OBSERWACJA ORLICY LARUS WHTHYAETUS
NA ZBIORNIKU GOCZALKOWICK.IM
Podczas systematycznych liczeń ptaków na Zbiorniku Goczałkowickim, w ramach działalności Ornitologicznej Grupy Roboczej Doliny Górnej Wisły „Czaplon", czterokrotnie obserwowano orlicę. Dorosłego osobnika stwierdzono 12, 21, 23 i 27 IX 95, w tym trzykrotnie na zaporze
zbiornika, a raz w południowej zatoce.
Ptak był wielkością zbliżony do mewy srebrzystej Larus argentatus,
choć w niektórych momentach sprawiał wrażenie nieznacznie większego.
Szczególnie przy obserwacji z przodu, szerokość piersi ptaka była większa. Sylwetka ptaka była podobna do mewy srebrzystej, choć tył ciała był
bardziej wysmukły i wyżej wystający nad wodę, w czasie gdy ptak pływał.
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Ubarwienie szyi i piersi jednolicie biale. Płaszcz, barkówki, lotki drugorzędowe i pokrywy w kolorze popielatym w takim odcieniu jak u mewy
srebrzystej. Ogon jednolicie biały. Czoło, kantar i ciemię biale z pojedynczymi szarymi strychami. Szaroczarna czapeczka z tyłu głowy z białym
strychowaniem, na potylicy ostro odgraniczona od białego karku. Głowa
na potylicy wysmukła, jakby spiczasta. Bezpośrednio przy oku można
było zauważyć dwa białe sierpy, stykające się ze sobą z tyłu oka, a z przodu
z wyraźną przerwą pomiędzy nimi. Dziób orlicy był nieznacznie dłuższy
niż u mewy srebrzystej, żółty od nasady do granicy podcięcia, a na podcięciu znajdowała się wyraźna pionowa, szaroczarna przepaska. Natomiast
sam koniec dzioba był jasnożółty, jaśniejszy od nasadowej części dzioba.
W locie u tej mewy widoczne były biale lotki pierwszorzędowe tworzące
biały klin, podobnie jak u śmieszki Larus ridibundus. Zewnętrzne lotki
pierwszorzędowe z nierównym, czarnym paskiem przy szczycie piór. Sposób lotu oraz proporcje ptaka w locie jak u mewy srebrzystej.
Jest to 5 stwierdzenie tego gatunku na Śląsku i 4 w Dolinie Górnej
Wisły. Wiąże się ono z zanotowanym w 1995 roku nalotem orlic na teren
Polski (Dyrcz i in. 1991; Krzanowski 1991; Komisja Faunistyczna 1994;
T. Stawarczyk - inf. ustna). Obserwowany osobnik przebywał na Zbiorniku Goczalkowickim co najmniej 16 dni, a dotychczas większość obserwacji tego gatunku ograniczała się tylko do jednodniowych stwierdzeń.
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The record of the Great Black-headed Gull Larus ichthyaetus
on the Goczalkowice Reservoir
On 12, 21, 23 and 27th September 1995 an adult Great Black-headed Gull was recorded
on the Goczatkowice reservoir (Upper Silesiał . Thls was the fifth record of this specie in
&lesia. The record was accepted by the Avifaunistic Commisslon.
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