
Mergus albellus
(L., 1758)

Bielaczek
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek przelotny i zimujàcy w Polsce. Zazwyczaj nielicz-
ny, tylko lokalnie liczny lub bardzo liczny.

Opis gatunku

Najmniejszy z krajowych gatunków traczy. W porównaniu
z innymi gatunkami z tej grupy jego dziób jest stosunkowo
krótki, bez wyraênego haczykowatego zakoƒczenia. Wymia-
ry: d∏ugoÊç cia∏a 38–44 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 55–69 cm,
masa 0,5–1,0 kg. Samiec w szacie godowej, noszonej od
paêdziernika lub listopada do lipca, jest bia∏y z czarnà pla-
mà wokó∏ oka i z ty∏u g∏owy, czarnymi plecami oraz ciemny-
mi skrzyd∏ami, na których w locie widoczne sà du˝e bia∏e
plamy. Samica ubarwiona jest bràzowoszaro. Wierzch g∏o-
wy jest u niej bràzowy, a podgardle i boki g∏owy bia∏e. Sa-
miec w szacie spoczynkowej oraz m∏ode ptaki podobne sà
do samicy. M∏ode samce uzyskujà wyglàd ptaków doros∏ych
w trakcie pierwszej w ich ˝yciu zimy.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Bielaczek jest wyraênie mniejszy od innych gatunków tra-
czy. Samiec w szacie godowej jest ∏atwo rozpoznawalny.
Samice i ptaki m∏ode ubarwieniem g∏owy mogà jedynie
przypominaç samice oraz m∏ode markaczki Melanitta ni-
gra (A065) albo he∏miatki Netta rufina (A058). Bielaczek
w porównaniu z nimi jest mniejszy i delikatniej zbudowa-
ny. Ubarwienie zarówno markaczki, jak i he∏miatki jest
bardziej jednolicie bràzowe, a jasna plama na policzku
nigdy nie jest u tych dwóch gatunków czysto bia∏a i tak
mocno skontrastowana z bràzowà czapeczka, jak u bie-
laczka. Ponadto tylko u niego bràzowy kark i wierzch
g∏owy wyraênie kontrastujà z bràzowoszarym wierzchem
cia∏a. Jako jedyny z tych trzech gatunków posiada du˝à
owalnà bia∏à plam´ widocznà na przedniej kraw´dzi
roz∏o˝onego skrzyd∏a.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej. Najcz´Êciej obserwowany
w ma∏ych stadach, choç mo˝e tworzyç skupienia liczàce
kilkaset, a nawet kilka tysi´cy osobników. Cz´sto towarzy-
szy innym gatunkom ptaków wodnych.

L´gi
Ptaki ∏àczà si´ w pary na zimowiskach i podczas w´-
drówki wiosennej. L´gi rozpoczyna w maju lub
w czerwcu. Bielaczek gniazduje w dziuplach, najch´t-
niej po dzi´ciole czarnym. Drzewo z dziuplà powinno
znajdowaç si´ blisko wody. Ch´tnie zasiedla te˝
skrzynki l´gowe. Sk∏ada 7–9 jaj, które wysiaduje wy-
∏àcznie samica przez 26–28 dni. Piskl´ta sà zagniaz-
downikami. Po wykluciu wyskakujà z dziupli i podà˝a-
jà z samicà na wod´. Do gniazda ju˝ nie wracajà. Sa-
miec nie uczestniczy w opiece nad m∏odymi. Bielaczek
wyprowadza jeden l´g w roku. Dojrza∏oÊç p∏ciowà
osiàga po dwóch latach.

W´drówki
Jesienna w´drówka w Europie ma miejsce w paêdzier-
niku i w listopadzie. W tym okresie mo˝na spotkaç bie-
laczka nawet na niewielkich zbiornikach wodnych, jed-
nak nigdzie nie jest tak liczny, jak zimà. Powrót na tere-
ny l´gowe zaczyna si´ z poczàtkiem marca i przebiega
bardzo szybko, bez wyraênej kulminacji. Ostatnie osob-
niki mo˝na u nas zaobserwowaç w po∏owie kwietnia.
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Zimowanie
Okres zimowania trwa od grudnia do lutego, choç
w styczniu jeszcze notuje si´ przeloty zwiàzane z pogar-
szaniem si´ warunków pogodowych na pó∏nocy i wscho-
dzie. Zimà przebywa g∏ównie na zbiornikach s∏odkowod-
nych i na zalewach przymorskich, unikajàc rzek o bystrym
nurcie. Rzadziej mo˝na go spotkaç w przybrze˝nej strefie
zatok morskich. Po ich ca∏kowitym zamarzni´ciu mo˝e
przemieszczaç si´ na du˝e odleg∏oÊci do miejsc o korzyst-
niejszych warunkach zimowania.

Pokarm
W okresie l´gowym w diecie bielaczka przewa˝ajà du˝e
owady wodne. Natomiast zimà i wiosnà od˝ywia si´ ró˝ny-
mi gatunkami ryb o d∏ugoÊci 3–6 cm. W poszukiwaniu po-
karmu nurkuje zazwyczaj do 4 m.

