zagro˝eniami dla populacji or∏a
przedniego w Karpatach sà:
• utrata siedlisk ˝erowania wynikajàca z zaniechania rol-

niczego u˝ytkowania gruntów, czego bezpoÊrednim
skutkiem jest ich zalesianie bàdê te˝ zarastanie roÊlinno-
Êcià krzewiastà i drzewiastà, w wyniku sukcesji;

• utrata bazy pokarmowej w wyniku spadku liczebnoÊci
potencjalnych ofiar w ∏owiskach or∏a;

• utrata siedlisk gniazdowych, w wyniku wycinania starych
drzewostanów na terenach trudno dost´pnych, które sà
ostojami gatunku;

• napowietrzne linie energetyczne, o które ptaki rozbijajà
si´ lub zostajà Êmiertelnie pora˝ane pràdem;

• niepokojenie ptaków w ∏owiskach i miejscach gniazdo-
wych w wyniku zagospodarowania turystycznego tere-
nów górskich i wzmo˝onej penetracji ludzkiej.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• opracowaç i wdro˝yç strategi´ zagospodarowania tere-

nów wa˝nych dla populacji or∏a przedniego;
• na obszarach wyst´powania or∏a odtworzyç ∏àki i pa-

stwiska, które w ciàgu ostatnich 20 lat podlega∏y zara-
staniu krzewami;

• na obszarach wyst´powania or∏a zabezpieczyç tereny
otwarte przed zalesianiem i naturalnà sukcesjà roÊlinno-
Êci przez podj´cie ich koszenia i obj´cie wypasem;

• na obszarach wyst´powania or∏a doprowadziç do
zwi´kszenia stanu liczebnego zwierzyny drobnej, jak
i ssaków kopytnych;

• ograniczyç i ukierunkowaç ruch turystyczny w rejonach
wyst´powania or∏a.

Propozycje badaƒ

Nale˝y prowadziç dalsze badania nad:
• rozmieszczeniem i liczebnoÊcià krajowej populacji l´gowej;
• rozmieszczeniem i liczebnoÊcià populacji zimujàcej w kraju;
• wybiórczoÊcià siedliskowà, w tym preferencjami ˝erowi-

skowymi or∏a;
• sukcesem l´gowym;
• prze˝ywalnoÊcià;
• dyspersjà w obr´bie krajowej populacji l´gowej;
• skutecznoÊcià czynnej ochrony gatunku.

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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