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Materiały do awifauny Śląska

OBSERWACJA DROPIA OTIS TARDA NA GÓRNYM ŚLĄSKU
W dniu 6 I 94 na polach koło wsi Swiętoszowice (gm. Zbrosławice,
woj. katowickie) miejscowi rolnicy zauważyli nie znanego im dotąd, dużego, podobnego do indyka ptaka. Próby złapania go nie powiodły się, choć
osobnik ten nie mógł latać. Jak się później okazało, był to samiec dropia
w wieku około czterech lat. Ptaka, bardzo już wycieńczonego, złapano
12 I 94, a następnie dostarczono go do miejscowego weterynarza
p. E. Blitka. Lekarz stwierdził, że drop był w stanie agonalnym. Intensywne próby ratowania go nie przyniosły rezultatu i ptak padł 14 I. Oględziny dropia wykazały u niego ropne zapalenie okolic mostka, znaczne ubytki upierzenia w okolicy klatki piersiowej oraz ogólne wycieńczenie spowodowane stanem zapalnym. Puste wole świadczyło, że osobnik nie pobierał pokarmu od około czterech dni. Przyczyną zranienia i w konsekwecji śmierci ptaka była prawdopodobnie kolizja z drutami wysokiego napięcia, co sugeruje fakt zauważenia ptaka nie opodal linii energetycznej.
Według opini weterynarza, drop przed doznaniem kontuzji był w dobrej
kondycji. Ptaka wypreparowano, a okaz znajduje się obecnie w zbiorach
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Po II wojnie światowej drop gnieździł się na Śląsku (w rejonie Góry) co
najmniej do roku 1963 (Dyrcz i in. 1991). Później tylko dwukrotnie widziano pojedyncze ptaki: 17 IV 64 pod Legnicą i 25 IV 77 pod Dzierżoniowem. Stwierdzony pod Świętoszowicami osobnik prawdopodobnie pochodził z populacji występującej na Węgrzech, gdzie gatunek ten jest jeszcze
dość liczny.
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The record of the Great Bustard Otis tarcia in Upper Silesia
On 6th January in meadows near Zbraslawice (Katowice Province) a weakened male of
the Great Bustard was observed and next caught. After a few days the bard died which probably resulted from the colhsion wlth a high-voltage line. At present the specimen is in the
Museum of Upper Silesia in Bytom. Last brood of the species in Silesia was recorded in
1963. Later, only two times were single birds observed.

