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Charakterystyka gatunku 

• Największy ptak szponiasty 
Polski 

• Silny wzrost liczebności 

• Krajowa populacja ok. 1400 
par lęgowych 

• Puszcza Augustowska 14-16 
par lęgowych 

• Wigierski Park Narodowy – 
3 pary nad Wigrami 

• W tym pierwszy rewir w 
regionie 1991 r.  

• Tempo wzrostu 0,7 pary/rok 



Biologia bielika 
• Dojrzałość płciowa w wieku 5 lat 

 
• Ptaki dorosłe osiadłe, monogamiczne 

 
• Zajmują rewir lęgowy przez wiele lat 

 
• Młodociane do uzyskania dojrzałości płciowej 

koczują 
 

• Wysoka śmiertelność w tym okresie 
 

• Brak wiedzy na ten temat 
 

• Fragmentaryczne informacje z obrączkowania 
 

• Potrzeba zbadania zachowań i przemieszczeń 
młodych bielików do czasu osiągnięcia dojrzałości 
płciowej 

 



 

    Projekt:  

„Badanie zachowań i dyspersji 
polęgowej młodocianych bielików za 
pomocą lokalizatorów GPS/ GSM w 
Wigierskim Parku Narodowym” 
finansowany z Funduszu Leśnego  
Etap I (2017 r.),  
Etap II (2018 r.) 



• 2017 – założenie 4 
loggerów młodym w 
3 gniazdach 

• 2018 – założenie 2 
loggerów młodym w 
jednym gnieździe  

• (razem 5 juv.) 

• loggery GPS GSM 
masa 40 gr 
producent: Ecotone  

 







Wykorzystanie strefy ochrony 

Areał osobniczy (ha) 

% lokalizacji w strefie 

500 m 

  halb02 halb03 halb04 halb02 halb03 halb04 

Lipiec 51 15 14 69% 92% 91% 

Sierpień 52 17 44 90% 97% 98% 

Wrzesie

ń 1705 25 73 48% 99% 86% 

Paździer

nik 2063 207 818 64% 69% 41% 

Listopad 41361 9 339 922 926 45% 0% 0% 

Wielkość areałów osobniczych trzech śledzonych 
juwenalnych bielików oraz udział zarejestrowanych 
lokalizacji w 500-metrowej strefie od gniazd (2017) 

Areał osobniczy (ha) % lokalizacji w strefie 500 m 

  

halb0

2 halb03 halb04 

halb0

2 halb03 halb04 

Lipiec 51 15 14 69% 92% 91% 

Sierpień 52 17 44 90% 97% 98% 

Wrzesień 1705 25 73 48% 99% 86% 

Październ

ik 2063 207 818 64% 69% 41% 

Listopad 

4136

1 9 339 922 926 45% 0% 0% 







Areały osobnicze młodych bielików  przed dyspersją 



Osobnik 

Data 

opuszczenia 

rewiru 

Kierunek 

dyspersji 

Odległość od gniazda (km) 

po 10 

dniach 

po 30 

dniach maksymalna 

HALB02 2018-03-12 W 173 172 221 

HALB03 2017-10-30 S 95 98 2128 

HALB04 2017-10-30 SSE 723 730 754 

HALB05 2018-09-02 SE 168 173 189 

HALB06 2018-10-06 NW 75 102 131 

Większość bielików opuściła rewir rodziców jesienią (we wrześniu i 
październiku), ale jeden z osobników spędził w nim całą jesień i zimę, a opuścił 
go dopiero na przełomie zimy i wiosny. Cztery z pięciu śledzonych ptaków nie 
oddaliły się znacząco podczas swojej pierwszej jesieni i zimy  

Dyspersja młodych bielików z WPN 



Ptaki poruszały się 
krótkimi „skokami”, 
zmieniając od czasu do 
czasu. Dyspersja 
przebiegała 
dynamicznie głównie 
przez pierwsze dni po 
opuszczeniu rewiru 
rodziców. Różnice w 
odległości od gniazda 
po 10 i 30 dniach 
niewiele się różniły. 

Dyspersja młodych 
bielików z WPN 

 



w drugim roku życia bielik 
HALB03, w końcu 
kwietnia poleciał przez 
Rosję, aż nad Morze 
Peczorskie. Cała trasa 
wędrówki miala około 
3300 km i trwała 35 dni. 
Dystans  od gniazda 2128 
km  
Bielik ten spędził tam całe 
lato, w październiku 
rozpocząć wędrówkę 
powrotną i po miesiącu 
zatrzymał się koło Mińska. 

Dyspersja młodych 
bielików z WPN 



Dyspersja młodych 
bielików z WPN 

Halb 04 w ciągu ośmiu dni w 
listopadzie pokonał  900 km 
(przez Białoruś i Ukrainę), do 
Węgier do PN Hortobagy i 
nad jezioro Cisa. Ptak ten 
wrócił w kwietniu przez 
Beskid Niski, i przebywał 
północno-wschodniej Polsce, 
na Litwie i Obwodzie 
Kaliningradzkim. 



Powracalność do miejsca wyklucia – 1 osobnik 



Przemieszczenia 2017-2019 

Dystans    2017 
 
02- 230 km 
03- 2100km 
04 - 710 km 
 
Dystans 2018 
 
05- 630 km 
06- 550km 
 
 
 
 
 
 



Przemieszczenia w latach życia 



Dorosły bielik uratowany w WPN 
sierpień 2019 



Wypuszczenie 
12.09.2019 

nadajnik zakupiony przez 
KOO 



Halb 08  
 
Dystans 200 km 



Podsumowanie 
• Wszystkie ptaki żyją do tej pory! 

 

• W okresie usamodzielniania się areały osobnicze ptaków z sąsiednich gniazd 
nie nakładały się, podczas gdy areały młodych z lęgów w 2017 i 2018 roku 
pokrywały się w przeważającym stopniu.  

 

• Wszystkie ptaki opuściły gniazda w pierwszej dekadzie lipca. Do końca 
sierpnia ptaki wykorzystywały bardzo ograniczoną przestrzeń (ok. 50 ha). 
Niektóre ptaki spędzają w okolicach gniazd nawet 80% czasu jeszcze w końcu 
września! 

 

• Gniazdo i jego okolice są ważnym miejscem komunikacji i dokarmiania 
juwenalnych ptaków aż do okresu rozpadu więzi rodzinnych.  

 



• W październiku ptaki zaczęły zwiększać areały osobnicze, opuszczały rewiry 
rodzicielskie i rozpoczynały koczowanie. 
 

• Prawdopodobnie czynnikiem decydującym o terminie rozpoczęcia 
dyspersji jest zakończenie lotnych młodych przez ptaki dorosłe. 
 

• Termin obowiązywania strefy ochrony okresowej bielika do 31 lipca należy 
uznać za minimalny. W wielu wypadkach lotne już bieliki spędzają 
większość czasu w zasięgu tej strefy nawet jesienią (a nawet do lutego!) 
 

• W badanej grupie zóżnicowane są kierunki i tempo przemieszczeń ptaków 
od koczowania w okolicy, po długie dystanse na południe i bardzo długie 
na daleki wschód. 
 

• Dystans przemieszczeń wynosił od 230 do 2130 km. 
 

• Obydwa „długodystansowce” powróciły w okolice WPN. 
 

• Projekt „Badanie usamodzielniania się młodocianych bielików… z WPN” z 
FL okazał się inwestycją z wysoką stopą zwrotu (naukowego) 
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