Haliaeetus albicilla (Bielik)

Haliaeetus albicilla

A075

(L., 1758)

Bielik
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: jastrz´biowate

Status wyst´powania w Polsce
Gatunek bardzo nielicznie l´gowy, g∏ównie na pó∏nocy
i zachodzie kraju; nielicznie, ale regularnie zimujàcy.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Zbli˝ony wielkoÊcià do bielika jest orze∏ przedni Aquila chrysaetos (A091), jednak˝e jest on znacznie ciemniejszy, z ca∏ym ogonem bràzowoszarym. Dziób ma ciemny, a nogi opierzone a˝ po
nasady palców. M∏ode or∏y przednie majà ogon bia∏y z bardzo
szerokim, wyraênym, ciemnym pasem na koƒcu. Kszta∏t ogona
jest wachlarzowaty, co wyraênie ró˝nicuje oba gatunki.
Bieliki w ka˝dym wieku majà nieopierzone, ˝ó∏to ubarwione dolne cz´Êci nóg, co u∏atwia odró˝nienie gatunku od
wszystkich innych du˝ych ptaków drapie˝nych.

Biologia
Tryb ˝ycia
Bieliki ˝yjà parami. Para ptaków zajmuje rewir o wielkoÊci
oko∏o 100 km2, w którym mogà przebywaç osobniki m∏odociane. W miejscach obfitujàcych w pokarm rewiry sà

