Arkusz nauczyciela. Ptaki drapieżne
KANIA CZARNA
Milvus migrans

Występuje w środowiskach otwartych
i półotwartych zarówno z fragmentami
lasów, jak i borów lub kępami drzew,
zwykle w pobliżu jezior i rzek. Charakterystyczne środowisko lęgowe tego gatunku w Polsce stanowią zalesione doliny rzeczne, pojezierza, lasy przy stawach rybnych. Żywi się głównie martwymi rybami, drobnymi kręgowcami,
a także padliną i odpadkami. Często na

KANIA RUDA (RDZAWA)
Mihus miluus

skrajach dróg zbiera zwierzęta potrącone
przez pojazdy. Buduje gniazda umieszczone w koronie drzewa, nieckę gniazdową wyścieła często skrawkami papieru,
materiału, szmat, worków foliowych,
plastiku, sznurka, innymi śmieciami. Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce.

BIELIK

Haliaeetus albicilla

Jej typowym środowiskiem są pobrzeża lasów liściastych i mieszanych, sąsiadujących z terenami
otwartymi polami, łąkami, obszarami podmokłymi, terenami uprawnymi. Zamieszkuje też podmokłe
i częściowo zalesione doliny rzeczne. Unika obszerniejszych, zwartych
lasów. Poluje na terenach otwartych na
drobne gryzonie, małe ptaki, owady, żywi się również padliną i odpadkami. Potrafi odbierać pokarm innym ptakom, np. wronom i gawronom. Gnieździ się w lasach na
drzewach. Gniazdo wyścieła kawałkami papieru, szmat
i innymi śmieciami. Jest gatunkiem wędrownym, zimuje
w rejonie Morza Śródziemnego. W locie łatwa do rozpoznania po wyraźnie wciętym jak u jaskółki ogonie.

MYSZOŁÓW
Buteo buteo

dorosły
Jest to największy krajowy ptak drapieżny. Gniazda buduje w koronie dorodnych starych drzewach w kompleksach leśnych, a pożywienie zdobywa
wzdłuż wybrzeży, na zbiornikach wodnych i terenach podmokłych. Odżywia
się rybami, ptakami i ssakami. Żywi się
również padliną (zwłaszcza zimą), jednak jego głównym pożywieniem są
ryby. Jest ptakiem osiadłym. Zimuje
w pobliżu niezamarzających zbiorników
wodnych, rzek.
BŁOTNIAK S T A W O W Y Jest to ptak związany z terenami otwartymi, z jeziorami,
Circus aeruginosus trzcinowiskami. Buduje gniazda na ziemi w trzcinowiskach. Poluje również w pasie trzcinowisk, często można
go zobaczyć w locie patrolowym nad trzcinowiskami,
gdzie co chwila zapada w gąszcz w pogoni za ofiarą. Poluje również na polach i łąkach przylegających do jego terenu gniazdowego. Żywi się drobnymi ptakami, ssakami,
płazami, gadami, które żyją w środowisku jezior, pół i łąk.
Jest ptakiem wędrownym, zimuje w Afryce.

JASTRZĄB
Accipiter gentilis

Jest to ptak związany przede wszystkim
z lasami, gdzie w koronie drzew zakłada
gniazda. Poluje głównie w lesie rzadko
na otwartej przestrzeni - na polach i łąkach. W locie łowieckim wykorzystuje
wszelkie osłony. Atakuje z zaskoczenia.
Odżywia się ptakami średniej wielkości.
Gniazda buduje w lasach, w koronach
drzew. Jest ptakiem osiadłym.

Jest najliczniejszym ptakiem drapieżnym
Europy, również w Polsce. Związany z terenami rolniczymi, polami, łąkami, w pobliżu których znajdują się lasy i zadrzewienia. Właśnie tam, na drzewach, zakłada gniazda, a poluje na otwartych terenach pół i łąk. Często można zobaczyć
go krążącego nad tymi terenami lub
przesiadującego na słupkach ogrodzeniowych, słupach telegraficznych. Poluje

MYSZOŁÓW WŁOCHATY
Buteo lagopus

głównie na gryzonie, ponadto na pisklęta
ptaków, gady, płazy, dżdżownice i większe owady. Gatunek osiadły i częściowo
wędrowny, udających się na zimowiska
w zachodniej i południowej Europie.

Jest to ptak nielęgowy w Polsce. Lęgnie się
w strefie tundry i lasotundry północnych rejonów Europy, Azji oraz Ameryki Północnej.
W Polsce jest gatunkiem przelotnym i zimującym. Pojawia się od października do kwietnia.
W różne zimy pojawia się w różnej liczbie,
czasami obserwuje się tzw. inwazje, kiedy zimą przylatuje tych ptaków szczególnie dużo.

RYBOŁOW
Pandion haliaetus
Bardzo rzadki ptak lęgowy. W Polsce tylko
ok. 50 par. Występuje na zalesionych terenach ze starymi drzewami, w pobliżu wód
obfitujących w ryby. Buduje duże gniazdo
umieszczone zazwyczaj na wierzchołku
starego, wysokiego, najchętniej górujące
go nad otoczeniem drzewa. Gniazda najczęściej zakłada na sosnach. Często buduje gniazda na różnego rodzaju konstrukcjach wzniesionych przez człowieka, np.
słupach energetycznych. Rybołów odżywia się wyłącznie rybami, wyjątkowo poluje na drobne ssaki, ptaki, płazy czy owady.
Poluje na jeziorach i stawach hodowlanych
w promieniu kilku kilometrów od gniazda.
Rak wędrowny, zimuje w Afryce.

