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BlEldh /HALTABETUS ALBTCTLLA/ W DOLINIE SAMCZY
White-tailed Nagle /Baliaeetus albicilla/ in Barycz valley

Teren badań
Obszar na którym prowadzono obserwacje leży na pograniczu
Śląska i Wielkopolski. Administracyjnie są to północno-wschodnie rubieże województwa wrocławskiego, oraz przygraniczne,
niewielkie fragmenty województw kaliskiego i leszczyńskiego.
ujęciu
Dla uproszczenia przyjęto, że teren badań w szerokim
mapa
jest zgodny z obszarem jaki przedstawia administracyjna
Granice terebyłego powiatu milickiego w skali 1:100 000
nu badań wyznaczają więc współrzędne geograficzne: 51°20'N
E od zachodu oraz
od południa, 51°40'N od północy, 16°40.
E od wschodu. Powierzchnia tego obszaru wynosi około
17°40.
2
2500 km .
więTeren na którym występują bieliki znajduje się mniej
powierzcej w środku omawianego obszaru i stanowi wydłużoną
Sośniani. Są
chnię o wymiarach 50x20 km, między Zmigrodem i
i Antotu duże kompleksy leśne nadle śnictw Zisigród, Milicz
nin oraz liczne stawy rybne o ogólnej powierzchni ponad
zaludnienie
7500 ha. Sprzyjającą okoliczno ścią jest niskie
większego
/poniżej 50 mieszkańców/km2/ skolerowane ź brakiem
przemysłu i słabym rolnictwem.
x/ 71pr. roNiptu
sze/.
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Najbardziej korzystne warunki, zarówno dla wyprowadzania
lęgów, jak i na żerowiskach znajdują bieliki w zachodniej
części badanego terenu, w Kotlinie 2migrodzkiej w okolicy
Niezgody. Jest to obszar o powierzchni ok. 100 km2 zwartych,
podmokłych lasów, na obrzeżu których leżą trzy duże kompleksy stawów w Jamniku, Radziądzu i Rudzie Sulowskiej. Istotne
są tu dwa czynniki. Po pierwsze, jest to teren stosunkowo
słabo penetrowany przez ludzi,, po drugie, miejsca gniazdowania i żerowania oddalone są od siebie zaledwie 1-3 km i bezpośrednio z sobą graniczą. Na tym terenie po 70-letniej
przerwie rozpoczął się powrót bielików do doliny naryczy.
Dataj na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
przetrwały stanowiska lęgowe, kiedy to na skutek zaniku
zdolności do rozmnażania i spadku liczebności wydawało się,
że bieliki wkrótce ponownie ustąpią jako gatunek lęgowy
z doliny. Również tutaj rozpoczęło się w końcu lat siedemdziesiątych, dynamiczne odradzanie się populacji lęgowej
w dolinie naryczy.
Wschodnia część badanego obszaru obejmuje znaczną część
Kotliny Milickiej, którą bieliki zasiedliły w drugiej kolejności. Na tam obszarze znajdują się liczne skupiska stawów,
które są rozrzucone na znacznie większym obszarze anieżeli
w Kotlinie Zmigrodzkiej. Zasadnicza różnica jest jednak taka, że jest to teren bardziej dostępny i penetrowany przez
ludzi, a większe i spokojniejsze kompleksy leśne są oddzielone od żerowisk obszarami rolniczymi i zabudowanymi. Miejsca lęgów od żerowisk oddalone są 4-15 km. Wyjątek stanowi
tu śródleśny kompleks stawów krośnickich.
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Materiał i metoda
Zebrany materiał składa się z własnych obserwacji z lat
1953-1983, oraz informacji zebranych w terenie, zwłaszcza
wśród leśników. W latach 1959-1973 cały teren zasiedlony
przez bieliki w Kotlinie Zmigrodzkiej wchodził w skład
większego obszaru, który był co roku dokładnie penetrowany
pod kątem cenzusów ilościowych innych ptaków drapieżnych.
W części wschodniej obszaru /Kotlina Milicka/ ze względu na
rozległy teren oraz dużą zmienno ść i znaczne rozproszenie
stanowisk bielika, opierałem się głównie na informacjach
leśników i innych osób. 1,iększość informacji np. o istnieniu zajętych gniazd docierała do mnie po sezonie lęgowym,
część niekiedy z dwuletnim opóźnieniem. Stąd duże luki w
materiale z tego obszaru, szczególnie dotyczącym efektywności lęgów. W latach 1974-1980 obserwacje terenowe prowadzono pobieżnie, i w okresie tym opierałem się głównie na informacjach, które następnie sprawdzałem w terenie. Od roku
1981 informacje o bieliku zbierane są bardziej planowo i
opierają się zarówno na własnych obserwacjach, jak i na
sprawdzonych informacjach innych osób. W omawianym okresie
zaobrączkowano 27 piskląt w 20 gniazdach, z których zebrano
i zidentyfikowano kilkadziesiąt resztek ofiar będących pokarmem piskląt. W analizie wyników uwzględniono metodyczne
zalecenia, opracowane przez hoguckiego /1981/.
Zasiedlanie stanowisk lęgowych
Według Paxa /1925/ i innych faunistów, bielik przestał
gnieździć się na Śląsku pod koniec dziewiętnastego stulecia. Z różnych źródeł wynika pośrednio, że były to lata
