
 

Bielik stał się w ostatnich latach gatunkiem na tyle rozpowszechnionym, że spotkania 

z tym ptakiem nie należą już do rzadkości właściwie na terenie całego kraju. Populacja 

lęgowa osiągnęła poziom ok. 1000 par i wciąż rośnie. Monitorowanie wszystkich stanowisk 

tego orła powoli zaczęło przerastać możliwości służb ochrony przyrody i Komitetu Ochrony 

Orłów. Coraz więcej danych pochodzi więc od leśników i miłośników ptaków. Z drugiej 

strony profesjonalnym ornitologom zależy na tym, żeby zebrane informacje były możliwie 

precyzyjne i jednoznaczne. Dlatego też powstał pomysł napisania tego krótkiego tekstu          

o rozpoznawaniu kolejnych szat bielika.  

 

 

Tytułem wstępu... 
 

Bielik jako gatunek jest dosyć łatwy do rozpoznania w terenie, zwłaszcza ptaki dorosłe 

ciężko pomylić z  jakimkolwiek innym orłem. Jednak z ochroniarskiego punktu widzenia 

często istotne jest również dokładne oznaczanie ptaków w młodszych klasach wiekowych. 

Przykładowo lipcowa obserwacja ptaka w pierwszej szacie (czyli juvenalnej) w rewirze,       

w którym wczesną wiosną była para dorosłych ptaków, a nie udało się odnaleźć ich gniazda, 

może świadczyć o tym, że lęg jednak miał miejsce i zakończył się sukcesem. Trzeba tylko 

umieć odróżnić tego bielika w pierwszym roku życia od starszych, 2-3 letnich młodych. 

Bieliki zajmują często rewiry w swoim 4 lub 5 roku życia. Dlatego wielokrotne obserwacje 

ptaków w takim wieku w tym samym miejscu są cenną wskazówką sugerującą powstanie 

nowego terytorium. Jest oczywiście jeszcze wiele innych sytuacji kiedy przydaje się 

umiejętność dokładnego oznaczenia wieku tych wspaniałych drapieżników dlatego zachęcam 

do zapoznania się z tekstem poniżej. 

 

 

Uwagi ogólne 
 

Bielik, podobnie jak wiele innych dużych ptaków drapieżnych, powoli i stopniowo 

uzyskuje szatę osobnika dorosłego. Młode ptaki po wylocie z gniazda noszą swą pierwszą 

szatę do wiosny następnego roku. Mniej więcej w kwietniu-maju rozpoczyna się pierzenie 

lotek, pokryw, sterówek i piór tułowia. Stopniowej wymianie ulega jednak tylko część piór 

(ogon w całości). Pierzenie zostaje wstrzymane jesienią, a upierzenie ptaka można wówczas 

określić jako szata II-zimowa. Kolejne pierzenie rozpoczyna się wiosną trzeciego roku 

kalendarzowego, kończy się jesienią tegoż roku i ptak uzyskuje szatę III-zimową. Wymianie 

ponownie nie ulegają wszystkie, a tylko niektóre lotki i inne pióra, zarówno te najstarsze, 

jeszcze nie wymienione jak i niektóre z tych wymienionych w czasie pierwszego pierzenia.  

W kolejnych latach schemat się powtarza, z tym, że znacząco zwiększa się udział piór            

o wzorze i barwie charakterystycznej dla osobników dorosłych. Z powyższego wynika, że 

późną wiosną i latem ptaki noszą upierzenie przejściowe pomiędzy kolejnymi szatami. 

Ostatecznie w czasie przeżywania swojej szóstej zimy bielik ma już szatę osobnika w pełni 

dorosłego. Podczas kolejnych wymian piór barwa upierzenia generalnie już się nie zmienia.  