bielik

mniejsze. Zazwyczaj zdobywajà pokarm nad wodami. Niekiedy spotyka si´ skupiska, po 5–10 osobników, wyjàtkowo wi´cej, zw∏aszcza na du˝ych kompleksach stawów rybnych, gdzie polujà ptaki z kilku okolicznych rewirów. Du˝e
jesienne zgrupowania, po 20–50 ptaków, stwierdzane na
spuszczanych stawach rybnych, tworzà zazwyczaj osobniki
m∏odociane. Niekiedy spotyka si´ bieliki na wspólnych
noclegowiskach.
L´gi
Do rozrodu bieliki przyst´pujà bardzo wczeÊnie. Para ptaków wspólnie buduje gniazdo ju˝ jesienià poprzedzajàcà
sezon l´gowy. Pod koniec zimy rozbudowujà gniazdo,
a dodatkowe ga∏´zie przynoszà niekiedy przez ca∏y rok.
Gniazdo jest wykorzystywane przez kilka sezonów, co sprawia, ˝e mo˝e osiàgnàç ono bardzo du˝e rozmiary. Najwi´ksze znane gniazdo mia∏o wysokoÊç 4 m i 2,5 m Êrednicy, a jego masa wynosi∏a prawie ton´. Zazwyczaj Êrednica gniazda ma 1,2–1,8 m, lecz i tak jest ono wyraênie
wi´ksze od wszystkich innych gniazd leÊnych gatunków
ptaków wyst´pujàcych w Polsce. Pod zasiedlonym gniazdem mo˝na znaleêç wypluwki, odchody, puch i pióra pierzàcych si´ ptaków. Para posiada cz´sto kilka gniazd (2–5,
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Bielik jest jednym z najwi´kszych ptaków Polski. Rozpi´toÊcià
skrzyde∏ przewy˝szajà go jedynie dwa gatunki s´pów, pojawiajàce si´ u nas sporadycznie. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a ok.
76–92 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ nawet do 250 cm, masa cia∏a
dochodzi do 7 kg. Samce sà nieco mniejsze od samic, lecz nie
ró˝nià si´ ubarwieniem. Skrzyd∏a bielika, podobnie jak u innych gatunków or∏ów, sà d∏ugie, szerokie, z bardzo wyraênie
wystajàcymi palczastymi lotkami. U lecàcego ptaka wyraênie
widoczna jest du˝a, mocno wysuni´ta do przodu, jasna g∏owa. Dziób masywny, intensywnie ˝ó∏ty. U doros∏ych bielików
cechà najbardziej rzucajàcà si´ w oczy jest bia∏y, klinowaty
ogon. Takie upierzenie ptaki uzyskujà ok. 4.–5. roku ˝ycia.
Osobniki m∏odociane ró˝nià si´ od doros∏ych. W pierwszym
roku ˝ycia w ich upierzeniu dominuje kolor ciemnobràzowy.
Dziób jest czarny. T´czówka jest równie˝ ciemna. P∏owe pióra
na wierzchu skrzyde∏ oraz na piersi tworzà jedyne rozjaÊnienia. Ogon jest ciemny, s∏abo widoczne sà tylko jaÊniejsze przebarwienia. W miar´ dorastania, w ciàgu 4–5 lat, kolor piór na
grzbiecie i spodniej cz´Êci cia∏a staje si´ p∏owoszary, ogon bieleje, a dziób ˝ó∏knie. T´czówka jest ˝ó∏tawa.
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wyjàtkowo wi´cej), lecz w sezonie wykorzystuje tylko jedno.
W warunkach Êrodkowoeuropejskich bielik gniazduje wy∏àcznie na drzewach. Na pó∏nocy kontynentu umieszcza
gniazdo na ska∏ach lub ziemi.
W styczniu i lutym, a niekiedy na poczàtku marca, trwajà toki. Ptaki wspólnie latajà i krà˝à, a w szczytowym okresie toków chwytajà si´ nawzajem szponami i kozio∏kujàc w powietrzu opadajà ku ziemi, tu˝ nad jej powierzchnià roz∏àczajàc si´. Przesiadujàc wspólnie w pobli˝u gniazda, ptaki
g∏oÊno nawo∏ujà si´. Kopulacja ma miejsce w lutym i na
poczàtku marca. Samica sk∏ada jaja w 2. po∏owie lutego
lub w marcu. W pe∏nym zniesieniu sà 2–3 jaja, wyjàtkowo
jedno. Jaja sà wysiadywane g∏ównie przez samic´, którà
w ciàgu dnia tylko na kilka godzin zast´puje samiec. W nocy wysiaduje wy∏àcznie samica. Wysiadywanie rozpoczyna
si´ ju˝ od z∏o˝enia pierwszego jaja i trwa oko∏o 38 dni. Piskl´ta klujà si´ stopniowo, a odst´p pomi´dzy pojawieniem
si´ najstarszego i najm∏odszego mo˝e wynieÊç 10 dni. Zjawisko kainizmu (zabijanie m∏odszych pisklàt przez starsze),
rozpowszechnione wÊród innych gatunków or∏ów, u bielików wyst´puje rzadko. W przypadku wystarczajàcej iloÊci
pokarmu zazwyczaj wszystkie piskl´ta opuszczajà gniazdo.
W niektóre lata ptaki w ogóle nie przyst´pujà do rozrodu.
Bieliki odbywajà tylko jeden l´g w roku.
Piskl´tami w gnieêdzie opiekujà si´ oboje rodzice. Po wykluciu pisklàt opiek´ nad nimi sprawuje wy∏àcznie samica,
a jej partner poluje i dostarcza pokarm. M∏ode przebywajà w gnieêdzie 10–11 tygodni. Wylot z gniazd nast´puje
w czerwcu, a niekiedy dopiero w lipcu. Po wylocie m∏ode
jeszcze przez miesiàc pozostajà pod opiekà rodziców, by
nast´pnie stopniowo usamodzielniç si´.
Bielik lokalnie gniazduje w wysokim zag´szczeniu; np. na
Mazurach ok. 0,7 p./100 km2, a na terenie Mazurskiego
PK nawet 2,8–3,3 p./100 km2. Najwi´ksza koncentracja
par w Polsce i w Europie wyst´puje nad Zalewem Szczeciƒskim, gdzie w lesie o powierzchni zaledwie 1300 ha istnia∏y 22 gniazda nale˝àce do 6–7 p.
W´drówki
Ptaki doros∏e przebywajà ca∏y rok w rewirach, tylko w ostre
zimy przemieszczajà si´ w poszukiwaniu pokarmu. M∏ode
osobniki opuszczajà rewiry rodziców we wrzeÊniu i prowadzà koczujàcy tryb ˝ycia. Skupiajà si´ w miejscach obfitujàcych w pokarm, a niektóre podejmujà w´drówk´.
Zimowanie
Ptaki doros∏e zimujà w swoich rewirach, a osobniki m∏odociane podejmujà w´drówk´. Spotyka si´ je najcz´Êciej
w Niemczech, Czechach, sporadycznie w Rumunii, Francji,
Belgii i we W∏oszech. W latach 50. bielik zaobràczkowany
jako piskl´ k. Mràgowa w listopadzie nast´pnego roku zosta∏ stwierdzony na Ukrainie, w rejonie Morza Czarnego.
Z kolei do Polski na zim´ przylatujà bieliki z Litwy, Estonii,
Rosji, Niemiec, Szwecji i Finlandii. Mo˝na je spotkaç wtedy
na terenie prawie ca∏ego kraju.
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Pokarm
G∏ównym pokarmem bielika sà ryby i ptaki wodne; ˝ywi si´ on równie˝ padlinà. Bieliki stosujà ró˝ne techniki ∏owieckie: polowanie z zasiadki, z dolotu, w grupie
(najcz´Êciej po 2–3 ptaki), w powietrzu, brodzàc
w p∏ytkiej wodzie, odbieranie pokarmu/ofiar innym
osobnikom w∏asnego i obcego gatunku (kleptopaso˝ytnictwo). Ofiary sà chwytane przede wszystkim za
pomocà szponów, a dziób s∏u˝y jedynie do rozrywania
zdobyczy. Ryby stanowià najwa˝niejsze êród∏o pokarmu. Bielik chwyta ryby o bardzo ró˝nej wielkoÊci – od
100 g do 8 kg, lecz zazwyczaj sà to osobniki o masie
0,5–3 kg. Na stawach cz´sto poluje na karpie, a w jeziorach chwyta leszcze, szczupaki i p∏ocie. Poluje równie˝ na ptaki. Szczególnie cz´sto chwytane sà ∏yski,
a ponadto wszelkie gatunki kaczek, perkozów, mew,
a nawet m∏ode g´gawy. Ch´tnie chwyta postrza∏ki.
Ssaki majà niewielkie znaczenie w diecie. Bieliki w ciàgu ca∏ego roku spo˝ywajà padlin´. Jej udzia∏ w diecie
wzrasta zimà i stanowi ona wtedy wa˝ne êród∏o pokarmu, szczególnie dla ptaków m∏odych.

