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MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA 

CONTRIBUTION TO SILESIAN AVIFAUNA 

PONOWNE STWIERDZENIE LĘGU MEWY CZARNOGŁOWEJ 
LARUS MELANOCEPHALUS NA ŚLĄSKU 

3 V 94 na zbiorniku Świerklaniec k. Tarnowskich Gór stwierdzono 
w kolonii śmieszek zaniepokojoną  parę  dorosłych mew czarnogłowych. 
Para ta latała nad skupieniem ok. 70 gniazd śmieszek  Larus ridibundus 

umieszczonych na suchym kopcu zeszłorocznych łodyg manny mielec, 
przerośniętym zielonymi źdźbłami manny. Woda w tym miejscu miała ok. 
1 m głębokości. 

Oba ptaki latały razem i odzywały się  niskim, nosowym głosem - „al". 

Mewy te były biało ubarwione, bez ciemnych elementów na lotkach i ogo-

nie, na głowie miały czarny „kaptur" z białymi sierpami nad i pod okiem, 

a dziób i nogi były czerwone. Wielkością  były one zbliżone do śmieszki. 

Podczas następnej wizyty w kolonii, 11 V, ponownie obserwowano w tym 

samym miejscu zaniepokojoną  parę  mew czarnogłowych oraz jeszcze jed-

nego dorosłego osobnika, nie związanego z tą  parą. W trakcie kontroli 

zlokalizowano gniazdo, na którym siadały oba ptaki, i okazało się, że znaj-

duje się  w nim jedno jajo w końcowej fazie wysiadywania. To jedno jajo 

również  znajdowało się  w kolonii podczas kontroli 3 V, gdyż  było w wyróż-

niający się  sposób ubarwione i zostało zapamiętane przez obserwatora 

(JB). 
Ubarwienie jaja było wyraźnie inne niż  jaj śmieszek. Tło było brudno-

białe z pojedynczymi szaroczarnymi plamami małej i średniej wielkości. 

Około 1/4 długości jaja od strony tępego bieguna było jednolicie brązo-

we, ostro odgraniczone od białego tła. Przy tej granicy znajdowały się  rów-

nież  pojedyncze brązowe plamy, a na części brązowej również  głębsze czar-

ne plamy. Gniazdo było zbudowane podobnie jak sąsiednie gniazda śmie-

szek - z suchych części roślin, w postaci niskiego kopczyka. Wysiadują-

cego ptaka i gniazdo sfotografowano. 
W czasie następnej kontroli 25 V nie stwierdzono żadnej mewy czarno-

głowej, a gniazdo było puste, bez widocznych śladów wyklucia się  piskląt 
bądź  zniszczenia. 
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Jest to drugi lęg mewy czarnogłowej na Śląsku i jednocześnie 26 stwier-
dzenie tej mewy na Śląsku (Kołodziejczyk i Stawarczyk 1992; Dyrcz i in. 
1991; Komisja Faunistyczna 1992, 1994a, 1994b). W przypadku tego lęgu 
na uwagę  zasługuje fakt, że nietypowo, jak na mewę  czarnogłową, ubar-
wione jajo zostało zniesione w drugiej połowie kwietnia, a większość  stwier-
dzonych lęgów tego gatunku rozpoczynała się  w Polsce w drugiej połowie 
maja. Również  na głównych lęgowiskach nad Morzem Czarnym mewy 
czarnogłowe przystępują  do lęgów w połowie maja (Cramp 1983). 

Ekspansja tego gatunku w Europie dalej postępuje i ciągle wzrasta 
liczba par lęgowych na terenach skolonizowanych w latach pięćdziesią-
tych. W 1995 roku w całej Francji stwierdzono najwyższą  dotąd liczeb-
ność  - 460 par lęgowych, a w południowo-zachodniej Holandii co naj-
mniej 225 par (Anonymus 1996). W związku z tym można spodziewać  się  
kolejnych lęgów tego gatunku na Śląsku. W przyszłości należy zwrócić  
uwagę  na kolonie śmieszek, wśród których mogą  gniazdować  pojedyncze 
pary mew czarnogłowych. Stwierdzenie lęgu mewy czarnogłowej wymaga 
poświęcenia czasu i uwagi na wykrycie dorosłych osobników i dokładne 
zlokalizowanie gniazda, szczególnie w dużych koloniach śmieszek. Głos 
mew czarnogłowych, choć  charakterystyczny, jest przytłumiony i wyda-
wany w dużych odstępach czasu, przez co nie jest łatwy do usłyszenia, 
zwłaszcza w hałasie, jakl powodują  zaniepokojone śmieszki. 
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The second breeding record of the Mediterranean Guli 
Larus melanocephalus in Silesia 

In 1994 one breeding pair of the Mediterranean Guli was recorded In the colony of the 
Black-headed Guli at the Swierklaniec reservoir (Katowice province). Nest wlth one incuba-
ted egg was found. Egg was laki in the second half of Aprll. Accepted by the Avifaunistic 
Comrnission. 
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