Ptaki (cz´Êç II)

Caprimulgus europaeus

A224

L., 1758

Lelek
Rzàd: lelkowe, rodzina: lelkowate, podrodzina: lelki

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny gatunek l´gowy.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Ptak wielkoÊci go∏´bia, o d∏ugoÊci cia∏a 26–28 cm, rozpi´toÊci skrzyde∏ 57–64 cm, masie cia∏a 58–90 g. Upierzenie obu
p∏ci jest bardzo podobne: szarobrunatne, z czarnymi i brunatnymi pod∏u˝nymi plamami i pr´gami na wierzchu cia∏a
i poprzecznie prà˝kowanym spodem. Upierzenie lelka przypomina upierzenie sów, jest ono doskonale maskujàce. Samiec ró˝ni si´ od samicy jedynie obecnoÊcià bia∏ych plam na
koƒcach trzech skrajnych lotek i skrajnych sterówek. Charakterystyczna dla gatunku jest du˝a g∏owa. Drobny dziób kontrastuje z ogromnym rozwarciem paszczy. G∏os godowy samca jest bardzo donoÊny, przypominajàcy suchy, modulowany
terkot, trwa nawet do kilku minut. W locie tokowym samiec
klaszcze skrzyd∏ami w przerwach Êlizgowego lotu. Ze wzgl´du na nocny tryb ˝ycia lelek jest rzadko widywany.

Mo˝liwoÊci pomy∏ki z innymi
gatunkami
W locie przypomina sylwetkà pustu∏k´ Falco tinnunculus
(A096), lata bezszelestnie jak sowy i cz´sto trzyma sztywno
skrzyd∏a jak b∏otniaki. Jest jednak niedu˝ym ptakiem i stàd
pomyliç go mo˝na tylko z kuku∏kà Cuculus canorus (A212,
nieopisana w tej ksià˝ce), od której ró˝ni si´ nocnym trybem ˝ycia. Natomiast g∏os godowy samca jest tak charakterystyczny, ˝e mo˝liwoÊç pomy∏ki z g∏osami innych ptaków
jest niewielka, a pomyliç go naj∏atwiej z g∏osem turkucia
podjadka lub ropuchy zielonej.

Biologia
Tryb ˝ycia
Charakteryzuje si´ bardzo skrytym trybem ˝ycia. Aktywny
od zmierzchu do Êwitu, sp´dza dzieƒ, siedzàc nieruchomo,
ustawiwszy cia∏o wzd∏u˝ ga∏´zi lub przesiadujàc na ziemi.
L´gi
Powrót na l´gowiska rozpoczyna si´ ju˝ w po∏owie kwietnia,
a sk∏adanie jaj w maju (1. l´g) oraz w lipcu (2. l´g). Zniesienie najcz´Êciej z∏o˝one z 2 jaj sk∏adanych wprost na suche pod∏o˝e, zwykle na skraju lasu, w pobli˝u polan, luk
w drzewostanach starszych lub w m∏odnikach. W przypadku niepokojenia potrafi przenosiç jaja w bezpieczniejsze
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miejsca, nawet na odleg∏oÊç kilkunastu m. Wysiadywanie
jaj trwa 17–18 dni; m∏ode biegajà ju˝ po kilku dniach,
a pe∏nà samodzielnoÊç uzyskujà po 21 dniach. Piskl´ta karmione sà najintensywniej o zmierzchu i przed Êwitem. Zag´szczenie lelka w Polsce waha si´ od 0,6 p./10 km2 (Ziemia Lubuska) do 10,4 p./10 km2 (cz´Êç zagospodarowana
Puszczy Bia∏owieskiej). Na obszarach leÊnych z rozleg∏ymi
zr´bami zupe∏nymi zag´szczenie wynosi∏o: Puszcza Bia∏a
37 p./100 km2, na Nizinie Ârodkowomazowieckiej (Bory
Maciejowickie) 52 p./100 km2, na Nizinie Po∏udniowopodlaskiej (kompleks Kryƒszczak) 65 p./100 km2 i w Puszczy
Bia∏owieskiej 42,7 p./100 km2.
W´drówki i zimowanie
Odloty rozpoczynajà si´ ju˝ w sierpniu i jakkolwiek trwajà
prawie do koƒca paêdziernika, to g∏ówne ich nasilenie
przypada na wrzesieƒ. Nie wiadomo dok∏adnie gdzie odlatujà z Polski lelki na zim´. O nielicznie obràczkowanych
w naszym kraju lelkach istnieje tylko jedna informacja
o stwierdzeniu ptaka jesienià we W∏oszech. W´drówka
wiosenna, rozpoczynajàca si´ w Polsce w po∏owie kwietnia,
trwa przez ca∏y maj.