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osiemdziesiąte lub nawet siedemdziesiąte. Ostatnie informacje z tego okresu o jego lęgach w dolinie Baryczy i na terenach sąsiednich odnoszą się do ,,okolic 2migrodu",,,powiatu sycowskiego" /prawdopodobnie okolice stawów Goszczańskich/ oraz ,,powiatu oleśnickiego". Z krótkich wzmianek publikowanych w czasopiśmie jowarzystwa Ornitologów Śląskich" wynika, ze w ciągu kilku następnych dziesiątków lat
regularne informacje o strzelanych i obserwowanych bielikach na tym obszarze dotyczyły przeważnie osobników młodocianych w okresie poza lęgowym. Dekret prezydium policji
z roku 1921 formalnie zakazujący zabijania m.in. orłów,
niewątpliwie wpłynął na zwiększenie się częstotliwości pojawów bielików w latach następnych, a nawet na próbę osiedlenia się. V ciągu całej zimy 1924/25 obserwowano w zalanym olsie kolo Niezgody dwa bieliki, które regularnie nocowały na jednym z drzew, a latem i jesienią 1925, kilku obserwatorów spotykało w tej okolicy 2-3 ptaki podczas każdej
wycieczki /Drescher 1925/. Była to więc pierwsza próba powrotu na dawne stanowisko w dolinie Baryczy, po upływie
kilkudziesięsiu lat od ustąpienia stąd tego gatunku.
Od początku lat czterdziestych częstotliwość obserwacji
dorosłych ptaków w ciągu całego roku wyraźnie wzrosła. Według informacji leśników, już w czasie wojny, główną ostoją bielików były trudno dostępne olsy między Niezgodą a Rudą Zmigrodzką. Jednak według zgodnej opinii wszystkich informatorów, do końca lat czterdziestych nikt z nich nawet
nie słyszał o istnieniu gniazda bielika.
Drugim rejonem doliny Baryczy gdzie w latach czterdzie-
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stych zaznaczyła się tendencja do ponownego osiedlenia się
bielików, byle. Kotlina Milicka. W latach 1946-1949 Szarski
/1950, oraz inf. ustne/ stale spotykał przez 4 lata obserwacji dorosłego ptaka w okolicy Gądkowic oraz nad stawem
Grabek /stawy goszczanskie/, gdzie poszukiwano nawet gniazda, ale bez rezultatu. Tak więc na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych był y w dolinie Baryczy dwa rejony, odległe od siebie o 35 km, w których po 70 latach
przerwy można było spodziewać się znalezienia gniazda bielika.
Pierwsze gniazdo bielika znalezione w roku 1953, zbudowane zostało w kępie 140 letnich buków pomiędzy dwoma kompleksami olsów na wschód od Niezgody. Dwa młode które opuściły gniazdo, zostały wkrótce potem zastrzelone w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W roku 1954 bieliki zbudowały nowe
gniazdo w odległości 2,5 km od poprzedniego, w centralnej
części trudno dostępnych olsów, między Niezgodą a Rudą
2migrodzką. Gniazdo to było użytkowane przez bieliki w latach 1954-1963 siedmiokrotnie. W latach 1954-1955 młode został y schwytane kolo gniazda przez miejscowych pastuchów;
w latach następnych pisklęta opuszczały gniazdo bez przeszkód.
W roku 1960 stwierdzono w Niezgodzie istnienie dwóch
rewirów gniazdowych, z których nowo powstały zajęty był
przez samotnego sanica, posiadającego w upierzeniu ślady
cech młodocianych. W latach 1963-1965 bieliki wyprowadzały
młode z dwóch gniazd, w latach późniejszych w drugim rewirze do lęgów nie dochodziło; na ogół jeden z partnerów pary
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lub samotny samiec broniący gniazda i rewiru nosił ślady
cech młodocianych. W przypadku lęgów dwóch par, lęgi drugiej
pary były opóźnione w stosunku do pierwszej o 12-20 dni.
W roku 1966 bieliki zajmowały w tym rejonie aż trzy rewiry:
1 para która nie przystąpiła do lęgów, oraz dwa rewiry bronione przez samotne samce. W latach 1958,1964,1966,1968,1971
jedno z czynnych gniazd tego rejonu znajdowało się w leśnictwie Wilkowo, na północ od stawu Starego, tj. w odległości,
ok. 5 lun od centrum rewiru w Niezgodzie. Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma zajętymi gniazdami wynosiła 1100 m. Po
regresie w końcu lat sześdziesiątych i latach siedemdziesiątych /Ryc. 1/, obecnie w rejonie Niezgody w czasie zajmowania terytoriów /IX-Xł/ obserwuje się toki 2-4 par, z których
co najmniej dwie pozostają potem na okres lęgowy. Tereny łowieckie obydwóch par są w okresie lęgowym dość wyraźnie
zróżnicowane. Jedna z nich poluje głównie na stawach w Niezgodzie i Radziądzu, druga na stawach w Rudzie Sulowskiej
i Jamniku.
Drugie stanowisko bielika w dolinie Baryczy powstało w
Kotlinie Milickiej w roku 1958, kiedy to para zbudowała
nielęgowe gniazdo nad stawem Czarny Las, w kompleksie stawów
krośnickich. W roku 1959 bieliki zbudowały nowe gniazdo nad
stawem Henryk kolo Grabownicy, gdzie jednak do lęgów nie doszło, gdyż parę stanowił stary samiec i młodociana samica
o cechach trzyletniego /!/ osobnika. W roku 1962 gniazdo to
zostało ponownie zajęte, ale pomimo długotrwałego wysiadywania, lęg nie zakończył się pomyślnie. W latach 1960-1906
bieliki gnieździły się w kępie 160 letnich buków, w lesie na

