DRUGIE STWIERDZENIE KUKUŁKI CZUBATEJ
CLAMATOR GLANDARIUS W POLSCE
13 VIII 95 prowadząc obserwacje przelotu ptaków w miejscowości Brzeszcze-Bór (gm. Brzeszcze, woj. katowickie), zauważyłem na skraju lasu
mieszanego dorosłego osobnika kukuł ki czubatej. Ptak siedział na
uschniętej gałęzi dębu, później przeleciał nad otwartą łąkę z pojedynczymi drzewami liściastymi, gdzie był obserwowany w obecności sójki Garrulus g/anclartus, sroki Pica pica i kilku sierpówek Streptopeita decaocto.
Ptaka obserwowano przez prawie 40 minut, najmniejsza odległość, na
jaką udało się go podejść, wynosiła 30 m, ale najczęściej widziano go
z odległości około 100 m.
Obserwowany ptak był wyraźnie większy od kukułki Cuculus canorus
i miał znacznie dłuższy ogon. Wielkością przewyższał widziane równocześnie sójkę, srokę i sierpówki. Głównymi cechami tego osobnika, na podstawie których oznaczano przynależność gatunkową, były: popielatoszary wierzch i boki głowy, dość wyraźny czubek z piór na potylicy, czerwonawa obwódka wokół ciemnego oka, podbródek i szyja barwy ochrowożółtej przechodzącej w białawą na spodzie ciała, puszyste nogawice i podogonie. Cały wierzch ciała, od karku do końca ogona, był ciemnobrązowy.
Ogon schodkowany, tak że skrajne sterówki były o połowę krótsze od
środkowych. Wszystkie sterówki z białymi obrzeżeniami. Wierzch skrzy-
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deł brązowy, lotki nieco ciemniejsze, ciemnobrązowe. Ubarwienia spodu
skrzydeł nie zauważono. Pokrywy lotek z wyraźnymi białymi obrzeżeniami, na rozpostartym skrzydle układające się w biale pasy. Białe obrzeżenia występowały również na małych pokrywach i barkówkach, z większej
odległości przypominając krople. Nogi ciemnoszare. W locie ptak wydawał ostry głos, zupełnie niepodobny do kukułki oraz kraknięcia podobne
do niektórych krukowatych. Lot widzianej kukułki był lekki i bardzo szybki.
Jest to drugie stwierdzenie kukułki czubatej w Polsce i na Śląsku.
Pierwszej obserwacji dokonano 9 VIII 86 w Kamienicy k. Stronia Śląskiego (Tomialojć 1990; Dyrcz i in. 1991). Obserwacja uzyskała akceptację
Komisji Faunistycznej.
Kukułka czubata występuje w południowej Europie, na Plw. Iberyjskim, w południowej Francji, we Włoszech i Turcji (Cramp 1985). Zalatujące osobniki były notowane w wielu krajach Europy, docierając aż do
krajów skandynawskich. Poza obszarem lęgowym pojawia się od marca
do października, przy czym większość pojawów stwierdzano w sierpniu
(Ronnest 1994).
LITERATURA
Cramp S. (ed.) 1985. The birds of the Western Palearctic. Oxford.
Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska - monografia
faunistyczna. Wrocław.
Ronnest S. 1994. Bjaldne fugle i Danmark. Pinus.
Tomialoyć L 1990. Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność. Warszawa.

The second record of the Great Spotted Cuckoo
Clamator glandarius in Poland
On 13th August 1995 an adult bird was observed near Brzeszcze (Katowice province).
The record was accepted by the Avifaunistic Commission as the second record for Poland.
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