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DRUGI PRZYPADEK LĘGU SZABLODZIOBA RECURVIROSTRA
AVOCETTA NA ŚLĄSKU"
W dniach 1-18 VI 2003 na stawie Rychlik w Zawadce (pow. pszczyński,
woj. śląskie) stwierdziliśmy lęgi dwóch par szablodzioba. Staw tego roku
był wyplycony, stan wody bardzo niski, przez co wokół kilku istniejących
na stawie wysp powstały piaszczyste plaże. Pierwszą parę ptaków zauważono w dniu 1 VI, przy czym jeden ptak siedział na skraju dużej wyspy
w pozycji wskazującej na wysiadywanie jaj, a drugi żerował w płytkiej wodzie kilka metrów dalej. Do 5 VI para ta była obserwowana codziennie.
6 VI na stawie pojawiła się druga para, która zagnieździła się nieopodal na
skraju dużej wyspy. Podczas dokładnej kontroli znaleziono dwa gniazda z jajami. Po 15 VI stwierdzono, że pierwsza para wyprowadziła pisklęta.
Lęg drugiej pary uległ zniszczeniu, prawdopodobnie z powodu przyboru
wody w stawie. Obie pary gniazdowały w sąsiedztwie dużej kolonii śmieszki Larus ridibundus. Stwierdzenie lęgów uzyskało akceptację Komisji Faunistycznej.
Jest to drugi przypadek lęgu szablodzioba na Śląsku i piąte stwierdzenie lęgu w Polsce, przy czym po raz pierwszy szablodzioby gnieździły się na
stawach rybnych (Tomiałojć i Stawarczyk 2003). W roku 2002 w Polsce
odnotowano gniazdowanie tego gatunku w dwóch miejscach. Dwie pary
gnieździły się na pobliskim Zbiorniku Goczałkowickim (Betleja i in. 2002),
a dwie inne na środkowej Wiśle koło Zastowa Karczmiskiego w woj. lubelskim (Tomialoje i Stawarczyk 2003).
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The second breeding record of the Avocet Recurvirostra avocetta
in Silesia
In June 2003 two breeding pairs of the Avocet were recorded on the fish-pond
near Zawadka (Pszczyna district). On 6th June two nests with eggs were found.
One breeding attempt was successful, whereas the second nest was flooded. Observation accepted by the Avifaunistic Commission.
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