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Gadożer Circaetus gallicus jest jednym 
z 42 gatunków ptaków należących do rzędu 
szponiastych Accipitriformes wykazanych 
z obszaru Europy, jednym z dziewięciu 
gatunków orłów zamieszkujących Europę 
i znajduje się zarazem w grupie czterech 

oddalonych punktów, a następnie (25–29 
maja) z dwóch. Po obserwacjach zapadają-
cych ptaków, kolejno w dniach 20 i 27 maja 
(w pierwszym przypadku z pokarmem), 
zawężono obszar poszukiwań. Wreszcie, 29 
maja, po dłuższej obserwacji dwóch gado-
żerów, które zapadły w pobliskim lesie, zna-
leziono czynne gniazdo z wysiadującą sa-
micą. Słabo widoczna od dołu konstrukcja 
umieszczona była na wysokości 18  m nad 
ziemią, w szczytowej części korony silnie 
rozgałęzionej, ponad stuletniej sosny, rosną-
cej na granicy torfowiska i boru wilgotnego 
(fot. 3 i 4). By udokumentować i potwierdzić 
prawidłowość oznaczenia, w dniu 1 czerw-
ca przeprowadzono 6-godzinną obserwację 
przez lunetę (w ukryciu w odległości ponad 
200 m od drzewa lęgowego). Niecka gniaz-
dowa była na tyle głęboka, że praktycznie 
przez większość czasu widziano niemal wy-
łącznie wystający ponad brzeg gniazda frag-
ment głowy samicy. Samica nieprzerwanie 
wysiadywała prawdopodobnie jedno jajo. 
W tym czasie tylko raz na gnieździe widzia-
no przekazanie pokarmu do samicy przez 
samca. Podczas kontroli w dniu 17 lipca 
pod gniazdem znaleziono pióra pisklęcia 
w pałkach (fot. 5), co umożliwiło oszaco-
wanie wieku pisklęcia na ponad 3 tygodnie. 
Prawdopodobną przyczyną śmierci mogło 
być zadławienie, gdyż bezpośrednio przy 
głowie spoczywał szkielet węża. Przycięcie 
nasady dutek piór spod gniazda mogło być 
spowodowane przez kruka Corvus corax 
posilającego się resztkami pisklęcia.

W sezonie 2021 mogliśmy zaobserwo-
wać również inne gadożery na dwóch, od-
dalonych stanowiskach (wyraźne różnice 
w ubarwieniu, ubytki w upierzeniu), w tym 

gatunków orłów regularnie gniazdujących 
na obszarze Polski. Jest to ptak wędrow-
ny o pofragmentowanym areale lęgowym, 
którego zwarty zasięg na wschód i połu-
dniowy wschód od granicy Polski sięga do 
Indii, Mongolii i Chin, zaś na zachód – od 
granicy Włoch po skraj Europy kontynen-
talnej (Orta i in. 2020). Przeważająca część 
europejskiej populacji (80%) koncentru-
je się na obszarze Portugalii, Hiszpanii, 
Francji i  Turcji (Sørensen i Herrando 
2020). Status gadożera w skali globalnej 
ocenia się jako niezagrożony (LC – gatunek 
najmniejszej troski) o stabilnej liczebno-
ści (Birdlife 2022). Regionalnie w Europie 
stwierdza się nawet niewielki wzrost jego 
populacji (Orta i in. 2020), szczególnie 
w części areału południowego i północ-
no-zachodniego (Sørensen i Herrando 
2020); na Pół wyspie Apenińskim wzrost 
sięga około 10% rocznie (Premuda i Belosi 
2015). W Polsce ze względu na drastyczny 
spadek liczebności w ciągu ostatnich 50 lat 
i skrajnie małą obecnie liczebność gadożer 
znalazł się w grupie 11 gatunków sklasy-
fikowanych w „Czerwonej liście ptaków 
Polski” jako krytycznie zagrożony (CR) 
(Wilk i in. 2020).