Ryc. 1. Liczba rewirów zajętych przez bieliki oraz par przystępujących do lęgów w latach
1953-1983
Eumber of occupied territories /dashed line/ and number of breeding pairs /solid
line/
White-tailed Eagle in 1953-1983

1953

pary lęgowe

_ rewiry
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północ od Skoroszowa, gdzie zbudowały kolejno trzy gniazda
w promieniu 50 m, Informację o dokładnym umiejscowieniu stanowiska otrzymałem dopiero w roku 1966, w którym najnowsze
z trzech gniazd było zajęte przez starego, samotnego samca.
W roku 1967 stanowisko to było już opuszczone. Efekty wcze śniejszych lęgów nie są znane, poza informacją, te zawsze jedno z tych gniazd było zajmowane co roku przez parę, i że
co najmniej trzykrotnie dochodziło do wyprowadzenia młodych.
Zimą 1967/68 drzewostan z gniazdami został wycięty, a bieliki przeniosły się w okolicę Pierstnicy, gdzie w latach 19691978 istniało gniazdo zbudowane na buku w drzewostanie sosnowo-bukowym w wieku 120 lat. Gniazdo to miało być kilkakrotnie zajmowane przez bieliki, a raz nawet obserwowano w
gnieździe młodego /y/. Po wycięciu drzewostanu zimą 1978/79,
bieliki przeniosły się bliżej Krośnie, gdzie zbudowały nowe
gniazdo na skraju pasa 130 letnich sosen, w roku 1979. Gniazdo to jest co roku zajmowane do chwili obeenej.Ptaki z tego
stanowiska polują w okresie lęgowym na stawach w 2eletnikach,
Krośnicach i Stawnie-Grabownicy.
W roku 1981 powróciły bieliki po 15 latach nieobecności
w sąsiedztwo stanowiska z lat 1960-1966 w Skoroszowie. W odległości 1.5 km od poprzedniego miejsca zbudowały gniazdo,
a w r. 1982 drugie gniazdo obok, w którym w r. 1983 wychowały się 2 młode. Stanowisko to jest oddalone mniej więcej
równo od wszystkich kompleksów stawowych doliny Baryczy o
12-15 km. Samca polującego oraz noszącego zdobycz w kierunku
gniazda obserwowano na stawach koło Rudy Milickiej, odległej
od gniazda o 13 km.
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Niedawno wykryto nowe stanowisko gniazdowe w nadleśnictwie Moja Wola

w woj. kaliskim. Powstało ono w końcu lat sie-

demdziesiątych. Gniazdo zostało zbudowane w starodrzewiu sosnowym, który wycięto w r. 1980. Nowe gniazdo bielik zbudował w pobliżu poprzedniego w podobnym drzewostanie. W roku
1983 w gnieździe wychowało się jedno pisklę. Efekty lęgów z
lat poprzednich nie są znane, lecz wg uzyskanych informacji
rewir był przeważnie zajmowany przez samotnego ptaka. Wygląd
gniazda wskazuje, te zostało ono zbudowane w r. 1981, i przynajmniej w r. 1982 było ono rozbudowane do wymiarów normalnego gniazda lęgowego. Tereny łowieckie tej pary obejmują
stawy w Mozdtanowie, Janisławicach oraz stawy goszczańskie
i w Potaszni.
Kompleks śródleśnych stawów krośnickich pozostaje nadal
atrakcyjnym środowiskiem dla bielików, o czym świadczą niemal coroczne obserwacje tokujących ptaków, szczególnie w
okresie od września do kwietnia. Podobnie jak w roku 1958,
w latach 1966-1969 oraz 1975-1982, obserwowano tu zarówno
pary jak i samotne ptaki tokujące i broniące terytoriów.
Jesienią roku 1977 bieliki zbudowały gniazdo w pasie starego
drzewostanu sosnowego nad stawem Karol Duży, ale efekty lęgowe z lat 1978-1980 nie są znane. Wiosną roku 1981 przy
gnieździe tokował samotny samiec; w lipcu tego samego roku
drzewostan z gniazdem został wycięty. bardzo niekorzystną
dla stałego osiedlenia się bielików w tym rejonie jest okoliczność, że jest to teren bardzo intensywnie penetrowany
w ciągu całego roku przez myśliwych. Znane są przypadki
strzelania bielików przez rybaków i myśliwych, zarówno