Wyst´powanie
Siedlisko
Bielik jest gatunkiem ÊciÊle zwiàzanym ze Êrodowiskiem
wodnym. Preferuje okolice jezior i stawów rybnych oraz
doliny rzeczne. Zimà skupia si´ nad rzekami i zalewami.
Gnieêdzi si´ prawie we wszystkich typach lasów, g∏ównie
w borach i buczynach oraz w nadrzecznych ∏´gach.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osieniczników
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio
odorati-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 (Ficario–Ulmetum)
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Rozmieszczenie geograficzne
W Europie bielik wyst´puje w prawie ca∏ej Rosji, Skandynawii,
w Krajach Ba∏tyckich, w ca∏ym pasie nizin europejskich – od
Bia∏orusi poprzez Polsk´, a˝ po zachodnie kraƒce Niemiec. Dalej na zachód pojawia si´ tylko sporadycznie. Wyst´puje te˝ na
Grenlandii i Islandii. W wyniku reintrodukcji zasiedli∏ Szkocj´.
Izolowana populacja wyst´puje w dorzeczu Dunaju. Gnieêdzi
si´ te˝ w prawie ca∏ej pó∏nocnej cz´Êci Azji, a˝ po wybrze˝a Pacyfiku oraz w Japonii, a tak˝e w pó∏nocnych Chinach i Mongolii. Gatunek monotypowy, choç niekiedy populacja zasiedlajàca Grenlandi´ wydzielana jest jako osobny podgatunek.

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 I/II

Wyst´powanie na obszarach
chronionych
Po kilka par gniazduje w parkach narodowych: Woliƒskim
PN, S∏owiƒskim PN, PN Bory Tucholskie, Biebrzaƒskim PN
i Drawieƒskim PN. Wa˝ne ostoje stanowià parki krajobrazowe, np. Mazurski PK, Sierakowski PK, Iƒski PK, PK Doliny Baryczy. Pojedyncze pary wyst´pujà równie˝ w rezerwatach.
W okresie zimowym wi´ksze skupiska wyst´pujà w PN UjÊcie
Warty, Gostyniƒsko-W∏oc∏awskim PK, Mazurskim PK i innych.

Rozwój i stan populacji
W koƒcu XIX w. w ca∏ej Europie w wyniku przeÊladowaƒ
(odstrza∏, chwytanie w potrzaski, niszczenie gniazd i wybieranie jaj) gatunek znalaz∏ si´ na granicy wymarcia. Odbu-
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Rozmieszczenie w Polsce
Rozmieszczenie bielika na ziemiach polskich w ciàgu ostatnich 200 lat ulega∏o znacznym zmianom. Obecnie gatunek
ten zasiedla ca∏à pó∏nocnà i zachodnià cz´Êç kraju i kolonizuje jego centrum. Zagnieêdzi∏ si´ te˝ w Karkonoszach,
w których nigdy wczeÊniej nie wyst´powa∏. W okresie zimowym najcz´Êciej bieliki mo˝na spotkaç nad du˝ymi niezamarzajàcymi rzekami, szczególnie wzd∏u˝ ca∏ej Odry i nad
Êrodkowà Wis∏à. Najliczniej zimuje na Zalewie Szczeciƒskim.

