
PIERWSZE STWIERDZENIE MEWY BLADEJ 
LARUS HYPERBOREUS NA ŚLĄSKU 

30 XII 95 podczas obserwacji ornitologicznych na zbiorniku elektrow-
ni „Rybnik" widzieliśmy mewę  bladą  w pierwszej szacie zimowej. Ptak 
przebywał  w stadzie 14 mew srebrzystych Larus argentatus, a ze względu 
na wyraźnie odmienne ubarwienie całego ciała, zwrócił  on naszą  uwagę  
już  z większej odległości. 

Obserwowany ptak był  wyraźnie większy i masywniejszy od przebywa-
jących obok mew srebrzystych. Ubarwienie ciała było bardzo jednolite, 
w kolorze „białej kawy". Głowa ubarwiona jednolicie, jasna. Duże pokry- 
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wy skrzydłowe i płaszcz z nieregularnymi, ciemnymi cętkami widoczny-
mi z bliższej odległości. Pierś  i brzuch jasnobrązowe, były najciemniej 
ubarwionymi partiami ciała. Lotki biale, prawie przezroczyste, a końce 
skrzydeł  były najjaśniejszym elementem w ubarwieniu. Kuper delikatnie 
cętkowany, ogon jaśniejszy od kupra, bez czarnego paska na końcu, ła-
godnie zaokrąglony. Dziób duży i masywny barwy cielistej z czarnym, 
ostro odgraniczonym końcem. Oczy ciemne, nogi jasnocieliste. Lot tej 
mewy był  bardziej majestatyczny i ociężały niż  mew srebrzystych, a skrzy-
dła sprawiały wrażenie szerszych, ale krótszych. Brzuch i pierś  były silnie 
wypukle, przez co sylwetka miała ,,beczulkowaty" kształt. 

Jest to pierwsze stwierdzenie mewy bladej na Śląsku. W Polsce gatu-
nek ten jest regularnie obserwowany na wybrzeżu, zwłaszcza w rejonie 
Zatoki Gdańskiej. Na śródlądziu jest on spotykany jednak sporadycznie 
i niemal wszystkie obserwacje pochodzą  z doliny Wisły (Tomiałojć  1990; 
Komisja Faunistyczna 1994b, 1995). Obserwacja uzyskała akceptację  
Komisji Faunistycznej. 
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The first record of the Glaucous Guli Larus hyperboreus on Silesia 

On 30th December 1995 one bird in the first winter plumage was observed on Rybnik 
Reservoir (Upper Silesia). The record was accepted by the Avifaunistic Commission. 
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