póź-
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nym latem i jesienią - młodych osobników koczujących, jak i
w okresie od jesieni do przedwiośnia - ptaków dorosłych zajmujących rewiry. Ostatni taki przypadek to zastrzelenie na
polowaniu, w grudniu 1981 samca z pary, która osiedliła się
nad stawem Czarny Las. 2 tych powodów rejon stawów krośniekich był i jest nadal wstępnym etapem w zasiedlaniu wszystkich znanych stanowisk bielika w Kotlinie Milickiej, tj. w
Skoroszowie, Pierstnicy, Krośnicach i Mojej Woli. Bieliki
z tych stanowisk najpierw usiłowały osiedlić się w rejonie
stawów krośnickich, potem niepokojone i ostrzelane, przenosiły się w bardziej odległe, ale spokojniejsze okolice.
Najnowszym stanowiskiem bielika w dolinie Baryczy był rewir broniony przez parę od jesieni 1982 do wiosny 1983, nad
stawem Mewi Duży w Rudzie Sułowskiej /Kotlina źmigrodzka/,
gdzie bieliki dotychczas wyłącznie polowały. Do budowy gniazda nie doszło, mimo że ptaki bardzo wyraźnie preferowały
jedną z kęp wyższych sosen, gdzie tokowały i nocowały. Samica z tej pary nosiła jeszcze ślady szaty młodocianej /ciemne obwódki na białych sterówkach/.
Usytuowanie gniazd
Głównymi siedliskami w których bieliki zakładały gniazda
były z reguły stare drzewostany o znacznym rozrzedzeniu i
w miejscach rzadko odwiedzanych przez łudzi. Ważne są tu
takie czynniki jak możliwość swobodnego startu ciężkiego
ptaka jakim jest bielik, co wymaga odpowiednio dużej wolnej
przestrzeni wokół gniazda, oraz znaczna sztywność korony
drzewa, co zapobiega rozluźnieniu konstrukcji gniazda w czasie silnych wiatrów. Warunki takie w dolinie Baryczy speł-
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niają buczyny w wieku 120-160 lat, oraz fragmenty drzewostanów sosnowych w wieku 100-140 lat. Gniazda w podmokł ych i
trudno dostępnych olsach, na olchach w wieku 60-90 lat, były zakładane z konieczności, gdy bieliki nie znajdowały
spokoju w odpowiedniejszych, ale i bardzej dla ludzi dostępnych miejscach. W zdecydowanej większości przypadków ptaki
budowały gniazda na skraju drzewostanu, co prawdopodobnie
było wymuszone jego zwartością. Wysokość od ziemi do podstawy gniazda wahała się od 18 m /olcha/ do 34 m /wierzchołek
sosny!, a średnio wynosiła 26.4 m /n=35//Tabela 1/.--Naitrwalszymi okazały się gniazda zbudowane w koronach buków, a najmniej trwałymi na olchach. Najbardziej długowieczne gniazdo
istniało 20 lat /do czasu ścięcia drzewa/; średni okres istnienia gniazda wynosił 5.5 roku.
Obszar drzewostanów spełniających wymogi umożliwiające
zagnieżdżenie się bielika, stanowi obecnie

całej po-

wierzchni leśnej doliny Baryczy, podczas gdy w latach pięćdziesiątych wynosił, w zależności od okolicy, 40-60%. Jest
to więc dwudziestokrotne zmniejszenie się obszarów leśnych
odpowiednich do osiedlenia się bielika, na przestrzeni
ostatnich trzydziestu lat.
Wahania liczebności i produktywność
Obserwowane w latach 1953-1983 wahania liczby zajętych
rewirów i par lęgowych oraz ich wzajemne korelacje, a szczególnie skrajne różnice w efektach lęgowych, dzielą ten okres
na trzy etapy.
Po stwierdzeniu pierwszego lęgu bielików w dolinie Baryczy w roku 1953, przez następnych dwanaście lat obserwowano
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niewielką, lecz stalą tendencję do zwiększania się liczby
par lęgowych, połączoną z bardzo wysokimi efektami lęgów,
co znajduje swe odbicie w wartościach wszystkich wskaźników
reprodukcji /porównaj Ryc. 1 oraz Tabele 2-4/. Było znamienne dla tego okresu, że liczba zajętych rewirów /tokujących
par/ z reguły równała się liczbie par przystępujących do
lęgów /Ryc. 1/.
W roku 1966 nastąpiło nagłe załamanie się zdolności rozrodczych bielików /Tabela 2/, co znalezło odbicie w sześciokrotnym spadku wartości najbardziej reprezentatywnego wskaźnika reprodukcji tj. liczby młodych na zajęty rewir, z 1.28
dla okresu 1953-1965, na 0.21 dla okresu 1966-1973 /Tabela

4/.

