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Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku
2015
The most important avifaunistic observations in Silesia in 2015

Tradycja publikowania rozdziału „Obserwacje faunistyczne” na łamach „Ptaków Śląska” sięga numeru ósmego (1991),
kiedy na raptem dwóch stronach zamieszczono zestawienie kilkudziesięciu obserwacji fenologicznych z lat 1988–1990. W
kolejnych zeszytach czasopisma zwyczaj
ten kontynuowano, a podstawowym materiałem zasilającym ten rozdział były
dane z rozwijającej się wtedy papierowej
wersji Kartoteki Awifauny Śląska (KAŚ).
Dla wielu śląskich ptasiarzy był to wówczas najbardziej wyczekiwany fragment
wydawanego rocznika. Znalezienie tam
swoich obserwacji, wyróżnionych spośród
innych jako najciekawsze w skali regionu,
było jednym z ważniejszych motorów do
kolejnych wyjść w teren. Dobrym „wyczesem” stawało się więc już nie tylko stwierdzenie gatunku komisyjnego, ale i ciekawa
obserwacja fenologiczna czy wykazanie
dużego stada.
Kiedy w 2011 roku Górnośląskie Koło
Ornitologiczne przejęło po dłuższej przerwie wydawanie „Ptaków Śląska” (Hadaś 2012), postanowiliśmy kontynuować
tradycyjne opracowywanie tego działu.
Nie można było jednak swobodnie działać na starych zasadach, ponieważ popularność KAŚ spadła na początku XXI w.
niemalże do zera. Zestawienia obserwacji

faunistycznych z lat 2011–2013 pochodziły
więc w głównej mierze z różnych źródeł
internetowych. Paradoksalnie to właśnie
przede wszystkim rozwój internetowych
serwisów informacyjnych, list dyskusyjnych, portali czy forów był gwoździem do
trumny starej Kartoteki. Dzięki nim obserwacje można było posyłać w świat na
bieżąco i nie trzeba było czekać na ukazanie się kolejnego numeru rocznika, aby
dowiedzieć się, „co nowego” w terenie.
Źródła online miały jednak podstawowy
minus – nie zawsze były wiarygodne i weryfikowalne. Niezliczona mnogość tych
źródeł dodatkowo utrudniała rzetelne wykonanie rocznego zestawienia obserwacji
faunistycznych.
Sytuacja ta zmieniła się, gdy w roku
2012 powołano do życia Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne (Zarzycki i in.
2012), którego jednym z pierwszych dokonań było utworzenie nowej KAŚ działającej w internecie (Kołodziejczyk i Zięba
2013). Od tego momentu śląscy ornitolodzy dostali sprawnie działające narzędzie,
w którym mogli gromadzić na bieżąco i
uzyskiwać informacje o najważniejszych
obserwacjach. Dane te były doraźnie weryfikowane przez grupę doświadczonych obserwatorów. Można by więc rzec,
że nowa KAŚ zastąpiła z nawiązką to, na
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co jeszcze 20 lat temu śląscy ornitolodzy
czekali w rozdziałach „Obserwacje faunistyczne”. Dzięki nowej KAŚ raporty te
mogły powstawać sprawniej, a dane w
nich przedstawione były bardziej wiarygodne i w zasadzie w pełni obrazowały
pojaw gatunków na Śląsku. Popularność
kartoteki rosła, a wraz z nią ilość przesyłanych obserwacji. Każdy kolejny przygotowywany przez nas raport (mimo iż
zawężaliśmy co roku kryteria) stawał się
coraz obszerniejszy. W kolejnych zeszytach „Ptaków Śląska” zaczynało brakować
miejsca na wartościowsze treści – np. artykuły czy notatki. W tak dużych zestawieniach te szczególnie ciekawe informacje umykały. Czytelnik musiał przejrzeć
ponad 70 stron ostatniego raportu (Ptaki
Śląska 22), żeby znaleźć faktycznie wyjątkowe informacje. To, a także fakt, że internetowa wersja KAŚ umożliwia każdemu
zarejestrowanemu użytkownikowi swobodne przeszukiwanie jej zasobów, skłoniło nas do radykalnej zmiany konwencji
wydawanych raportów faunistycznych.
Począwszy od tego numeru planujemy
zestawiać tylko te stwierdzenia z danego
roku, które szczególnie wyróżniają się
spośród innych w skali regionu czy całego kraju. Nie będzie to już więc zwykła
wyliczanka, a skondensowany opis najważniejszych faktów wraz z komentarzem
źródłowym.
Dotychczasowy podział na obserwacje
fenologiczne, obserwacje dużych stad i obserwacje rzadkości pozostaje bez zmian.
Jedynie kryteria zestawionych obserwacji będą szczególnie zaostrzone, tak żeby
przedstawić naszym czytelnikom meritum najistotniejszych faktów.
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Dzięki temu tradycja publikowania
działu pozostanie, a podniesienie poprzeczki dla najaktywniejszych ornitologów powinno stać się jeszcze większą
zachętą do wyjścia w teren i wzbogacenia kolejnych realizowanych w ten sposób raportów.
Poniżej przedstawiamy szczególnie
ciekawe obserwacje ptaków widzianych
w roku 2015 w Śląskim Regionie Ornitologicznym (Wuczyński i Kołodziejczyk
2013). Zestawione dane pochodzą w dużej części z zasobów KAŚ (2016), a także
z raportu Komisji Faunistycznej (2016).
W dziale „Obserwacje fenologiczne”
zestawiono najwcześniejsze i najpóźniejsze stwierdzenia gatunków w regionie,
zimowanie gatunków skrajnie nielicznie
zimujących (do pięciu stwierdzeń zimowych) lub zimujących nieco liczniej, ale
takich, u których potwierdzono udane
próby przeżycia zimy. W dziale „Obserwacje dużych stad” przedstawiono zgromadzenia ptaków, które według dostępnej literatury są rekordowe lub bliskie
poprzednim rekordom notowanym na
Śląsku lub w kraju. Dział „Obserwacje
gatunków rzadkich” przedstawia pięć
pierwszych stwierdzeń gatunków bądź
lęgów gatunków na Śląsku. Wyróżniono
także nadzwyczaj liczne pojawy bądź koncentracje gatunków uznanych na Śląsku
jako rzadkie. W szczególnych przypadkach zwrócono też uwagę na gatunki nielicznie, choć corocznie obserwowane na
Śląsku, a wyjątkowo niestwierdzone w
roku sprawozdawczym.
W roku 2015 do listy ptaków stwierdzonych na Śląsku doszedł tylko jeden gatunek – skowrończyk krótkopalcowy Ca-