Caprimulgus europaeus (Lelek)

Pokarm
Du˝e owady chwytane wy∏àcznie w locie: motyle, chrzàszcze i b∏onkówki.

Wyst´powanie

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: (D) gatunek zagro˝ony z racji zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
91T0 Âródlàdowy bór chrobotkowy

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych

Rozmieszczenie geograficzne
Wyst´puje prawie w ca∏ej Europie, unikajàc tylko bezleÊnych regionów dalekiej pó∏nocy (Islandia, pó∏nocna
Szkocja) oraz zachodniej i pó∏nocnej Skandynawii, pó∏nocnej Rosji i Alp. Area∏ europejski lelka obejmuje obszary, na których temperatury Êrednie okresu maj–lipiec przekraczajà 15 °C, a ∏àczne opady w okresie tych 3 miesi´cy
sà ni˝sze od 260 mm.
Europ´ zamieszkujà 2 podgatunki: nominatywny C. e. europaeus, wyst´pujàcy w Êrodkowej, pó∏nocnej Europie
i pó∏nocnej Azji do jez. Bajka∏, oraz C. e. meridionalis wyst´pujàcy w po∏udniowej Europie, Pó∏nocnej Afryce, w Azji
Mniejszej, na Pó∏wyspie Iberyjskim, we W∏oszech, na Pó∏wyspie Ba∏kaƒskim, na W´grzech, w Rumunii, na Krymie
i Kaukazie oraz w pó∏nocno-zachodnim Iranie. Cztery pozosta∏e gatunki zamieszkujà inne tereny Azji a˝ do pó∏nocnych Chin na wschodzie.
Zimowiska sà po∏o˝one na rozleg∏ych terenach Afryki, na po∏udnie od Sahary.

Rozwój i stan populacji

Znaczne populacje zasiedlajà obszary po∏o˝one w parkach narodowych: Bia∏owieski PN, Kampinoski PN, S∏owiƒski PN, parkach krajobrazowych: Spalski PK, PK Lasów Janowskich, PK Puszczy Solskiej, a tak˝e na obszarach chronionego krajobrazu, np. ¸ukowski OChK.

WielkoÊç europejskiej l´gowej populacji lelka szacowana
jest na oko∏o 310 000–860 000 p. Gatunek zasiedla najliczniej Rosj´ (100 000–500 000 p.), Hiszpani´
(82 000–112 000 p.), Bia∏oruÊ (35 000–50 000 p.), Francj´ (20 000–50 000 p.), Grecj´ (10 000–20 000 p.) i W∏ochy (5000–15 000 p.). W Bu∏garii, na W´grzech, w Portugalii i Turcji gniazduje do 10 000 p.
LiczebnoÊç krajowej populacji l´gowej lelka nie jest znana. Wed∏ug jednych szacunków mo˝e ona wynosiç oko∏o
4000–6000 p., wed∏ug innych zaledwie 1000–5000 p..
Zaskakujàco niska jest ocena podana dla Wielkopolski
(200 p.), populacj´ zasiedlajàcà Ma∏opolsk´ szacuje si´
na 800–1000 p., a populacj´ Mazowsza i Po∏udniowego
Podlasia na 1100–1300 p. Niewiele wiemy o trendach
zmian rozmieszczenia i liczebnoÊci lelka w Polsce, natomiast prawdopodobnie gatunek ten wykazuje kilkuletnie
fluktuacje liczebnoÊci.
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Siedlisko
Lelek jest gatunkiem charakterystycznym dla rozleg∏ych
kompleksów leÊnych z polanami i zr´bami. Najcz´Êciej
zasiedla skraje borów mieszanych i suchych oraz nadmorskie bory ba˝ynowe i Êwietliste dàbrowy. Szczególnie
licznie zasiedla rozleg∏e zr´by oraz tzw. po˝arzyska
i wi´ksze ÊródleÊne polany. Natomiast skraje zewn´trzne
lasów liczniej zasiedla tyko wtedy, je˝eli sàsiadujà z od∏ogowanymi gruntami rolnymi lub suchymi pastwiskami
i ∏àkami, wydmami i wrzosowiskami. Unika lasów zwartych, podmok∏ych oraz niedu˝ych „wysp” leÊnych po∏o˝onych w znacznej odleg∏oÊci od du˝ych kompleksów, mo˝e jednak zasiedlaç niewielkie k´py sosen na wydmowych
wyniesieniach wÊród ∏àk w dolinach rzek, nawet do 1 km
od najbli˝szych du˝ych kompleksów (np. na Równinie
Kurpiowskiej). Wyst´puje te˝ na rozleg∏ych wydmach poroÊni´tych m∏odnikami sosnowymi. Zasiedla uprawy sosnowe i Êwierkowe (do wieku 10–15 lat) nawet w g∏´bi
du˝ych kompleksów leÊnych. Na przelotach spotykany
nawet w Êródmiejskich skwerach i parkach.