Stan taki połączony ze spadkiem ilościowym, trwał do po-

łowy lat siedemdziesiątych, kiedy to wydawało się, że bielik
jako gatunek lęgowy zniknie w dolinie Baryczy.
Odrodzenie się miejscowej populacji nastąpiło przez napływ ptaków z zewnątrz. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, a szczególnie w latach 1978-1979, obserwowano tu grupy
złożone z

3-5

osobników, w wieku 3-4 lat, koczujące przez

cały rok, szczególnie w okolicy Rudy Sułowskiej i Niezgody.
W następnych latach zanotowano wyraźny wzrost liczby par
lęgowych /Ryc. 1/, która obecnie dwukrotnie przekracza najlepszy stan stwierdzony w niedawnej przeszłości. Wszystkie
stanowiska kiedyś zajmowane, a później opuszczone, obecnie
zostały ponownie zasiedlone. Pojawiają się też sygnały z terenu, o zajmowaniu przez bieliki rewirów w dość nieoczekiwanych miejscach. Obecne wartości wskaźników reprodukcji
znajduję się mniej więcej pośrodku pomiędzy wartościami
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Tabela 2. Wielkość lęgów bielika w poszczególnych latach
Brood-size in different years
Rok
Year

Liczba młodych opuszcza- Rok
jących gniazdo
Number of youngs leaving Year
the nest

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

2
2
x
2
2
x
2
1, O
2,x
1, O
1, 2, x
1, 2, x
2, 1, x

x - nieznany efekt lęgu
Tabela

3.

Liczba młodych opuszczających gniazdo
Number of youngs leaving
the nest

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

O
O
2, O
1
O
O
1
0

1981
1982
1983

2, 0, 0, x
1, 0, 0, 0, x
2, 2, 1, 1, O

x - unknown effect of broods

Zestawienie wielkości lęgów bielika w latach
1953-1983
Combine brood size in 1953-1983

Liczba młodych opuszczających gniazdo
Number of youngs leaving
the nest

bez x
/patrz Tab.2/
without x

Liczba lęgów
No, of broods

2
1
O
x

13
10
14
8

Razem
Total

45

28.9
22.2
31.1
17.8
100

35.1
27.0
37.9
100

n

%

Ogółem

Total

Dąb
Oak

Sosna
Pine

Olcha
Alder

Buk
Beech

Gatunek drzewa
Tree species

35

1

21

6

7

n

100.0

2.9

60.0

17.1

20.0

%

Gniazd
Nests
na w ierzchołku
on the top
14.2

5

-

5

-

-

w koronie
in the crown
68.6

24

1

12

6

5

8.6

3

1

-

2

pod koroną
undre the
crown

Umiejscowienie gniazda
Nast position

Tabela 1. Usytuowanie gniazda bielika
Nest-site selection in White-tailed Eagle

8.6

3

-

3

-

-.

na bocznej
gałęzi
on a le teral
branch
11.4

4

-

-

4

-

18-22

31.4

11

1

6

2

2

22-26

42.9

15

-

11

-

4

26-30

14.3

5

_

4

-

i

>30

Wysokość nad ziemią /m/
Height above the ground /m/
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najwyższymi i najniższymi z przeszłości /Tabela 4/. Biorąc
pod uwagę, że w większości przypadków nowe stanowiska lęgowe są zajmowane przez osobniki dopiero wkraczające w okres
reprodukcji można przypuszczać, że w najbliższych latach
poprawią się również efekty ich lęgów.
Porównanie wartości wskaźników rozrodu z lat 1953-1965 w
dolinie Baryczy z danymi literatury dla tego okresu /Glutz
et al. 1971/ wskazuje, że były one zbliżone do średnich wartości uzyskanych dla innych obszarów Europy Środkowej.
Współczesne materiały z różnych części Europy, jako dokładniejsze i zbierane ujednoliconymi metodami, bardziej nadają
się do porównań. Wynika z nich /Tabela 5/, że wartości wskaźników sukcesu lęgowego i produktywności z doliny Baryczy i
obszaru całej Polski są bardzo zbliżone, a równocześnie wyższe niż w innych krajach. Najgorsze efekty rozrodu zanotowano w rejonach leżących nad Bałtykiem /Tabela 5/.
Straty w lęgach i śmiertelność dorosłych ptaków
Przedstawiona w Tabelach 3 i 4 łączna liczba 36 odchowanych pisklą t oraz wyliczone z tej wielkości wskaźniki reprodukcji, dotyczą stanu w okresie tuż przed opuszczeniem gniazda przez młode. Ustalenie tego rodzaju wskaźnika reprodukcji jest stosunkowo łatwe i został on uznany za najlepiej
nadający się do porównań między różnymi populacjami /Bogucki 1981/. Zebrane w dolinie Baryczy dane wskazują jednak, że
śmiertelność młodych jest szczególnie wysoka w okresie po
opuszczeniu gniazda, natomiast nie stwierdzono przypadku redukcji liczby piskląt w gnieździe na skutek konfliktów wśród
rodzeństwa, jak to powszechnie ma miejsce u przedstawicieli

43%
50%
267:,
50%
37%
465
17%

OZLP Szczecin 1982

Dolina Baryczy 1981-1983

Południowa Szwecja 1982

Północna Szwecja /Laponia/ 1982

Finlandia 1980

Estonia 1982

Okręg Rostok /NRD/ 1982

0.17

0.46

0.43

0,69

0.34

0.75

0.65

0.73

Podlotów na parę
lęgową
Fledglings per
breeding pair

Kaczmarczyk 1983; Król 1981; Król A.i W. 1982 i 1983.

