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OBSERWACJA PASTERZA RÓŻOWEGO STURNUS ROSEUS 
NA ŚLĄSKU 

12 IX 93 w Domanicach (gm. Mietków, woj. wrocławskie) obserwowa-
liśmy młodego pasterza różowego. Ptak przebywał  przy polnej drodze na 
skraju wsi, w luźnym wielogatunkowym stadzie, złożonym z trznadli Em-
beriza ettrinella, wróbli Passer sp., bogatek Parus major oraz różnych 
gatunków z rodzaju Carduelis. Obserwacja została zaakceptowana przez 
Komisję  Faunistyczną. 

Obserwowanego osobnika mieliśmy okazję  widzieć  zarówno w pozycji 
siedzącej, jaki w locie. Wielkością  i sylwetką  przypominał  on szpaka Stur-
nus vulgaris. Jednak w porównianiu z młodymi szpakami, ogólne ubar-
wienie upierzenia było jaśniejsze i w cieplejszych kolorach. Szczególnie 
naszą  uwagę  zwróciło ubarwienie dzioba, który był  słomkowożółty. Gło-
wa i wierzch tułowia były jasnokawowe i ciemniejsze od kremowego spodu 
ciała. Brązowawoszare skrzydła i ogon kontrastowały z resztą  upierzenia, 
a szczególnie z jasnym, beżowym kuprem. Cecha ta była wyraźnie wi-
doczna u ptaka w locie. Nogi były cielistobeżowe. Ptak był  stosunkowo 
mało płochliwy i pozwalał  się  obserwować  z odległości 15-30 metrów. 
Podczas trwającej 15 minut obserwacji nie odzywał  się. 

Jest to czwarte stwierdzenie pasterza różowego na Śląsku w XX wieku 
i pierwsze po 55-letniej przerwie (Dyrcz i in. 1991). Poprzednich trzech 
obserwacji dokonano w latach 20. i 30. W bieżącym stuleciu w Polsce 
gatunek ten obserwowano dziewięciokrotnie, w tym sześciu stwierdzeń  
dokonano w ostatnich 12 latach (Tomiałojć  1990, Raport KF nr 6, 1991). 

Ostatnio (28 V 89) widziano jednego dorosłego osobnika w Łodygowicach 

(woj. bielskie). 
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An observation of the Rose-coloured Starling Sturnus roseus 
in Silesia 

On 12th September 1993 near Mietków (about 30 km to SW of Wrocław) a young individ-
ual of the Rose-coloured Starling was observed. This was the fourth record of the species in 
the twentieth century in Silesia and the first after 55 years. Accepted by the Faunistic Com-
mission. 


