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MEWA DELAWARSKA LARUS DELAWARENSIS
NOWYM GATUNKIEM W AWIFAUNIE ŚLĄSKU
7 III 07 na stawie Morawa w Katowicach-Szopienicach zaobserwowano dorosłą mewę delawarską Larus delawarensis w szacie zimowej (AO).
Ptaka obserwowano z odległości 40 metrów w bardzo dobrych warunkach.
Wykonana seria zdjęć pozwoliła potwierdzić prawidłowość oznaczenia gatunku (fot. 1).
Ptak został wypatrzony podczas przeglądania mew przebywających
na zbiorniku, a cała obserwacja trwała około godziny. W tym dniu przebywały tam mewy białogłowe Larus eachinnans, mewy pospolite Larus canus
i śmieszki Larus ridibundus, co pozwoliło na bezpośrednie porównanie
z obserwowaną mewą delawarską. Ptak był bardzo aktywny, często przelatywał, przeganiał się z mewami pospolitymi i śmieszkami. Głos był podobny do głosu dużych mew z grupy argentatus. Sylwetką przypominał
duże mewy, ale był nieznacznie większy od mewy pospolitej. Tęczówka
była bladożółta, z czarną, małą źrenicą. Dziób większy niż u mewy pospolitej, masywniejszy, proporcjami zbliżony do mewy białogłowej. Kolor dzioba żółty, z szeroką, ciemną przepaską. Przepaska ta była znacznie szersza
niż u mewy pospolitej. Głowa, kark i boki piersi biale, pokryte ciemnymi
kreskami. Płaszcz szary, nieco jaśniejszy niż u mewy pospolitej, ale różnica była widoczna tylko przy bezpośrednim porównaniu. W locie podobna
do mewy białogłowej. Końcówki zewnętrznych 4-5 lotek I-rzędu czarne,
z malutkimi białymi perełkami, które najlepiej były widoczne, gdy ptak
pływał. Nogi zielonkawe, dłuższe niż u mewy pospolitej. Ogon czysto biały.
Ponownie gatunek ten napotkano 4 V 08 na Stawach PrzemkowŁŁ, SR). Dorosłego ptaka w szacie godowej spostrzeżono na sta(ZK,
skich
wie „Sercowy", gdzie żerował samotnie na śniętym karpiu w odległości kilkudziesięciu metrów od grobli. Po pewnym czasie ptaka obserwowano
w towarzystwie mewy białogłowej oraz kilku śmieszek. Podczas trwającej
około 30 minut obserwacji dostrzeżono pełen zestaw cech diagnostycznych oraz wykonano dokumentację fotograficzną (fot. 2).
Poniższe stwierdzenia są pierwszymi obserwacjami mewy delawarskiej na Śląsku. W Polsce do końca 2008 roku gatunek ten odnotowano
12 razy, przy czym trzy obserwacje dotyczą tego samego osobnika spotykanego w trzech kolejnych latach (Komisja Faunistyczna 2008, www.komisjafaunistyczna.pl). Na śródlądziu po raz pierwszy gatunek ten stwierdzono w Krakowie (Faber 1998). Kolejnych obserwacji poza wybrzeżem
dokonano w Szczecinie i dwukrotnie w Olsztynie, a dotyczyły one tego samego, oznakowanego osobnika.
Obie opisane powyżej obserwacje uzyskały akceptację Komisji Faunistycznej. Mewa delawarska jest gatunkiem północnoamerykańskim, re-

84

Materiały do awifauny Śląska

Fot. 1. Mewa delawarska, Katowice. marzec 2007 (fot. A. Ochmann)
Phot. 1. A Ring-billed Gull, Katowice, March 2007

Fot. 2. Mewa delawarska, rez. Stawy Przemkowskie, maj 2008 (fot. Z. Kajzer)
Phot. 2. A Ring-billed Gull, reserve „Stawy Przemkowskie", May 2008
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gularnie, ale nielicznie zalatującym do Europy, głównie zachodniej (Olsen
i Larsson 2003).
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The Ring-billed Gull Larus delawarensis as a new species
in the awifauna of Silesia
On 7`h March 2007 one adult bird in winter plumage was observed in Katowice. It was recorded again on 5m May 2008. An adult bird was noted in the nature
reserve "Stawy Przemkowskie". It was the first and second record of the Ringbilled Gull in Silesia. Both observations have been accepted by the Avifaunistic
Commission.
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