Wyst´powanie

Siedlisko
W Polsce bielaczek pojawia si´ od jesieni do wiosny, prze-
bywajàc g∏ównie na p∏ytkich zalewach, zatokach i jezio-
rach przymorskich oraz w ujÊciowych odcinkach rzek.
W g∏´bi làdu jest mniej liczny ni˝ w strefie wybrze˝a. Prefe-
ruje du˝e rzeki i wi´ksze zbiorniki wodne. W okresie l´go-
wym zajmuje stare drzewostany iglaste lub mieszane w po-
bli˝u jezior i wolno p∏ynàcych rzek.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

Rozmieszczenie geograficzne
Tereny l´gowe bielaczka rozciàgajà si´ w strefie tajgi od
Pó∏wyspu Skandynawskiego, przez Syberi´ do Kamczat-
ki. Z dala od zwartego zasi´gu l´gowisk jego gniazdo-
wanie stwierdzono na po∏udniu Bia∏orusi i w centralnej
Norwegii. Zimuje w Europie Zachodniej i Ârodkowej, lo-
kalnie nad Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim, a we
wschodniej cz´Êci area∏u we wschodnich Chinach, na
Pó∏wyspie Koreaƒskim i w Japonii. Podczas mroênych
zim porzuca swoje tradycyjne zimowiska i przemieszcza
si´ na po∏udnie. Spotyka si´ go wtedy licznie u wybrze˝y
pó∏nocnej Afryki.

Rozmieszczenie w Polsce
W okresie w´drówek i zimà wyst´puje na ró˝nych wodach
w ca∏ym kraju. Najwi´ksze jesienne i zimowe koncentracje
tego gatunku zanotowano na Zalewie Szczeciƒskim. Pod-
czas mroênych zim stosunkowo licznie pojawia si´ te˝ na
Zat. Puckiej. Podczas ∏agodnych zim wyst´puje w du˝ej
liczbie na Zalewie WiÊlanym.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Zalew Szczeciƒski, który jest miejscem najwi´kszych kon-
centracji tego gatunku zimà, nie jest obj´ty ochronà praw-
nà, z wyjàtkiem pó∏nocnej jego cz´Êci (delta Âwiny), która
zosta∏a cz´Êciowo w∏àczona do Woliƒskiego PN. Zat. Elblà-
ska jest obj´ta ochronà rezerwatowà. Zat. Pucka We-
wn´trzna stanowi cz´Êç Nadmorskiego PK.

Rozwój i stan populacji

Najliczniejsza populacja l´gowa bielaczka na naszym
kontynencie wyst´puje w Skandynawii (g∏ównie w Finlan-
dii), gdzie gnieêdzi si´ 1085–2170 p. W Finlandii w po-
∏owie lat 50. nastàpi∏ silny wzrost liczebnoÊci bielaczka.
Gatunek ten licznie zamieszkuje te˝ europejskà cz´Êç Ro-
sji. Brak jest jednak wspó∏czesnych danych o jego liczeb-
noÊci na tym obszarze. Najprawdopodobniej l´gnie si´
tu od 7000 do 15 000 p. Na po∏udniu Bia∏orusi gniaz-
duje 40–50 p. Obecnie liczebnoÊç gatunku podlega wa-
haniom z roku na rok, jednak wydaje si´, ˝e stan popu-
lacji jest stabilny.
Szacuje si´, ˝e w pó∏nocno-zachodniej i centralnej Eu-
ropie zimuje 40 000 bielaczków; z czego ok. po∏owa
mo˝e przebywaç na terytorium naszego kraju. Miejsca
najwi´kszych jesiennych i zimowych koncentracji to Za-
lew Szczeciƒski, gdzie wyst´puje 10 000–30 000 os.
Podczas mroênych zim stosunkowo licznie pojawia si´
te˝ na Zat. Puckiej (do 900 ptaków). Podczas ∏agodnych
zim wa˝nym miejscem dla tego gatunku jest Zalew Wi-
Êlany. Obserwowano tu maksymalnie 3200 bielaczków,
z których wi´kszoÊç przebywa∏a na Zat. Elblàskiej.
W mniejszych iloÊciach wyst´pujà w S∏owiƒskim PN (do
powy˝ej 800 os.), na Zatoce Pomorskiej (powy˝ej
500 os.), w ujÊciu Wis∏y Przekopu (do 300 os.). Na Êród-
làdziu, w koƒcu lat 80. i poczàtku 90., w zale˝noÊci od
surowoÊci zimy, zimowa∏o 800–7 200 bielaczków. Gro-
madzà si´ one przede wszystkim na du˝ych rzekach (np.
na dolnej Odrze (650–1000 os. w 1993, na dolnej Wi-
Êle powy˝ej 150 os. w latach 2000–2001), a tak˝e na
niektórych zbiornikach zaporowych (np. na zb. Dzier˝no
Du˝e k. Gliwic do 264 os. w lutym 2000).

Ptaki (cz´Êç I)
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Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• stosowanie stawnych sieci rybackich;
• zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi.

Pobrudzenie piór tymi substancjami stanowi dla ptaków
Êmiertelne zagro˝enie;

• plany budowy du˝ych farm wiatrowych na p∏ytkich ob-
szarach morskich.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• uregulowaç zasady gospodarki rybackiej na obszarach

koncentracji ptaków wodnych (opracowaç i wprowadziç
przepisy precyzujàce czas i miejsce stosowania poszcze-
gólnych typów sieci rybackich);

• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami 
ropopochodnymi;

• odstàpiç od planów budowy elektrowni wiatrowych na
zalewach przymorskich.

Propozycje badaƒ

Nale˝y:
• zbadaç rozmieszczenie i liczebnoÊç populacji zimujàcej;
• zbadaç sezonowe przemieszczenia w obr´bie zimowisk

i fenologi´ zimowania;
• zbadaç wybiórczoÊç siedliskowà zimujàcych ptaków;
• zagospodarowaç przy∏ów ptaków w sieci rybackie na

polskich obszarach morskich (badanie: sk∏adu pokar-
mu, ska˝enia Êrodkami chemicznymi, molekularne, wia-
domoÊci powrotne o ptakach obràczkowanych).

Monitoring

• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich ob-
szarach morskich. Metodyka do ustalenia;

• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich. Metodyka do ustalenia.
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