dowa populacji nastàpi∏a w XX w. na skutek wprowadzenia
ochrony gatunku na wi´kszoÊci area∏u wyst´powania.
W latach 2000–2001 w Europie wraz z Grenlandià wykryto 5138–5568 p. Obecnie bielik najliczniej gniazduje na
skalistym wybrze˝u Norwegii – 1900–2200 p. Liczna jest
populacja gniazdujàca wokó∏ Ba∏tyku i w Europie Ârodkowej – w Szwecji 310 p., Finlandii 240 p., Estonii, na ¸otwie
i Litwie ok. 165–185 p., w Niemczech – 360 p. i w europejskiej cz´Êci Rosji – ok. 1000 p. (1994).
W Polsce w koƒcu XIX w., podobnie jak w innych krajach
europejskich, liczebnoÊç bielika by∏a bardzo niewielka –
tylko kilkanaÊcie par przetrwa∏o na Pomorzu, nad Zalewem WiÊlanym i w Puszczy Piskiej. Szacuje si´, ˝e gniazdowa∏o tam wówczas ∏àcznie ok. 30–40 p. Na poczàtku
XX w. zachowa∏o si´ kilkanaÊcie par na Pomorzu i w by∏ych Prusach Wschodnich. Po roku 1945 nastàpi∏ stopniowy wzrost liczby par oraz rekolonizacja dawnych terenów l´gowych. W latach 60. gniazdowa∏o ok. 100 p. –
zasiedlone zosta∏y Dolny Âlàsk, Ziemia Lubuska, pó∏nocna Wielkopolska, Ziemia Sandomierska i Lubelszczyzna.
W latach 70. nastàpi∏ spadek wielkoÊci populacji bielików, prawdopodobnie na skutek zatrucia ptaków powszechnie stosowanymi w rolnictwie pestycydami zawierajàcymi DDT i metale ci´˝kie. Po wprowadzeniu zakazu
stosowania DDT zaczà∏ nast´powaç powolny wzrost liczebnoÊci gatunku. W po∏owie lat 80. gniazdowa∏o
w Polsce 180–200 p., a w roku 1990 ju˝ ok. 300 p. Na
prze∏omie stuleci gniazdowa∏y 453–523 p. W latach 90.
bieliki by∏y najliczniejsze w nast´pujàcych ostojach ptaków: w woj. zachodniopomorskim – nad Zalewem
Szczeciƒskim 7–9 p., w Puszczy Goleniowskiej 12–14 p.,
w Ostoi Wkrzaƒskiej 6–8 p., w Ostoi Witnicko-D´bnieƒskiej 14–18 p., w Ostoi Iƒskiej 12–14 p., w Ostoi Drawskiej 4–7 p., Ostoi Cedyƒskiej 4–6 p., na ¸àkach Skoszewskich 4–5 p., w Lasach Puszczy nad Drawà
18–20 p., w Dolinie Dolnej Odry 16–20 p. i w Delcie
Âwiny 5 p.; w woj. pomorskim w Ostoi S∏owiƒskiej
3–4 p., w Borach Tucholskich 12–13 p.; na Warmii i Mazurach – w Dolinie Pas∏´ki 6 p., w Lasach I∏awskich
10–11 p., w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej 9–10 p.
i w Puszczy Piskiej 24–28 p.; w Wielkopolsce–w Puszczy
Noteckiej 7–9 p., w Puszczy nad Gwdà 5 p; w Dolinie
Ârodkowej Noteci 3–4 p.; na Ziemi Lubuskiej w Puszczy
Barlineckiej 6–8 p.; na Dolnym Âlàsku w Dolinie Baryczy
11, w Borach DolnoÊlàskich 8–10 p.; na Opolszczyênie
– Ostoja w Dolinie Stobrawy 5p.; na Lubelszczyênie –
w Lasach Janowskich, w Lasach Parczewskich i w Dolinie
TyÊmienicy po 4 p.
Zimà bielik spotykany jest w ca∏ym kraju. Oceniono, ˝e
w latach 80. w Polsce zimowa∏o ok. 300 ptaków. Obecnie
liczba ta jest znacznie wy˝sza. Najliczniej zimà bielik wyst´puje w rejonie Zalewu Szczeciƒskiego wraz z jez. Dàbie
– 100–175 os. oraz w Dolinie Dolnej Odry – 50–60 os.
W Dolinie Baryczy 65–70 os., w Puszczy Noteckiej
20–30 os., w PN UjÊcie Warty do 70 os., w dolinie Wis∏y