Dane spoza doliny Baryczy uzyskano z następujących źródeł:
Data outside the Barycz valley were taken from the following sources:

50%

Polska 1980-1982

Breeding success

Sukces lęgowy

Tabela 5. Wskaźniki rozrodu w różnych populacjach bielika
Breeding indices in various populations of White-tailed Eagle
Liczba par lęgowych

23

13

37

20

50

12

23

120

No.of breeding
pairs

rn
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rodzaju Aquila. Drastyczna redukcja rozpoczynała się w lipcu, tj. bezpośrednio po opuszczeniu gniazda i w okresie
krótkich przelotów w najbliższe jego sąsiedztwo. Drugim momentem krytycznym był okres, kiedy młode opuszczały rewiry
gniazdowe i żerowiskowe /VIII-IX/. W tym czasie przestają
bowiem być karmione przez rodziców. Wysoka śmiertelność dotyczyła szczególnie lęgów z dwoma pisklętami. Na 7 przypadków, w których oba pisklęta zaobrączkowano, w 6 przypadkach
/86%/ młodsze i słabsze pisklę w lęgu, znajdowano w stanie
silnego wyczerpania Głodem, w odległości od 500 m do około
100 km od gniazda. Na 13 przypadków lęgów z jednym pisklęciem, tylko dwukrotnie /15%/ notowano straty w podobnych
okolicznościach. Tak więc, wymienione wyżej straty w pierwszych dwóch miesiącach po opuszczeniu gniazda, wynosiły ok.
30%. Do tej liczby należy jeszcze dodać straty z powodu zabijania i chwytania słabo lotnych młodych przez człowieka.
W badanym okresie stwierdzono wyeliminowanie w ten sposób
12 podlotów, tj. 33.3% z 36 odchowanych w gniazdach piskląt.
Lącznie więc stwierdzone straty wynoszą 63.3% odchowanych
podlotów. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie przypadki śmierci młodych udało się wykryć, można przypuścić, że straty
wynosiły ok. 80%, czyli tylko 7 młodych opuściło jesienią
rewiry gniazdowe.
Straty wśród ptaków starszych stwierdzono przede wszystkim w okresie od jesieni do wczesnej wiosny. Na 21 znanych
w dolinie Baryczy przypadków śmierci bielika, w 15 /71%/
przypadkach ptak został zastrzelony lub padł po pewnym czasie na skutek postrzałów, w 2 /10%7 schwytany w potrzask,
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w 1 /5%/ prawdopodobnie zabity przez innego bielika w walce
o gniazdo i w 3 przypadkach /14%! przyczyny śmierci nie zdołano ustalić. W większości przypadków były to osobniki młodociane, prawdopodobnie przelotne.
Jednym z czynników powodujących straty w lęgach, było
prowadzenie zabiegów gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie zajętych gniazd. Y 9 gniazdach nie doszło do wylęgu młodych, gdy w okresie wysiadywania prowadzono w pobliżu wycinanie drzew, wywózkę drewna, zalesianie, itp. w 6 z tych
przypadków bieliki kontynuowały wysiadywanie do połowy maja,
w 3 przypadkach opuściły gniazdo. Wart odnotowania jest
przykład wyjątkowo silnego przywiązania do rewiru gniazdowego. W grudniu 1969 rozpoczęto wyrąb s:,arego drzewostanu sosnowego z gniazdem bielika. Po kilku dniach bieliki rozpoczęły budowę nowego gniazda na przeciwległym do prowadzonych
robót końcu drzewostanu. Gdy w połowie stycznia drwale przenieśli

się W

inne miejsce, na zrębie pozostało już tylko ok.

