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Mewa polarna Larus glaucoides nowym gatunkiem na Śląsku
Iceland Gull Larus glaucoides – a new species in Silesia
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W dniu 17.01.2012 r. podczas obserwa-
cji ptaków na Zbiorniku Goczałkowic-
kim (AC) zauważono dużą, białą mewę 
o ciemnoróżowych nogach, która powoli 
przeleciała nad tamą i usiadła na wodze  
w odległości około 150 metrów od brzegu. 
Ptakiem tym okazała się dorosła mewa 
polarna Larus glaucoides w szacie spo-
czynkowej. Mewa początkowo siedziała 
spokojnie między dwiema mewami bia-
łogłowymi L. cachinnans, a później ką-
pała się, natłuszczała i układała pióra. Po 
około dwudziestu minutach ptak prze-
leciał ponad tamą i na rzece wypływają-
cej poniżej zapory łowił ryby, rzucając się  
z wyciągniętą głową do wody. Mewa była 

niepłochliwa, przeleciała obok obserwa-
tora w najmniejszej odległości około czte-
rech metrów. Po około trzydziestu minu-
tach ptak ponownie usiadł na wodzie, by 
po kolejnym kwadransie odlecieć w głąb 
zbiornika na nocleg. Następnego dnia 
(18.01.2012 r.), kiedy w to miejsce przy-
jechali inni obserwatorzy, podczas rów-
noczesnej obserwacji (JB) okazało się, 
że znajduje się tam także drugi osobnik 
tego gatunku w tym samym wieku i sza-
cie. Oba ptaki przebywały na zbiorniku 
do 27 stycznia. Kontrola zbiornika i oko-
licznych miejsc w dniu 29.01.2012 r., kiedy 
zbiornik był już w całości zamarznięty, nie 
wykazała obecności ptaków (JB i inni). 
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Fot. 1. Mewa polarna Larus glaucoides na Zbiorniku Goczałkowickim (fot. M. Baran)
Photo 1. Iceland Gull at Goczałkowice Reservoir 

Drugiej obserwacji mewy polarnej na Ślą-
sku dokonano 08.01.2013 r. na składowi-
sku odpadów komunalnych w Gliwicach. 
Stwierdzono tam (JB) ptaka niedojrzałego 
w szacie drugiej zimy. Później wielokrot-
nie obserwowano tego osobnika w tym 
miejscu oraz na oddalonym od żerowi-
ska o 12 km zbiorniku Dzierżno Duże, 
gdzie ptak odpoczywał i nocował. Ostatni 
raz widziano go w Gliwicach 25.02.2013 
r. Dopiero po rozpowszechnieniu infor-
macji o mewie polarnej na składowisku 
odpadów w Gliwicach okazało się, że 
obserwacja z 06.01.2013 r. na zbiorniku 
Dzierżno Duże (PS) ptaka oznaczonego 
pierwotnie jako leucystyczna mewa Larus 

sp. dotyczy tego samego osobnika mewy 
polarnej.
W Polsce w latach 1974–2011 odno-
towano 25 stwierdzeń tego gatunku,  
w większości na wybrzeżu Bałtyku w re-
jonie Zatoki Gdańskiej. Ptaki pojawiały 
się najczęściej zimą, przy czym czasami 
pozostawały w jednej okolicy przez kilka 
miesięcy, nawet aż do wiosny (ryc. 1, Ko-
misja Faunistyczna 2012, Tomiałojć i Sta-
warczyk 2003).

Spotykany w Polsce nominatywny 
podgatunek mewy polarnej L. g. glau-
coides lęgnie się na Grenlandii. Podgatu-
nek L. g. kumlieni (tzw. „mewa śnieżna”), 
gnieżdżący się w północno-wschodniej 
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Rycina 1. Miesięczny rozkład pojawów mewy polarnej na terenie Polski w latach 1974–2011, n=25
Figure 1. Monthly distribution of the records of Iceland Gull in Poland in the years 1974 – 2011, n=25
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Kanadzie, jest rzadko spotykany w za-
chodniej Europie. W Polsce ta forma nie 
była dotąd stwierdzona (Olsen i Lars-
son 2004).