landrella brachydactyla (Orłowski 2016).
Tym samym regionalna lista na dzień
31.12.2015 liczy 377 gatunków (Smyk i
Stawarczyk 2015).
Obserwacje fenologiczne
W dniach 1.01–26.02.2015 udokumentowano udane przezimowanie pojedynczego brodźca piskliwego Actitis hypoleucos na Zbiorniku Rybnickim (m.
Rybnik; M. Nagler i inni) (fot. 1). Gatunek
ten bywa sporadycznie spotykany jeszcze do pierwszych dni grudnia, ale pojedynczych obserwacji styczniowych lub
z końca grudnia zanotowano na Śląsku
zaledwie ok. 10: przed rokiem 1989 dwie,
a w latach 1992–2013 co najmniej osiem
(Dyrcz i in. 1991, Obserwacje faunistyczne
1991–2015). Opisywane stwierdzenie jest
więc prawdopodobnie pierwszym udokumentowanym przypadkiem udanego
przezimowania na Śląsku.
Obserwacja brodźca pławnego Tringa
stagnatilis z okresu 7–10.10.2015 na stawach Wielikąt (M. Nagler, J. Banaś, M.
Rojek) jest najpóźniejszą dokonaną na Śląsku (Dyrcz i in. 1991, Obserwacje faunistyczne 1991–2015). Poza regionem widywano ten gatunek nawet 14.10 czy 22.10
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Obserwacja łęczaka Tringa glareola z
28.03.2015 ze stawów Wielikąt jest prawdopodobnie drugą najwcześniejszą obserwacją na Śląsku (M. Nagler). Wcześniej
widziano go tylko 17.03.2001 w Krzeszówku (pow. kamiennogórski; C. Dziuba,
P. Wasiak). Tuż przy granicy Śląska widziano go jeszcze wcześniej, bo 1.03.1998
na stawach Kańczuga pod Kętami (W.
Amrozi), co jest prawdopodobnie najwcześniejszą obserwacją w Polsce (Tomia-

