
MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚL4SKA 

Contributions to Silesian awifauna 

Gawia immer - nur lodowiec. 8 XI 1980 na Zbiorniku Ttiraw-

skim pod Opolem obserwowałem nura lodowca /KF 0843/81/ w 

upierzeniu godowym. W tym dniu na jeziorze przebywało także 

około 30 nurów czarnoszyich /Gavia arctica/, od których 

obserwowany ptak był  wyraźnie większy. Inne zauważone oechy: 

kanciasta głowa z wysokim czołem, mocny i ciemny dziób, 

wierzch głowy i kark czarne, zbliżone intensywnością  zabar-

wienia do wierzchu grzbietu. Pióra grzbietu mial),  jasne za-

kończenia, tworzące poprzeczne "fale", co sugeruje, że był  

to osobnik młodociany /Cramp i Simmons - ada. 1977/. Jest to 

ósma obserwacja tego gatunku na gląsku /trzecia w XX w./, 

a w całym kraju ptak ten był  notowany około 23 razy /Tomia-

łojć  1972, oraz inf. ustna/. 

Andrzej Karnaś  

Circus macrourus - błotniak blady. 5 XII 1981 nad Zbior-

nikiem Turawskim obserwowaliśmy samca błotniaka bladego /KF 

0945/82/. Zauważono następujące cechy rozpoznawcze: wysmukły, 

drobnej budowy drapieżnik o długim, wąskim ogonie i skrzy-

dłach; wierzch ciała jednolicie niebieskawy /bez rozjaśnie-

nia na kuprze/, brak ciemnych pasków na skrzydle i kreskowa-

nia na zupełnie białym spodzie ciała i nogawicach; koniec 

skrzydeł  z wierzchu i od dołu, zaczerniony. W okresie powo-

jennym brak było stwierdzeń  tego gatunku na gląsku. Jest to 
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także pierwsza obserwacja zimowa tego gatunku w Polsce i je-

dna z nielicznych w całej Środkowej Europie /Glutz i in. 

1971/. 

Andrzej Karnaś, Andrzej Zalisz 

Tryngites subruficollis - biegus płowy. 17 X 1982 obser-

wowano na Zbiorniku Nyskim jednego biegusa płowego. Ptak te-

rował  na wyschniętym błocie w towarzystwie dwóch sieweczek 

obrotnych /Charadrius hiaticula/. Kolejnych obserwacji doko-

nano 6 XI, 11 XI i 12 XI /J. Lontkowski, W. Grabiński, A. 

Czapułak/, ale potem, mimo kontroli, ptaka jut nie stwier-

dzono. Dopiero 13 I 1983 ponownie wykryto go na sąsiednim 

Zbiorniku Otmuchowskim. Wyjątkowo łagodna zima 1982/1983 

spowodowała, te ptak usiłował  przezimować, i widziano go 

jeszcze 31 I i 2 II 1983/A.Karnaś, W.Grabiński/. Wszystkie 
obserwacje dotyczyły prawdopodobnie tego samego osobnika. 

Podczas pierwszego stwierdzenia ptak nosił  jeszcze szatę  
godową  z rdzawym spodem ciała, a podczas kolejnych obserwa-
cji barwa ta znacznie wyblakła, at do odcienia beżowego, ty-
powego dla szaty spoczynkowej. Zauważono wszystkie cechy 
rozpoznawcze: brązowy, "Iuskowany" wierzch ciała, ciemny 
ogon i kuper, brak jasnych pasków na skrzydłach, żółto-oliw-
kowe nogi /KF 1095/82, 1126/82/. Próba przezimowania tego 

północno-amerykańskiego gatunku w Europie jest przypadkiem 
wyjątkowym, gdyż  normalnie zimują  one w Południowej Ameryce 
/Cramp i Simmons - eds. 1983/. 

Tadeusz Stawarczyk 
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9 IX 1983 nad Zbiornikiem Turawskim obserwowałem jednego 

biegusa płowego, a 13 IX 1983 - dwa ptaki /KF 1265/84/. 