Populacja grenlandzka tego gatunku 
stanowi większość populacji światowej 
(50–74%) i jest głównie osiadła. Jej liczeb-
ność ocenia się na 30–100 tys. par lęgo-
wych i tam też zimuje około 300–500 
tys. osobników, a na Islandii około 15–20 
tys. Ptaki w czasie migracji i zimowania 
są stwierdzane także w większości kra-
jów Europy Zachodniej. Przykładowo  
w Wielkiej Brytanii odnotowuje się rocz-
nie 70–100 (maksymalnie do 300) osobni-
ków, a po kilkadziesiąt osobników śred-
nio rocznie stwierdza się w Irlandii, Danii 
czy Szwecji. Ptaki zalatują nawet na połu-
dnie kontynentu – stwierdzano je np. we 
Włoszech i Grecji (BirdLife International 
2004, Olsen i Larsson 2004).

W styczniu i lutym 2012 roku w Europie 
zaobserwowano silny nalot tego gatunku. 
W Polsce w tym okresie stwierdzono ptaki 
11 razy (12 osobników) w różnych częściach 
kraju, w tym także na śródlądziu (Komisja 
Faunistyczna 2013). Opisywana, pierwsza 
dla Śląska, obserwacja z roku 2012, jest jed-
nocześnie 4. stwierdzeniem tego gatunku na 
śródlądziu Polski po obserwacjach z okolic 
Włocławka oraz Konina, jak również naj-
bardziej wysuniętym na południe. Ko-
lejną obserwację śródlądową odnotowano 
31.01.2012 r. w Bydgoszczy (W. Bagiński) 
(Komisja Faunistyczna 2013).

Wzrost liczby stwierdzeń mewy polar-
nej w Polsce na początku roku 2012 wpi-
suje się w nalot odnotowany w innych kra-
jach w tym okresie. Szczególnie wyraźnie 
zarysował się on na terenach najbliższych 
lęgowiskom tego gatunku na północno-
-wschodnim Atlantyku, osiągając nie-
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Fot. 2. Mewa polarna Larus glaucoides na składowisku odpadów w Gliwicach (fot. J. Betleja)
Photo 2. Iceland Gull at rubbish-dump in Gliwice

spotykaną dotąd skalę. Na Szetlandach 
stwierdzono co najmniej 400 ptaków 
(dotychczas największy nalot miał miej-
sce w 1983 roku – 120 ptaków), na Or-
kadach 200–300. Podobnie duże liczeb-
ności odnotowano w innych miejscach. 
Na Wyspach Owczych tylko 31.01.2012 r. 
odnotowano 250 osobników, a w okresie 
14–17.02.2012 r. stwierdzono 265, w tym 15  
z podgatunku L. g. kumlieni. Również  
w Irlandii odnotowano w ostatnim ty-
godniu lutego 42 osobniki L. g. glucoides  
i 6 L. g. kumlieni, a w Wielkiej Brytanii 
w okresie 03.01–15.01.2012 r. co najmniej 
102 ptaki, w tym także z podgatunku L. g. 
kumlieni. Ocenia się, że w okresie nalotu w 
całej Wielkiej Brytanii stwierdzono około 

4 tysiące ptaków. Przekracza to znacznie 
wszystkie dotychczasowe rekordowe na-
loty. Jego przyczyną były zachodnie i pół-
nocno-zachodnie długotrwałe styczniowe 
sztormy w rejonie Wysp Owczych i Szko-
cji, które zepchnęły ptaki do portów i na 
wybrzeże (Fray i in. 2012). 

Obserwacje dwóch ptaków na Śląsku  
w roku 2012 niewątpliwie są także zwią-
zane z opisywanym nalotem w Europie 
i są jednocześnie najodleglejszym od 
Atlantyku śródlądowym stwierdzeniem 
tego gatunku w tym czasie. Natomiast 
stwierdzenie z roku 2013 pokrywa się  
z kilkoma obserwacjami tego gatunku  
w innych częściach Polski, także na śród-
lądziu.
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Summary
On 17th January 2012 at the Goczałko-

wice Reservoir, one adult Iceland Gull was 
observed. Next day, two adult birds were 
recorded at this location. The birds rema-
ined there till the reservoir froze comple-
tely and on 29th January 2012, they were 
not present on the site. This is the first re-
cord in Silesia and fourth inland Poland. 
This winter, an influx of this species was 
recorded in Poland (11 records of 12 in-
dividuals in January and February), si-
milarly to other regions in Europe. The 
second record of this species was made at 
the rubbish-dump in Gliwice and nearby 
water reservoir Dzierżno Duże, where an 
immature bird (2nd winter plumage) was 
observed between 6th January and 25th 
February 2013. The observations have 
been accepted by the Polish Avifaunistic 
Commision.