20 drzew, a wśród nich i to z niedokończonym gniazdem. Kiedy
w marcu powrócili by zakończyć wyrąb na tej powierzchni,
bielik już twardo wysiadywał. Mimo, że pozostawiono pojedyncze drzewo z gniazdem, to prowadzone do końca kwietnia prace
stale płoszyły ptaka, który rozpoczynał wysiadywanie, gdy
tylko robotnicy kończyli pracę. W roku następnym do wylęgu
również nie doszło, gdyż przez półtora miesiąca zalesiano
zrąb. Dopiero w roku 1972 bieliki wyprowadziły z tego gniazda jedno pisklę. Y kilka miesięcy później drzewo z gniazdem
zostało powalone przez wichurę.
Przykładami szybkiego uzupełnienia pary po stracie part-
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nera, są dwa przypadki stwierdzone w ostatnich latach. W jednym z nich, w kwietniu 1982 r. pod koniec inkubacji, samiec
zginął w potrzasku na piżmaki. Samica nie karmiona, po kilku
dniach porzuciła zniesienie. Po dalszych kilku dniach w okolicy rozpoczęły się bardzo głośne i intensywne toki trzech
ptaków. W połowie maja samica miała jut partnera, z którym
stale przebywała i polowała nad pobliskimi stawami. W roku
1983 w gnieździe porzuconym w roku poprzednim wychowało się
jedno pisklę. Przy innym gnieździe, które rok wcześniej zostało świeżo zbudowane przez parę, w listopadzie 1982 obserwowano chorego ptaka, który po kilku dniach padł z nieznanych powodów /brak obrażeń/. Był to samiec w szóstym roku
życia. Podczas następnych odwiedzin gniazda obserwowano tu
już parę, która wiosną 1983 przystąpiła do lęgów i wychowała
dwa pisklęta.
W obydwóch przypadkach na podstawie charakterystycznych
cech upierzenia rozpoznano indywidualnie samice,stqd pewność
że pozostały one w poprzednio zajmowanych rewirach, a dołączyły do nich samce. Świadczyć to może o istnieniu nadmiaru
samców w dolinie Baryczy. Na podstawie kilkunastu obserwacji
można przypuszcza ć, że są to ptaki młodociane, wkraczające
dopiero w okres dojrzałości płciowej. Charakteryzują się one
dużą aktywnością i ruchliwością. W oparciu o przypadki gdy
możliwa była identyfikacja płci oszacowano, że ok. 80% ginących bielików w okresie rozrodu /ił-Vłłł/ stanowiły samce,
co można tłumaczyć ich większą od samic aktywność łowiecką,
a tym samym większym narażeniem się na niebezpieczeństwa.
Przyjęcie takiej interpretacji pozwała zrozumieć, dlaczego
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mimo ciągłego zabijania bielików, liczba stanowisk lęgowych
nie maleje, a od kilku lat nawet wzrasta.
Pokarm
Z obserwacji wynika, Ze na terenie badań najczęściej
ofiarami bielika w ciągu całego roku padają łyski. Najbardziej konkretne, choć nieco przypadkowe i fragmentaryczne
informacje o pokarmie bielika, zebrano w gniazdach podczas
obrączkowania piskląt /Tabela

6/.

Zidentyfikowane szczątki

w 89% stanowią ptaki wodne, a tylko w 11% ryby, mimo że bieliki polują na stawach rybnych. Obserwacje w innych porach
roku potwierdzają pogląd, że bieliki żywią się rybami z braku innego pokarmu. Charakterystyczny w diecie bielika był
brak ssaków. Głównymi miejscami łowów były płycizny zarośnięte manną /Glyceria sp./ lub turzycą /Carez sp./, które są
miejscem lęgów i pierzenia się niektórych gatunków ptaków
wodnych. Wobec ograniczonych takimi warunkami możliwości
ucieczki i nurkowania, stają się one łatwymi do schwytania
ofiarami. W okresie jesiennych odłowów ryb przy niskim stanie wody, oraz na początku zimy na małych niezamarzniętych
"oczkach", ofiarami bielika są te ptaki, które usiłują ratować sig przed nim nurkowaniem. W okresie rozmarzania stawów
bieliki wyławiają spomiędzy kry lodowej martwe ryby. Zaobserwowano, te jesienią młode ptaki przelotne, w znacznie większym stopniu od ptaków dorosłych i miejscowych zadawalają
się rybami.
W okresie jesiennych polowań na tereny stawów zlatują się
postrzałki ptaków łownych, które tam giną lub wycieńczone
stają się łatwą zdobyczą dla bielika. Stwierdzono. że często
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Tabela 6. Zidentyfikowane ofiary w 19 gniazdach bielika w
okresie karmienia piskląt /materia' zebrano w
okresie 14 V - 12 VI/
łdentified preys in 19 nests of White-tailed
Eagle in the period of feeding young /materiał
collected May 14 - June 12/

Gatunek
Species
Lyska Fulica atra
Zausznik Podiceps nigricollis

Liczba
No.
47

73.4

6

9.4

Krzyżówka Anas platyrhynchos

3

4.7

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

1

1.6

Karp Cyprinus carpio

4

6.2

Ryby nieoznaczone Pisces sp.

2

3.1

64

100.0

Razem
Total
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są to gatunki których normalnie bielik nie chwyta, m.in.:
gęgawa /Anser anser/, gęś zbożowa /A. fabalis/, krakwa
/Anas strepera/, świstun /A, penelope/, cyraneczka /A. crecca/, czapla /Ardea cinerea/, czajka /Vanellus vanełlus/.
Przeloty i zimowanie
Przelot jesienny zaznaczał się wyraznie od października
do grudnia, a jego szczyt przypadał najczęściej na połowę
listopada. Istnienie przelotu ustalono na podstawie liczenia
żerujących na spuszczonych stawach ptaków. Maksymalna, zanotowana w czasie przelotów liczba bielików na całym obszarze
doliny Baryczy wynosiła
należy odliczyć