W obu przypadkach biegusy przebywały na rozległej, piaszczy-

stej wyspie w miejscu ujścia Malej Panwi do jeziora. W okre-

sie tym poziom wody w zbiorniku był  niski, a linia brzegowa 

bardzo urozmaicona. Spostrzeżone cechy rozpoznawcze: ptak 

o krępej sylwetce z wysmukłą  szyją  i okrągłą  główką. Cały 

spód ciała z wyjątkiem podogonia rdzawobeżowy. Wierzch ciała 

brązowy z luskowanym rysunkiem. W locie widoczny ciemny ku-

per i ogon, oraz brak jasnego paska na skrzydle. Nogi żółte, 

dziób krótki, ciemny. Jest to 5 obserwacja tego gatunku w 

Polsce, 4 na Śląsku /Grabiński i Stawarczyk 1979/. Wszystkie 

obserwacje Śląskie pochodzą  ze Zbiorników TUrawskiego, Nys-

kiego i Otmuchowskiego i dotyczą  sześciu ostatnich lat. 

Andrzej Karnaś  

Himantopus himantopus - szczudłak. 13 VI 1982 widziałem 

dwa szczudłaki /KF 1092/82/ na stawach w Parowej koło Wę-

glińca. Przebywały na płytkim stawie z małymi, błotnistymi 

wysepkami. Różniły się  między sobą  ubarwieniem płaszcza, 

co wskazuje, że jeden z nich był  ptakiem dorosłym a drugi 

niedojrzałym /immaturus/. Jest to pierwsza powojenna obser-

wacja szczudłaka na Śląsku /Tomiałojó 1972/. 

Adam Wojciechowski 
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Larus sabini - mewa obrotna. 19 XII 1981 na Odrze pod 

Opolem /158 km rzeki/ obserwowałem młodocianego osobnika 

mewy obrotnej /KF 0940/82/. Ptak przebywał  kolo jazu pod 

Opolem-liróblinem w stadzie kilkunastu śmieszek /Larus ridi-

bundus/. Spostrzeżone cechy rozpoznawcze: mewa trochę  mniej-

sza od śmieszki; ubarwienie wierzchu głowy, grzbietu i po-

kryw skrzydłowych szarobrązowe, skrajne lotki pierwszorzędo-

we czarne, wewnętrzne lotki I-rzędu i wszystkie II-rzędu 

biale. Ogon nieznacznie wcięty z czarnym paskiem na końcu, 

dziób ciemny. 

Andrzej Karnaś  

29 IX 1982 obserwowałem na Zbiorniku Nyskim dwie nieznane 

mi mewy, które oznaczyłem jako mewy obrożne /KF 1091/82/. 

Ptaki, zbliżone wielkością  do mewy malej /Larus minutus/, 

wyróżniały się  brązowym grzbietem, pokrywami skrzydłowymi 

i wierzchem głowy. Skrajne lotki były czarne, a wszystkie 

pozostałe o białym zabarwieniu. Ogon lekko wcięty z czarnym 
paskiem na końcu. Wygląd ptaków wskazuje, że były to osobni-
ki młodociane. Jest to druga obserwacja tego gatunku na 

Śląsku, a siódma w kraju /Tomiałojó 1972, T. Stawarczyk inf. 

ustna/. 

Adam Wojciechowski 

Chlidonias hybrida - rybitwa białowąsa. 18 V 1983 obser-
wowałem dwa osobniki rybitwy białowąsej /KF 1213/84/ w sza-
cie godowej, lecące skrajem gwarnej kolonii śmieszek /Larus 



61 

ridibundus/ na stawie Babickim I w rezerwacie przyrody Lęż-

czak k. Raciborza. Ptaki leciały lekko i chwiejnie, czym 

odróżniały się  od licznych śmieszek. W oczy rzucała się  prze-

de wszystkim żywa biel "wąsów" pod czarną  czapeczką, jak u 

rybitwy zwyczajnej /Sterna hirundo/. Poza tym obserwowane 

ptaki miały grzbiet i skrzydła z góry wypłowiałe w porówna-

niu ze spotykaną  w tym czasie w rezerwacie rybitwą  czarną  

/Chlidonias niger/. Piersi i brzuch miały ciemny kolor, spód 

skrzydeł  jak u rybitwy czarnej. Ogon od spodu biały. Dziób 

czerwony. Jest to druga obserwacja tego gatunku na Śląsku 

/Tomialojć  1972/. 