Rozmieszczenie w Polsce
Rozmieszczenie lelka w naszym kraju nie jest dok∏adnie
rozpoznane, g∏ównie z uwagi na jego niskà wykrywalnoÊç
(nocny tryb ˝ycia). Wyst´puje na prawie ca∏ym Ni˝u Polskim, choç nie wykryto go na ˚u∏awach WiÊlanych, na wielu fragmentach Pomorza, Wielkopolski, Âlàska, pó∏nocnego Mazowsza i Lubelszczyzny. W po∏udniowej Polsce lelek
dochodzi do wysokoÊci 700 m n.p.m. (Bieszczady) lub
900 m n.p.m. (Sudety). W centralnej i wschodniej Polsce
jest bardziej rozpowszechniony i przypuszczalnie liczniejszy
w porównaniu z zachodnià cz´Êcià kraju. Ponadto w wielu
regionach mo˝e wyst´powaç plamowo, unikajàc rozleg∏ych obszarów krajobrazu rolniczego, pozbawionych du˝ych kompleksów leÊnych: na Nizinie Po∏udniowopodlaskiej najmniejszy kompleks leÊny zasiedlony przez lelka
mia∏ powierzchni´ 120 ha.
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LiczebnoÊç lelka na obszarach proponowanych do sieci Natura 2000 przedstawia si´ nast´pujàco: Puszcza Bia∏owieska
250–280 p., Puszcza nad Gwdà 110 p., powy˝ej 100 p. lelków gniazduje w Lasach Janowskich, w Lasach ¸ukowskich
58–66 p., w Puszczy Bia∏ej ponad 50 p., w Puszczy Kampinoskiej 11–50 p., w Dolinie Pilicy 40 p., w Dolinie S∏upi
15–30 p., na Bielawskich B∏otach 25 p., w Puszczy Solskiej
powy˝ej 20 p., w Lasach Puszczy nad Drawà 20 p. i w Ostoi
Wkrzaƒskiej 10–12 p. Ponadto licznie wyst´puje w Puszczy
Kurpiowskiej i Lasach Maciejowickich na Mazowszu.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata bazy pokarmowej (obni˝enie liczebnoÊci du˝ych
owadów) w wyniku: stosowania chemicznych Êrodków
ochrony roÊlin w okresie l´gowym (maj–sierpieƒ) w rozleg∏ych kompleksach borowych zasiedlanych przez lelka;
zamiany pastwisk na grunty orne; zalesiania od∏ogów.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• pozostawiaç w stanie nie zmienionym siedliska otwarte
w obr´bie lasów (polany, niezalesione wydmy i dolinki
ÊródleÊnych rzek, wrzosowiska);
• pozostawiaç k´py starszych drzew wÊród zr´bów, stanowiàce dogodne miejsca dziennego odpoczynku ptaków;
• objàç specyficzne, suche grunty z rzadkà roÊlinnoÊcià
murawowà, sàsiadujàce z kompleksami leÊnymi stanowiàcymi najwi´ksze w Polsce stanowiska lelka (Puszcza
Bia∏a, Puszcza Kurpiowska, Bory ¸ochowskie, Lasy ¸ukowskie) programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi utrzymanie takich siedlisk w stanie niezmienionym; rotacyjne od∏ogowanie, zaniechanie stosowania
pestycydów oraz nawo˝enia mineralnego, wykluczenie
planowych zalesieƒ.

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji
l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej;
• wp∏yw chemicznych zabiegów ochrony roÊlin obejmujàcych du˝e obszary leÊne na liczebnoÊç lelka.

Monitoring
• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na podstawie liczby tokujàcych samców), na prze∏omie czerwca i lipca, na
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powierzchniach próbnych o wielkoÊci co najmniej
50 km2, przy zastosowaniu stymulacji magnetofonowej,
w odst´pach 3-letnich. Konieczne liczenia nocne.
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