W 2021 roku w ramach inwentaryzacji 
ornitologicznej Lasów Sobiborskich, po-
cząwszy od 10 maja obserwowaliśmy wielo-
krotnie krążące wysoko nad lasami lub niżej 
nad zrębami jeden bądź dwa gadożery (fot. 
1 i 2). Indywidualne różnice w upierzeniu 
ptaków wskazywały, że są to te same osob-
niki. W związku z podejrzeniem, że jest to 
lokalna para lęgowa, rozpoczęto poszuki-
wania gniazda. Najpierw (18–24 maja) pro-
wadzono jednoczesne obserwacje z pięciu 

Pod koniec maja 2021 roku, po kilku-
tygodniowych poszukiwaniach w Lasach 
SobiborskichnaLubelszczyźnieznalezio-
no czynne gniazdo gadożera z wysiadu-
jącąsamicą.Wlipcupodgniazdemnapo-
tkanoresztkimartwegopisklęcia.Lęgjest
pierwszym stwierdzonym w tym rejonie 
po ponad 30-letniej przerwie.W donie-
sieniuautorzyanalizująaktualnąsytuację
gatunkuwPolsce.
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1–2 | Para gadożerów stwierdzona  
w terytorium. Fotografie wykonane w tym 

samym czasie (kolarz zdjęć:  
z prawej samica, z lewej samiec)

fot. Grzegorz Kielnierowski

3–4 | Rozłożysta sosna w wieku  
ponad 100 lat z gniazdem 
gadożera oraz widok siedliska 
fot. Marek Kołodziejczyk
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stronie (np. Stawarczyk i in. 2017; Sikora 
i in. 2020). Obserwacje tego rodzaju war-
to jednak weryfikować w terenie. W są-
siadującym Szackim Parku Narodowym 
na Ukrainie podawano cztery stanowiska 
tego orła sprzed 2014 roku (Yurchuk i in. 
2014). Obecny wzrost obserwacji gadożera 
na Białorusi, Ukrainie i w Rumunii przypi-
suje się raczej lepszemu poznaniu gatunku 
niż jego ekspansji na północ, która według 
prognoz specjalistów może wystąpić przed 
końcem XXI wieku w wyniku ocieplenia 
klimatu (Sørensen i Herrando 2020).
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gowym w roku 2012 (Komisja Faunistyczna 
2008–2015). W  konsekwencji skreślenia 
gadożera z listy gatunków weryfikowanych 
przez Komisję Faunistyczną w 2016 roku 
nastąpiła przerwa w aktualnych doniesie-
niach dotyczących obserwacji gatunku. 
Od 2018 roku ten brak informacyjny wy-
pełnia Kartoteka Rzadkich Ptaków (Sikora 
i in. 2020). Lęgowe gadożery z gniazdem 
wykryto w 2004 roku w  Puszczy Solskiej 
(Komisja Faunistyczna, Stawarczyk i in. 
2017), które gniazdowały tam na pewno 
jeszcze w 2018 roku (Sikora i in. 2020). 
Opisywane przez nas stanowisko, jest od-
ległe od niego o ponad 100  km. Oprócz 
tych dwóch (trzech?) gniazd stwierdzo-
nych z obszaru Polski w XXI wieku znane 
jest jeszcze gniazdo na Podkarpaciu, po-
dane w roku 2008 (Komisja Faunistyczna 
2011). Część obserwacji gadożerów może 
dotyczyć ptaków lęgowych na Białorusi 
i Ukrainie, jedynie polujących po naszej 

parę ptaków. W dniu 28 czerwca sfilmo-
wano osobnika na śródleśnej polanie, a 7 
lipca ptaka z odkształconymi sterówkami 
(być może w następstwie wysiadywania). 
Nie wykluczamy zatem, że obszar ten może 
zasiedlać nawet do trzech par gadożerów.

Jeszcze w latach 70. XX wieku popu-
lację krajową gadożera szacowano na 
20–30 par (Tomiałojć i Stawarczyk 2003; 
Sikora i in. 2020). Na początku XXI wie-
ku jego liczebność w Polsce oceniano na 
10–15 par lęgowych (Tomiałojć i Stawar czyk 
2003), w roku 2015 na 3–7 par (Chod-
kiewicz i in. 2015). Przed rokiem 2005 na 
Lubelszczyźnie szacowano jego stan na 
3–4 pary (Wójciak i in. 2015). W 1980 roku 
znaleziono gniazdo koło Sobiboru, a jesie-
nią 1984 pióra samicy pod gniazdem 
(Potakiewicz 2007). W kolejnych latach ob-
serwowano tu kilkakrotnie ptaki w sezonie 
lęgowym. Kanclerska i inni (2018) wspo-
minają o gniazdowaniu gadożera w  tych 
lasach w latach 80.–90. XX wieku, jednak 
nie podają źródeł i szczegółów tej informa-
cji. W latach 2008–2015 widziano tu ptaki 
kolejno w roku 2008 i kilkakrotnie w latach 
2010 i 2011 oraz parę ptaków w sezonie lę-
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5 | Pióra pisklęcia znalezione  
pod gniazdem. Widoczne „ucięte” dutki piór 
w pałkach. Po prawej stronie dla porównania 
lotka II rzędu dorosłego gadożera 
fot. Marek Kołodziejczyk
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