37 ptaków /4 XI 1982/. Z liczby tej

8 ptaków dorosłych, prawdopodobnie miejsco-

wych. Występowanie większych skupień bielików zależało od
obfitości pokarmu, lub w ogóle jego obecności w okresie mrozu, opadów śniegu itp.; np. 16 XI 1968 obserwowano 10 osobników w Radziądzu, a 13 XII 1969 - 11 na stawie Jamnik.
W obu przypadkach ptaki żerowały na błotach zamarzających
stawów, gdzie pozostało wiele łatwo dostępnych ryb. W okresie jesieni struktura wieku znajdujących się w dolinie Baryczy bielików, przedstawiała się w przybliżeniu następująco:
ptaków w pierwszym roku życia /juv./- 15%, od 2 do

5 roku

życia - 65%, ptaków dorosłych - 20%.
Zimowanie bielików w dolinie Baryczy jest ograniczone warunkami atmosferycznymi. Dłuższe okresy z temperaturą poniżej zera powodują zamarzanie wód, odloty zimujących tu ptaków wodnych, co ogranicza lub uniemożliwia bielikom zdobycie
pokarmu.

W takich przypadkach pozostają tylko niektóre

ptaki dorosłe /prawdopodobnie miejscowe/.

Liczba rewirów zajętych przez pary lęgowe
No.of territories occupied by breeding pairs
w tym z lęgami pomyślnymi
in this the humber of territories with
successful broods
z lęgami niepomyślnymi
with unsuccessful broods
z nieznanym rezultatem lęgów
with unknown effect of broods
Liczba rewirów zajętych przez pary nieprzystępujące do lęgów oraz ptaki samotne
No. of territories maintained by non-breeding
pairs, and by single birde

Liczba stwierdzonych rewirów
No.of found territories
w tym rewirów skontrolowanych
in this the number of checked territories

Rodzaj informacji
Kiud of information

Okres /liczba łat/
Duration /no.of years/

-

o
10

6

2

3

15

8

14

6
6
2

2

23
6
3

14

45

9

22

14

60

17
o

19

24

-

78
17

1981-83 1953-83
/31/
/3/

17

1974-80
/7/

19

1966-73
/8/

25

1953-65
/13/

Tabela 4. Wskaźniki efektywności rozrodu bielika w latach 1953-1983
Indices of effectiveness in White-tailed Eagłe breeding in the years 1953-1983

- = brak danych
lack of data

Liczba młodych
No. of young
na lęg pomyślny
per a successful brood
na parę lęgową
per a breeding pair
na skontrolowany rewir
per a territory

Sukces lęgowy w przeliczeniu na parę lęgową
legsting success per a blceeding pair
Sukces gniazdowy w przeliczeniu na rewir
Nesting success per a territory

1.50

-

-

0.44
0.21

1.44
1.28

0.60

0.75

9

-

-

1.33

1.64

4

40.0%

_

15.8%

77.8%

23

50.0;0

-

33.55.

87.57.

0.51

0.97

1.57

36

32.9%

62.2%
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Summary
The materiał was collected in 1953-1983 in SW Poland in
the area delineated by the coordinates: 51020- 51°40'N.
The White-tailed Eagles situated their nests ałong edges of
old woods /Table 1/, 0.2-15 km away from their main huntina
arounds, the fish ponds. Their staple food through the year
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was Coots Fulica atra and other waterfowl caught in
densely
vegetated shallows. In the breeding season the birds
made

89

of food and fish only 115k, /Table 4/, but the share of

fish in the diet increased distincly in the autumn and
winter periods.
The White-tailed Eagles came bark to Silesia after 70
year break, the first pair bred in Barycz Valley in 1953.
Since then until 1965 their numbers in the valley was
increasing and the production of young was high /Fig.
1,
Table 2, 3/. Since 1966 there was a depression of product
ivity and decline in numbers. The numbers increased again
at
the end of seventies due to immigration of immature birds
and their settlement in the valley. Since 1981 the birds
have started again to produce fledgings and both their
numbers and production of young were increasing every
year
/Fig. 1/. In 1983 the birds occupied six nesting ranges
and
six young fledged from four nests.
The observations proved that in contrast to the Aquilaeagles there was no strong sibling aggression /"caini
sm"/
within the White-tailed Eagle broods. The heavy young
mortality occurred mostly in two periods: just after fledgin
g
/July/ and at the time of dispersal of young from the
nutal
areas. The latter coincided with the beginning of indepen
dent feeding by the young birds. RinGing recover
ies show
that of the two-young broods 86% of recovered younger
naglets died at this period, whereas there was
not even a single
recovery of the older chick. The mortality in singlechick
broods during the same period of time was 15». In all,
the
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total natural losses of young in the first two months followina fledging amounted to 305 /N.27/,
Mortality of breeding birds was high, recently one or two
birds have 'ocen dying yearly, i.e. 20-405 of breeding pairs
were disrupted annually. Eighty percent of dying birds were
males, this probably was the result of their higher than
females Inniting activity and longer distances of foraging
trips, These losses did not cause a decline in numbers,
because the dyine, birds were quickly replaced by maturing
birds, probably originating from previously non-breeding
immatures, which were freonently observed in the Valley,