Tadeusz Krotoski 

Emberiza cirlus - cierlik. 11 XII 1981 na przedmieściach 

Zielonej Góry obserwowałem samca cierlika /KF 0936/82/. Ptak 

przebywał  w stadku z ziębami /Fringilla coelebs/, jerami 

/Fringilla montifringilla/, trznadlami /Emberiza citrinella/ 

i dzwońcami /Carduelis chloris/. Zauważyłem następujące ce-

chy rozpoznawcze. Kształt i wielkość  ciała zbliżone do 

trznadla. Czoło i podgardle czarno ubarwione, przez oko 

przechodziła ciemna smuga. Pod czarnym podgardlem znajdował  

się  żółty pas i bezpośrednio pod nim, szary. Gdy ptak zerwał  

się  do lotu, zauważyłem, że kuper był  szaro-zielonkawo-brą-

zowy. Sposobem zachowania nie różnił  się  od żerujących obok 

trznadli. 

Romuald Cisakowski 
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25 IX 1982 w odległości 2 km na północ od Bystrzycy Klo-

dzkiej, na wyschniętym, położonym wśród łąk, bagnie poroś-

niętym trzciną  i turzycą, obserwowałem trzy cierliki /KF 
1123/83/. Spośród trzech ptaków, jednego widziałem ze sto-

sunkowo bliskiej odległości i oznaczyłem jako samicę. A oto 
spostrzeżone cechy rozpoznawcze. Ogólny ton ubarwienia przy-
pominał  trznadla iBmberiza citrinella/, ale w locie ptak ro-
bił  wrażenie mniej krępego i ociężałego. W charakterystycz-
nym rysunku głowy wyraźnie zaznaczał  się  szeroki, cytrynowy 
wąs, a także węższa i tego samego koloru brew, obejmujące 
razem szary policzek. Na podgardlu duża, jasno-żółta plama. 
Pierś  rdzawożółta z wyraźnymi, długimi kreskami; na głowie 
słabiej zaznaczone kreski. 

31 X 1982 w tym samym miejscu widziałem dwa cierliki 
/KF 1123/83/, z których dokładniej obserwowany był  samcem. 
Udało się  spostrzec ważniejsze cechy rozpoznawcze. Popiela-
ta obroża na piersi była szersza niż  to przedstawia się  w 
kluczach terenowych i posiadała kreskowanie. Po bokach cia-
ła i u nasady skrzydeł  występowało rdzawe zabarwienie. Bar-
dzo wyraźne, pstre kreskowanie było widoczne również  na 
plecach. W przypadku obu obserwacji dostrzegłem białe za-
barwienie skrajnych sterówek. Lot ptaków i sylwetka były 
łudząco podobne do świergotka. W locie odzywały się  mono-
tonnym, wysokim "tsssi-ssi-ssi". Jest to trzecia obserwacja 

tego gatunku na gletsku, a czwarta w Polsce /Tomialojć  1972 
oraz inf. ustna/. 

Romuald Mikusek 
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Summary 

Gawia immer  - Great Northern Diver. On 8 XI 1980 at Tura-

wa Reservoir near Opole one, probably immature, bird was 

observed. 

Circus macrourus - Pallid Harrier. On 5 XII 1981 one male 

was sighted at the Turawa Reservoir. 

Tringites subruficollis - Buff-breasted Sandpiper. On 

17 X, 6 XI, Ił  XI, 12 XI 1982, and 13 ł, 31 ł, 2 II 1983, 
probably the same specimen was obaerved at Nysa and Otmuchów 
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Reservoirs. The bird attempted to overwinter probably owing 

to unusually mild winter. 

On 9 IX 1983 one Buff-breasted Sandpiper, and on 13 IX 

1983 two birds of this species were recorded at the same 

place on Turawa Reservoir near Opole. 

Rimantopus himantopus - Błack- winged Stilt. On 13 VI 

1982 two birds /one of them immaturus/ were seen at fish-

pond near Parowa /Wegliniec region/. 

Larus sabini - Sabine's Gulł. On 19 XII 1982 on Odra 

river near Opole one immature specimen was observed. 

On 29 IX 1982 two immature birds were sighted at Nysa 

Reservoir. 

Chlidonias hybrida - Whiskered Tern, On 18 V 1983 two 

birds in breeding plumage were seen on fish-ponds near 

Racibórz. 

Dendrocopos syriacus - Syrian Woodpecker. On 21 VII 1983 

juvenile bird was spotted in old oak stand at the fish-pond 

area north from Racibórz.On 8 X 1983 in the same area a male 

was seen. These ara first records of this species in Polish 

Silesia. 

Emberiza cirlus - Cirl Bunting. On 11 XII 1981 one male 

was seen at suburbs of Zielona Góra. 

Two other observations /three birds including one female 

- 25 IX 1982, 	two birds including male - 31 X 1982/ were 

reported from the vicinity of Bystrzyca Klodzka. 


