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MATERIAŁY DO AWIFAUNY ŚLĄSKA
CONTRIBUTIONS TO THE SILESIAN AVIFAUNA

PIERWSZE STWIERDZENIE SIEWECZKI PUSTYNNEJ
CHARADRIUS LESCHENAULTH NA ŚLĄSKU
12 VI 05 na Zbiorniku Topola pod Paczkowem obserwowałem niedojrzałą sieweczkę pustynną Charadrius leschenaultii. Dobre warunki pogodowe, oświetlenie oraz nieznaczna odległość obserwacji (25-50 m) pozwoliły mi przyjrzeć się ptakowi i wykonać serię zdjęć (Fot. 1), dzięki którym
było możliwe potwierdzenie prawidłowości oznaczenia gatunku.
Ptaka dostrzegłem około godz. 16, gołym okiem z odległości kilkudziesięciu metrów. Jego dostrzeżenie nie było trudne, stał wśród traw i uderzająco świecił jasnym upierzeniem w tonacji piaskowożółtej. Początkowo
przypuszczałem, że mam do czynienia z którąś z rzadko zalatujących czajek lub siewką z rodzaju Pluvialts. Ptak wydawał się duży, a na taki odbiór
miala wpływ niewielka odległość obserwacji, jasne ubarwienie i obecność
drobnych sieweczek rzecznych w jego towarzystwie. Ponadto przeważnie
przyjmował wyprostowaną postawę z wyciągniętą szyją, co nadawało jego
sylwetce wysmukły wygląd. Sposobem żerowania, przystawania i kłaniania się, nie różnił się od innych sieweczek. Jedyną różnicą było to, że żerował nie tylko na wyschniętym błocie, ale równie chętnie brodził w dość
głębokiej wodzie. Przechodząc między żwirowymi łachami nie unikał zanurzenia całych nóg, czy niemal przepływania. Nogi były jasne, zwłaszcza
skok, o żółtawym zabarwieniu. Zwracał również uwagę długi, cienki dziób,
nie kojarzący się z sieweczkami. Cały spód ciała był biały z wyjątkiem pełnej obroży na piersi - o lekko rdzawym (zwłaszcza po bokach) zabarwieniu. Rdzawe pióra były wyraźnie obecne również na płaszczu i barkówkach. Poza nimi pł aszcz szary, pióra wytarte bez luskowania. Wierzch głowy jaśniejszy niż płaszcz, zwłaszcza kark i czoło. Policzki ciemniejsze,
zwłaszcza okolica oka, a brew jasna. Jednak rysunek głowy był niekontrastowy i niewyraźny. W locie ptaka widziałem krótko i tylko z boku. Uderzały znaczne rozmiary i bardzo jasne upierzenie. Długie i smukłe skrzy-
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dla, jasne paski skrzydłowe oraz ciemne skrzydełko i lotki pierwszorzędowe były najbardziej kontrastowymi cechami. Boki ogona rozlegle białe, ale
już bez kontrastów. Nie zauważyłem czy nogi w locie wystawały poza ogon.
Ptak był raczej skryty, choć niezbyt płochliwy, gdy podchodziłem bliżej
przestawał żerować i odchodził. Obserwowałem go przez ok. 1,5 godziny,
poczym odszedłem pozostając na zbiorniku jeszcze ok. godziny. Inni obserwatorzy nie napotkali go podczas porannej kontroli tego zbiornika, nie
było go tam też przed zmrokiem (ok. 20).
Oznaczenia dokonałem podczas obserwacji dopiero po obejrzeniu tablic w książce (Jonsson 1998). Nie miałem już wtedy wątpliwości, że mam
do czynienia z sieweczką pustynną. Oparłem się na zauważonych cechach
sylwetki, wielkości, jasnej barwie nóg oraz długim dziobie. Wymienione
cechy nie są jednak wystarczające w przypadku napotkania ptaków mniej
typowych.

Fot. 1. Sieweczka pustynna na Zb. Topola, czerwiec 2005 (fot. M. Zarzycki)
Phot. 1. Greater Sand Plover, Topola Reservoir, June 2005
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W warunkach terenowych najwięcej problemów sprawia odróżnienie
sieweczki pustynnej od sieweczki mongolskiej Charadrius mongolus. Sprawę komplikuje znaczne zróżnicowanie morfologiczne w obrębie obu gatunków. Obecnie wyróżnia się pięć podgatunków sieweczki mongolskiej
oraz trzy s. pustynnej (Hirschfeld i in. 2000). Powoduje to, że identyfikacja
gatunków odbywa się na podstawie zestawu subtelnych cech. Za najpewniejsze cechy diagnostyczne uznaje się obecnie: wielkość i kształt dzioba
oraz położenie zgrubienia paznokcia. U sieweczki pustynnej jest on położony zawsze tak, że obejmuje dłuższą część dzioba, podczas gdy u mongolskiej znajduje się blisko końca. Dodatkowo u pustynnej jest on mniej
wypukły niż u mongolskiej. Powoduje to wrażenie cienkiego zaostrzonego
dzioba u pustynnej wobec krótkiego i zgrubiałego przed końcem u mongolskiej. Innymi pomocnymi cechami przy rozpoznawaniu sieweczki pustynnej są: bardziej wyprostowana sylwetka, sugerująca siewnicę P1uvialis squatarola (sieweczka pustynna sprawia przez to wrażenie większej,
choć rozmiary obu gatunków nakładają się w znacznym stopniu); inna
postawa — zbalansowane i wypoziomowane ciało, gdy u mongolskiej wydaje się, że przód jest bardziej „obciążający" niż tył. Głowa sieweczki pustynnej jest ponadto bardziej wydłużona, podczas gdy u mongolskiej sprawia wrażenie okrągłej. Pomocna w identyfikacji jest też obecność rdzawych piór na pokrywach skrzydłowych, choć występują one także u wschodniego podgatunku sieweczki mongolskiej. W locie warto zwrócić uwagę na
wystające poza ogon nogi oraz ciemniejszy pasek końcowy na ogonie. O ile
warunki pozwalają ocenić czy nogi nie są zabrudzone, ich jasne, żółtawozielone zabarwienie wskazuje na sieweczkę pustynną. Są to jednak cechy
łatwe do przeoczenia i wymagające znacznego doświadczenia. Głosy, rozmiar bieli ogona oraz proporcja długości dzioba do odległości dziób — oko
są uznawane za mylące.
Najbliżej Polski położone są lęgowiska podgatunku Ch . 1. columbinus
(najbardziej podobnego do sieweczek mongolskich), który występuje
od Turcji do Iranu. Zasięgi pozostałych podgatunków rozciągają się w środkowej Azji od Morza Kaspijskiego po Mongolię. Zimowiska wschodniego
podgatunku nominatywnego znajdują się na wyspach Australii Oceanii,
zaś pozostałych (columbinus i crassirostris) głównie u wschodnich wybrzeży Afryki.
Jest to 6 stwierdzenie sieweczki pustynnej w Polsce (Tomialojć i Stawarczyk 2003) i pierwsze stwierdzenie na Śląsku. Zarazem jest to pierwsza obserwacja tego gatunku na śródlądziu Polski. Wszystkich wcześniejszych stwierdzeń dokonano nad Zatoką Gdańską.
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The first record of the Greater Sand Plover
Charadrius leschenaultii from Silesia
On 25th June 2005 one immature bird was observed on the Topola Reservoir
(Nysa district). It was the sixth record for Poland, but the first one from the inland.
Observation accepted by the Avifaunistic Commission.
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