
LĘGI RYBITWY BIAŁOWĄSEJ CHLIDONIAS HYBRIDUS 

I RYBITWY BIALOSKRZYDLEJ CH. LEUCOPTERUS 

W DOLINIE BARYCZY 

Na stawie Drozd Duży koło Drożdżęcina (gm. Twardogóra) 8 VI 97 nad 

kolonią  lęgową  rybitw czarnych Chlidonias niger zauważyliśmy cztery, 

niepokojące się  rybitwy białoskrzydłe. Znaleziono 12 gniazd zbudowa-

nych na świeżo wynurzonym fragmencie piaszczystego dna stawu, po-

krytego cienką  warstwą  mułu. Oznakowano je i z ukrycia ustalono ich 

właścicieli. Okazało się, że jedna z par rybitwy białoskrzydłej miała już  
gniazdo zawierające 3 jaja, natomiast druga zajmowała dopiero teryto-

rium. Podczas następnej kontroli 24 VI w znalezionej poprzednio kolonii 

czynnych było tylko 6 gniazd rybitwy czarnej, a w stadzie niepokojących 



162 	 Materiały do awifauny Śląska 

się  ptaków para rybitw białoskrzydłych zachowywała się  jak przy ostrze-
ganiu młodych. Nieopodal znaleziono jeszcze kilka gniazd rybitw, usytu-
owanych na kępach wystających z wody turzyc. W koloni tej 13 VII wi-
dziano dwie pary ostrzegających młode rybitw białoskrzydłych. 

Tego samego dnia (13 VII) w stadzie niepokojących się  rybitw zauwa-
żono jedną  rybitwę  białowąsą. Oddalając się  od kolonii śledziliśmy jej 
zachowanie. Poleciała nad odległy o około 200 m od kolonii zakątek sta-
wu porośnęty łanem manny, rozczłonkowanym drobnymi oczkami wody. 
Gdy zbliżyliśmy się  na odległość  około 50 m, poderwały się  stamtąd na-
stępne ptaki. W sumie było ich 6. Na brzegach oczek wodnych znaleźli-
śmy trzy rodziny piskląt (3, 3 i 2 młode) w wieku 3-8 dni, które ostrzegane 
były wyłącznie przez rybitwy białowąse. 

Oba gatunki nie gniazdowały dotąd w dolinie Baryczy. Rybitwę  biało-
wąsą  spotkano zaledwie jeden raz 8 VI 1991. Rybitwa białoskrzydła nale-
ży do regularnie pojawiających się  w okresie 29 IV-19 V, zwykle w liczbie 
1-2, a kilkakrotnie po 5-6 dorosłych ptaków (Witkowski i in. 1995). Prze-
lot wiosenny w roku 1997 był  wyjątkowo obfity. Największe stada obser-
wowaliśmy 13 V - 130 osobników w kompleksie Stawno i 70 koło Droż-
dżęcina. 

Rybitwa białowąsa zaczęła gniazdować  na Śląsku w roku 1987. Jej 
lęgi odnotowano dotąd tylko na Górnym Śląsku, na Zbiorniku Łąka koło 
Pszczyny, Zb. Świerklaniec i Zb. Turawskim oraz na stawach w gm. Brze-
szcze i Miedźna. Na Zb. Goczalkowickim gatunek ten gniazduje niemal 
regularnie od 1989 r. W 1995 r. znaleziono tam 227 gniazd, a 130 
w następnym (Dyrcz i in. 1991; Komisja Faunistyczna 1993, 1994a, 1994b, 
1995, 1996). Od roku 1994 także na Zbiorniku Wonieść, 70 km na NW od 
stanowiska w dolinie Baryczy, regularnie gniazduje 4-7 par (Komisja Fau-
nistyczna 1994a, 1994b, 1995, 1996 i 1997). 

Lęgi 1-2 par rybitwy białoskrzydłej stwierdzono dotąd na Śląsku tylko 
w latach 1985, 1989 i 1992, wyłącznie na Zbiorniku Goczałkowickim 
(Dyrcz i in. 1991, Komisja Faunistyczna 1994a). 
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Breeding of the Whiskered Tern Chlidonias hybridus 

and White-winged Black Tern Ch. leucopterus in the Barycz valley 

In 1997 three breeding pairs of the Whiskered Tern and two pairs of the White-winged 

Black Tern were recorded at the flsh-pond in the eastem part of the Barycz valley. A nest 

with eggs of the White-winged Black Tern was found on 08 VI. Three families of young of the 

Whiskered Tern at the age of 3-8 days were seen on 13 VII. 
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