Bardzo pomocna przy oznaczaniu wieku ptaków jest barwa dzioba, woskówki oraz 

tęczówki oka. Stwierdzono wprawdzie pewną zmienność osobniczą w szybkości 

„dojrzewania” tych partii ciała, nie mniej w miarę możliwości warto zwrócić na nie uwagę. 

Do oceny koloru tęczówki niezbędna jest już niewielka odległość to też cecha ta staje się 

istotna kiedy obserwujemy ptaka w wyjątkowo sprzyjających warunkach. 

Choć upierzenie samca nie różni się od upierzenia samicy często obserwując parę 

ptaków można określić ich płeć. Samice nierzadko są zauważalnie większe i masywniejsze od 

samców, mają również potężniejsze dzioby. 

Użyty poniżej skrót „cy” oznacza rok kalendarzowy. 2 cy to dla przykładu drugi 

kalendarzowy rok życia ptaka czyli okres czasu trwający od stycznia do grudnia w roku 

następnym po wylocie z gniazda.  

 



 

 
Ryc.1. Użyte w tekście nazwy poszczególnych części ciała ptaka. 

 

 

Opis kolejnych szat 
 

 

Pierwsza szata czyli juvenalna (juv., wylot z gniazda – wiosna następnego roku). 
 

W tej szacie upierzenie sprawia jednolite wrażenie, to znaczy wszystkie pióra są świeże,        

w tym samym wieku (i kondycji). Aż do wiosny drugiego roku życia ptak nie przechodzi 

pierzenia. Generalnie pierwszoroczne bieliki są ciemne, a najciemniejsze wydają się głowa, 

szyja, okolice nadgarstków i lotki. Na złożonym skrzydle widać charakterystyczny układ 

barw: (patrząc od głowy w kierunku lotek) najpierw mamy ciemne okolice nadgarstka, potem 

jaśniejszy, ciepło brązowo-beżowy pas pokryw skrzydłowych z regularnymi ciemnymi 

plamkami, a na końcu znowu ciemnawe lotki. Rysunek na piórach pokryw tworzy na skrzydle 

równe, ciemne rządki. Pióra brzucha i pleców mają również ciepło jasno-brązowawy odcień 

tła, na którym widnieją ciemnobrązowe, podłużne plamki. Wzór ogona jest dosyć podobny 

we wszystkich młodocianych szatach bielików: sterówki są ciemne u nasady oraz wzdłuż 

krawędzi i na końcu, natomiast wzdłuż stosiny ciągnie się jasny, brudno-białawy obszar 

(ryc.2). U lecącego ptaka na spodzie skrzydeł wyraźnie widoczne są jasne podbarkówki        

(u nasady skrzydła). Dziób jest bardzo ciemny, również ciemne są woskówka i tęczówka. 

Istnieje pewna zmienność osobnicza jeśli chodzi o tonację brązów w upierzeniu juvenalnych 

bielików. Istnieją osobniki nieco jaśniejsze od tych przedstawionych na zdjęciach poniżej, 

niemniej wciąż można je rozpoznać po jednolitej kondycji upierzenia i regularnych wzorach 

na skrzydłach. Nawet typowe ptaki są najciemniejsze latem, tuż po opuszczeniu gniazda, 

kiedy upierzenie jest świeże i nie wytarte. Po pierwszej zimie wiele młodych bielików 

jaśnieje, w stosunku do tego jak wyglądały latem ubiegłego roku.  

 

 



 

 
 

 

Fot. 1. Bielik w szacie juvenalnej. Zwróć uwagę na ciemny dziób, woskówkę i głowę oraz 

regularny wzór na pokrywach skrzydłowych (M. Nawrocki). 

 

 
 

Ryc.2 Wzór ubarwienia na sterówkach dorosłego (po lewej) i młodego bielika. 

 



 

 

 

 

II szata (imm., jesień 2 cy- wiosna 3 cy). 
 