219

Ptaki (cz´Êç I)

A075

w okolicy Zb. W∏oc∏awskiego ok. 100 os., w ostoi ptaków Dolina Dolnej Wis∏y ponad 50 os., przy ujÊciu Wis∏y do 20 os.
i w Dolinie Biebrzy powy˝ej 50 os. (w 2002 roku).
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Zagro˝enia
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Choç bielik nale˝y do grupy gatunków zagro˝onych globalnie, w Polsce jest gatunkiem b´dàcym w wyraênej ekspansji i nic nie wskazuje na to, by w obecnej sytuacji trend
ten móg∏ ulec zmianie, co nie oznacza, ˝e nie jest poddany presji, tak ze strony czynników antropogenicznych, jak
i naturalnych.
Zagro˝enie dla gatunku w Polsce stanowià:
• niepokojenie wysiadujàcych ptaków przez ludzi, prowadzenie prac leÊnych w pobli˝u gniazd;
• degradacja ∏owisk w wyniku zabudowy rekreacyjnej oraz
coraz wi´kszej presji turystów – zmniejszeniu ulega baza
˝erowa (spadek liczebnoÊci ptaków wodnych);
• kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi, a tak˝e
kolizje z elektrowniami wiatrowymi, zw∏aszcza ustawianymi w dolinach rzecznych i miejscach koncentracji ptaków;
• chemiczne ska˝enie Êrodowiska – w organizmach bielików
wykryto wysokie st´˝enia PCB, a tak˝e o∏owiu; zatrucie o∏owiem pochodzi z amunicji ∏owieckiej po∏ykanej przez bieliki w mi´sie postrzelonych ptaków wodnych lub w padlinie;
• drapie˝nictwo – jaja sà rabowane przez kruki i kuny,
a ma∏e piskl´ta padajà ofiarà puchacza, kruka i kun;
• cz´Êç gniazd spada z drzew w wyniku silnych wiatrów.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• utrzymaç dotychczasowy sposób gospodarowania w lasach, w szczególnoÊci pozostawianie grup drzew na zr´bach i pojedynczych, starych drzew, starszych ni˝ otaczajàcy drzewostan (przestoi);
• zaniechaç zabudowy rekreacyjnej brzegów jezior i wysp
jeziornych na terenach ∏owieckich bielika, co oznacza
pozostawianie niezabudowanego pasa wokó∏ naturalnych zbiorników wodnych, o szerokoÊci 100 m;
• budowaç platformy l´gowe/sztuczne gniazda;
• ograniczyç u˝ycie Êrutu o∏owianego w amunicji myÊliwskiej stosowanej do polowaƒ na ptaki wodno-b∏otne.
• w pobli˝u miejsc du˝ej koncentracji bielików zastàpiç istniejàce napowietrzne linie energetyczne liniami u∏o˝onymi pod ziemià lub oznaczaç przewody sylwetkami ptaków i innymi znakami ostrzegawczymi
• izolowaç przewody elektryczne na niewielkich odcinkach
przy s∏upach energetycznych;
• wyeliminowaç s∏upy energetyczne wyposa˝one w izolatory stojàce lub zaopatrzyç te s∏upy w dodatkowà pó∏k´,
tak by ptaki nie mog∏y mieç kontaktu z izolatorami lub
przewodami.
Nie nale˝y:
• dokarmiaç ptaków w okresie zimowym.

Propozycje badaƒ
Zbadaç:
• wybiórczoÊç siedliskowà (gniazdowà i ˝erowiskowà);
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od warunków siedliskowych;
• wp∏yw drapie˝nictwa na sukces l´gowy;
• powracalnoÊç m∏odych ptaków na tereny l´gowe;
• stopieƒ zatrucia bielików metalami ci´˝kimi i zwiàzkami
chemicznymi;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring
• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych po∏àczona z ocenà udatnoÊci l´gów;
• sta∏a rejestracja wszystkich miejsc koncentracji bielików
na terenie kraju. Metodyka do ustalenia;
• liczenie populacji zimujàcej w kraju w ramach programu
„Zimowe liczenie ptaków wodnych”.
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