PIERWSZE STWIERDZENIE LĘGU MEWY SREBRZYSTEJ
LARUS ARGENTATUS NA BLASKU
24 VI 96 prowadząc obserwacje na stawach pod Borem koło Ochab
Wielkich (gm. Skoczów, woj. bielskie) stwierdziłem gniazdowanie jednej
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pary mew srebrzystych. Opływając wyspę na jednym ze stawów, wśród
krążących nade mną mew śmieszek Larus ridibundus latały dwie dorosłe
mewy srebrzyste. Ptaki te, podobnie jak gniazdujące na wyspie śmieszki,
żywo reagowały na moją obecność. Z drugiej strony wyspy na wodzie pływały trzy młode mewy. Były one wielkości śmieszki, ale mocniej zbudowane. Wierzch ciała był brązowo-czarno-popielaty. Szyja i głowa, na
których znajdowały się resztki puchu, wydawały się jaśniejsze. Dziób był
duży, masywny o ciemnej barwie. Następnego dnia podczas kontroli przeprowadzonej z brzegu nie udało się wypatrzyć młodych ptaków, ale nad
kolonią latały cztery dorosłe mewy srebrzyste.
Pierwsze przypadki lęgów tej mewy w Polsce zanotowano w roku 1968
na Jez. Łebsko (Tomiałojć 1990). W ciągu kilku następnych lat jej
liczebność wyraźnie wzrosła, a lęgi stwierdzano również na innych stanowiskach wzdłuż wybrzeża. Na przełomie lat 70. i 80. wykryto stanowiska
położone z dala od wybrzeża, w rezerwacie „Słońsk" w ujściu Warty do
Odry oraz na środkowej Wiśle. W pierwszym z tych miejsc w roku 1989
gnieździło się 16-18 par (Jermaczek i in. 1995), a na Wiśle na początku
lat 90. populacja lęgowa liczyła już ponad 40 par (Gromadzki i in. 1994).
W ostatnim czasie gnieżdżenie mew srebrzystych stwierdzono także na
Zbiorniku Jeziorsko (Janiszewski i in., w druku).
Opisany przypadek jest pierwszym stwierdzeniem gniazdowania mewy
srebrzystej na Śląsku. Fakt ten nie jest zaskoczeniem, albowiem od kilku
lat liczebność tego gatunku systematycznie rośnie. W ostatnich latach
mewy srebrzyste były regularnie obserwowane w sezonie lęgowym na różnych zbiornikach wodnych Górnego Śląska.
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The first breeding record of the Herring Gull Larus argentatus
in Silesia
On 24th June 1996 one Herring Gull breeding pair with three chicks was found in the
colony of the Black-headed Gull on fish-ponds near Ochaby Wielkie (Bielsko Biała district).
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