W drugim roku życia bieliki przechodzą częściowe pierzenie w wyniku którego osiągają 

drugą szatę. Generalnie ptaki wyglądają wówczas bardzo pstrokato. Na brzuchu i plecach 

pojawia się wiele piór o jasnych nasadach, które w połączeniu ze starymi i wytartymi piórami 

tworzą duże jasne obszary. Obserwowany z dalszej odległości bielik w tym wieku jest dosyć  

charakterystyczny: wciąż ciemna głowa kontrastuje z jasnym brzuchem, a ten z kolei              

z ciemnymi nogawicami. W oczy rzuca się również wyraźna (zazwyczaj) jasna plama na 

plecach, kontrastująca z ciemną szyją. Na złożonym skrzydle w wyniku pierzenia zatracony 

zostaje regularny rysunek poprzedniej szaty. Pokrywy skrzydłowe wyglądają jak mieszanina 

jasnych i ciemnych plamek. Ogon wciąż jest ciemny (czasem bardzo) z charakterystycznym 

rysunkiem na sterówkach. Podbarkówki jasne, wyraźne. Dziób jest dalej bardzo ciemny, ale 

woskówka staje się już jaśniejsza. 

 

 

 

Fot. 2. II szata. Zwróć uwagę na ciemny dziób ale jasną woskówkę, jasny brzuch, ciemne 

nogawice i szyję (M. Nawrocki).  

 



 

Fot. 3. Osobnik juvenalny (z lewej) oraz ptak w II szacie. Porównaj kolor dzioba i woskówki, 

brzucha oraz wzory na skrzydłach (M. Nawrocki). 

 

 

III szata (imm., jesień 3 cy- wiosna 4 cy). 

 

W trzeciej szacie bieliki mogą wyglądać dosyć różnie. Ze względu na zmienne tempo 

przepierzania się część ptaków może bardziej przypominać osobniki w II szacie, a część te     

w IV szacie. Jednak przeciętny osobnik w III szacie często daję się rozpoznać w terenie po 

następujących cechach. Upierzenie zaczyna się ujednolicać, nie jest już tak mocno jasno 

nakrapiane jak było rok wcześniej, niemniej jasne pióra wciąż występują na brzuchu, plecach, 

pokrywach i podbarkówkach. Głowa i szyja, choć wciąż brązowe, nie kontrastują już              

z plecami i skrzydłami. Dosyć charakterystyczne jest ubarwienie dzioba: jego górna część 

zaczyna od nasady jaśnieć, staje się żółtawa, a ciemnawy jest tylko sam koniec; żuchwa jest 

także żółtawa, podobnie żółta jest woskówka. Z daleka dziób może sprawiać wrażenie niemal 

jasnego. Tęczówka oka jest zauważalnie jaśniejsza niż w poprzedniej szacie. 

 



 
 

Fot. 4. III szata. Głowa i szyja niezbyt ciemne, trochę jasnych piór na skrzydłach i plecach, 

charakterystyczne ubarwienie dzioba (M. Nawrocki) 

 

 

 

 

IV szata ( subad., zazwyczaj jesień 4 cy- wiosna 5 cy). 
 

Jak już wspomniano wyżej, tempo osiągania szaty ostatecznej jest u bielików na tyle 

zróżnicowane, że lepiej mówić o ptakach w upierzeniu subad. niż precyzować dokładnie, 

która to szata. Ptaki takie generalnie zaczynają już wyraźnie przypominać osobniki dorosłe, 

choć różnią się od nich pewnymi szczegółami. Dziób jest już prawie całkiem żółtawy, jednak 

jeszcze nie tak czysty w kolorze jak u w pełni dorosłych bielików. Głowa i szyja zazwyczaj 

nie są jaśniejsze od brzucha i pleców, tęczówki także są zauważalnie ciemniejsze niż              

u zupełnie dorosłych ptaków. Nieliczne, pojedyncze, białawe u nasady pióra wciąż można 

dostrzec na plecach, spodzie ciała i podbarkówkach. Ogon jest zazwyczaj białawy, choć 

jeszcze nie czysto biały. Tworzy go najczęściej mieszanina ciemnawych (o wzorze podobnym 

do tego u młodych bielików) oraz  białych (zbliżonych do tych jakie występują u dorosłych 

ptaków) sterówek. Z daleka ogon może wyglądać białawo, z ciemnym, cienkim obrzeżeniem 

tylnej krawędzi. 

