
OBSERWACJA DROZDA OLIWKOWEGO TURDUS OBSCURUS 

NA ŚLĄSKU 

11 XI 2001 przy stawach Słone k. Kudowy Zdroju (pow. Kłodzko) ob-

serwowałem jednego drozda oliwkowego. Ptaka zauważyłem siedzącego 

blisko wierzchołka niewielkiego drzewa w dużym stopniu pozbawionego 

już  liści. Był  mniej więcej wielkości droździka Turdus iliacus, a mniejszy 

od kwiczoła Turdus pilaris i widać  było na pierwszy rzut oka, że jest to 

drozd. W pierwszej chwili moją  uwagę  zwróciło przede wszystkim żywopo-

marańczowe zabarwienie prawie całego brzucha. Dopiero po uważniejszym 

przyjrzeniu się  mogłem stwierdzić, że sam dół  brzucha jest biały. Zarówno 

na brzuchu jak i na reszcie ciała brak było jakichkolwiek kresek lub pla-

mek. Wyraźna była biaława brew. Cały wierzch ciała, łącznie z głową  był  
brązowo-oliwkowy. Podbródek, górna część  gardła i policzki - białawe. Po 

spłoszeniu ptaka widziałem, że na dolnych pokrywach skrzydła brak plam 

rdzawych lub czarnych. Pokrywy te były jednolicie szaro-białe. Koniec 

skrzydła ciemniejszy. Zauważone cechy wskazują, że była to dorosła sa-

mica lub jednoroczny samiec (Cramp 1988; Clement i Hathway 2000). 

Drozd ten przebywał  w pobliżu stad kwiczołów i nielicznych droździków, 

które gromadziły się  na obficie owocujących głogach Crategus sp. Prócz 

głogów, rosły tam pojedyncze drzewa i grupy drzew w otwartym krajobra-

zie łąki nieuzytkóww sąsiedztwie stawu. Obserwacja zaakceptowana przez 

Komisję  Faunistyczną. 

Obszar lęgowy drozda oliwkowego obejmuje środkową  i wschodnią  Sy-

berię  aż  po Kamczatkę. Zimuje w południowo-wschodniej Azji, łącznie 

z północną  częścią  Archipelagu Malajskiego i Filipinami (ryc. 1). Gniazdu-

je w borach świerkowo-jodłowych tajgi i na jej obrzeżach, rzadziej w bo-

rach mieszanych i lasach liściastych do 2400 m n.p.m. Często osiedla się  
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w podmokłych obniżeniach terenu w pobliżu strumieni lub innych wód. 

W pobliżu północnej granicy zasięgu gnieździ się  w lasach modrzewiowo-
brzozowych. W czasie wędrówki i na zimowiskach spotykany jest też  w kra-
jobrazie rolniczym z grupami drzew, w sadach, parkach i dużych ogro-

dach miejskich (Cramp 1988, Clement i Hathway 2000). Dotychczas stwier-

dzono drozda oliwkowego w obecnych granicach Polski około 7 razy, głów-
nie na Śląsku. W roku 1844 schwytano jednego ptaka na Chojniku na 

pogórzu Karkonoszy, a poza tym 3 inne okazy (bez dat) zdobyto w nieokre-
ślonej bliżej części śląska (Pax 1925, Martini 1926 za Tomialojó 1990). 

W XX wieku stwierdzony w Polsce tylko raz. 13 IV 95 dorosłego samca 
widziano koło Malej Wsi , gm. Siedlec na Ziemi Lubuskiej (Tryjanowski 

1996). W środkowej Europie, do roku 1987, zanotowano 35 stwierdzeń  
drozda oliwkowego. Prócz Polski, dotyczyły one dawnego NRD (Niemcy 

Wschodnie) - 10 obserwacji, RFN (Niemcy Zachodnie) - 7, Holandii - 2, 
Belgii - 7 i dawnej Czechosłowacji - 3 obserwacje. W przypadku stwier-

dzeń  dokładniej datowanych, 11 pochodziło z października, po 3 z wrze-

śnia i listopada oraz po jednym ze stycznia, lutego, marca, kwietnia i czerw-

ca (Glutz 1988). 
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Observation of the Eyebrowed Thrush Turdus obscurus in Silesia 

On 1 lth November 2001 one bird (adult female or first year male) was obse-
rved at the fishpond in Słone near Kudowa Zdrój (Kłodzko district) in Lower Sile-
sia (SW Poland). It was about a seventh record of this species in Poland. 
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