 

 



 
 

Fot. 5. Młody ptak (około 4 cy). Dziób jeszcze nie tak jasny jak w IV szacie, wyraźne białawe 

niektóre pokrywy skrzydłowe (M. Nawrocki). 

 

 

 

 
 

 Fot. 6. Prawie dorosły ptak (subad.). Zwróć uwagę na lekkie przyciemnienie na górnej 

krawędzi żółtego dzioba, wciąż ciemnawą tęczówkę, brak wyraźnego kontrastu między głową 

i brzuchem oraz pojedyncze białawe pióra na spodzie ciała. (B. Kotlarz). 

 

 

 



 

Dorosłe (ad., zazwyczaj 5-6 zima i starsze). 
 

Dorosłe bieliki wyglądają bardzo charakterystycznie. Głowa i szyja są jasne, najczęściej 

wyraźnie kontrastują z brązowym brzuchem. Dziób jest intensywnie jasno żółty, tęczówki 

również jasno żółte, a ogon śnieżnobiały. Pokrywy naskrzydłowe są czasami również dosyć 

jasno-brązowawe, nieco jaśniejsze niż lotki. Tak wyglądają ptaki od jesieni  6 cy i starsze. 

Niektóre ptaki już w czasie V zimy osiągają wygląd praktycznie identyczny z  opisanym 

powyżej i z daleka nie da się ich rozróżnić. Z bliska natomiast widać, że część ptaków            

w V zimie nie ma jeszcze tak jasnych tęczówek jak ad., a na końcu górnej krawędzi dzioba 

pozostaje niewielka ciemna kreska.  

Należy jeszcze wspomnieć o osobnikach mniej typowych. Chociaż zdarza się to bardzo 

rzadko, niektóre dorosłe bieliki mają przez całe życie mniejsze lub większe ciemne plamki na 

białym ogonie. 

 

 

 
 

Fot. 7. Dorosły bielik. Jasna, „siwa” głowa, jasne tęczówki, żółty dziób i śnieżnobiały ogon 

(M. Nawrocki). 

 

 

Sylwetka w locie 
 

Na zakończenie kilka słów o przydatności sylwetki lecącego ptaka do oceny jego 

wieku. Młodociane bieliki, zwłaszcza juvenalne, różnią się pod tym względem od starszych, 

zwłaszcza dorosłych ptaków (fot. 8 i 9). Pierwszorocznego ptaka można rozpoznać po 

piłkowanej, esowatej tylnej krawędzi skrzydła (lotki II-rzędowe są dłuższe niż w kolejnych 

szatach i mają „zaostrzone” końce) oraz po nieco dłuższym ogonie. Starsze ptaki mają 

skrzydła o bardziej równoległych krawędziach, lotki II-rz. mają bardziej zaokrąglone końce,  

a ogon jest odrobinę krótszy.  

U lecącego ptaka warto również zwracać uwagę na ślady pierzenia - tzw. „dziury”     

w skrzydłach i ogonie powstałe po wypadnięciu starych lotek lub sterówek. Osobnik 

przechodzący wymianę  piór jest starszy niż juv. gdyż te pierzą się dopiero od wiosny 2 cy. 



 

 

 

 
 

Fot. 8. Juvenalny bielik w locie. Zwróć uwagę na długie i piłkowane lotki II rzędu               

(T. Przybyliński). 

 

 

 
 

Fot. 9. Prawie dorosły bielik (G. Kielnierowski). 

  

text i ryciny: Tomasz Przybyliński (KOO) 