łojć i Stawarczyk 2003).
Niezwykle wczesny przylot ślepowrona
Nycticorax nycticorax w dolinę górnej
Wisły zanotowano 3.02.2015, kiedy to jednego ptaka obserwowano żerującego w
potoku pomiędzy Pisarzowicami a Hecznarowicami (pow. bielski; Jakub Wróbel).
Jest to najprawdopodobniej najwcześniejsza data obserwacji w Polsce.
Dnia 12.12.2015 w Borzygniewie (pow.
wrocławski) widziano pojedynczego
dudka Upupa epops (H. Schwarz) (fot.
2). Jest to piąta obserwacja tego gatunku w
miesiącach zimowych (grudzień i luty) w
Polsce i jednocześnie na Śląsku (Stajszczyk
2014). Z kolei bardzo wczesny przylot tego
gatunku wykazano w dniu 9.03.2015 w
rezerwacie „Gubińskie Mokradła” w woj.
lubuskim (J. Lewandowski).
Stwierdzenie brzęczki Locustella luscinioides z 13.10.2015 widzianej na stawach
Ujeździec (pow. nyski; M. Domagała) jest
prawdopodobnie najpóźniejszym na Śląsku (Obserwacje faunistyczne 1991–2015) i
jednym z późniejszych w Polsce. Po tej dacie zanotowano jeszcze co najmniej jedną
obserwację: 15.10.1979 nad Narwią (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
W roku 2015 zanotowano dwie rekordowe daty stwierdzeń świerszczaka Locustella naevia w Polsce. Najwcześniejszą na
Śląsku i prawdopodobnie w kraju: 2–9.04,
kiedy to widziano i sfotografowano jednego ptaka przy Zbiorniku Komorowskim
(pow. świdnicki; M. Słowikowski, J. Słowikowski, T. Zarzycki) oraz najpóźniejszą w
Polsce: w dniach 3–5.10 – gdy chwytano 1
imm. na Akcji Bukówka (M. Szurlej i in.).
Na początku 2015 roku zanotowano aż
trzy przypadki zimowania zniczka Regulus ignicapilla. W dniach 13–14.01 i
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Fot. 1. Zimujący nad Zb. Rybnickim (woj. śląskie) brodziec piskliwy Actitis hypoleucos (fot. Z. Wnuk)
Photo 1. Common Sandpiper wintering at Rybnicki Reservoir

Fot. 2. Dudek Upupa epops widziany 12.12 w Borzygniewie (woj. dolnośląskie, fot. H. Schwarz)
Photo 2. Hoopoe observed on 12th December in Borzygniew. It’s at least 5th winter record in Poland
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24.01–1.03 widziano 1 samicę w Świdnicy
przy zbiorniku Witoszówka (J. Słowikowski), 22.02 widziano 1 parę w Witoszowie
Dolnym (pow. świdnicki), (J. Słowikowski
i inni) oraz 15.01 widziano pojedynczego
w Parku Śląskim w Chorzowie (K. Kokoszka). Wcześniej zimowanie na Śląsku
wykazano wyjątkowo, np. dwukrotnie w
roku 2000 w dolinie górnej Wisły (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Przypadki zimowych stwierdzeń kląskawek Saxicola rubicola zdarzają się coraz częściej, ale nie wiadomo, ilu ptakom
udaje się dotrwać do końca zimy. Obserwacja z 31.01.2015 z Bojanowa (pow. raciborski) (M. Nagler) sugeruje, że w ciepłe zimy gatunek ten może przeżywać na
Śląsku dłużej. Obserwacja ta może jednak dotyczyć bardzo wczesnego przylotu.
Obserwacje dużych stad
Na początku marca w okolicy Zbiornika Mietkowskiego stwierdzano rekordowe dla Śląska koncentracje bernikli
białolicej Branta leucopsis. Maksymalnie odnotowano 42 os. w dniu 4.03 (G.
Orłowski). Skorelowane jest to ze wzrostem liczebności i częstości pojawów gatunku notowanym w różnych częściach
Polski w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W
Wielkopolsce w marcu 2015 roku stwierdzono stado nawet 200 os., choć średnia
wielkość stad wiosennych w tym regionie
to ok. 9 os. (Wylegała i Krąkowski 2015).
Wraz ze wzrostem liczebności populacji lęgowej nurogęsi Mergus merganser w kraju stwierdza się coraz większe
koncentracje tego gatunku. Na Śląsku
miejscem, gdzie od zawsze notuje się najliczniejsze stada, jest Dolina Baryczy. W
dniu 5.12.2015 widziano 2010 os. na sta-

wach w Radziądzu (W. Lenkiewicz), co
jest prawdopodobnie największym skupiskiem stwierdzonym w regionie. Dużo
większe stada, liczące nawet kilkaset tysięcy osobników stwierdza się na Pomorzu
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Dolina Baryczy jest również miejscem
najliczniejszego gromadzenia się płaskonosa Anas clypeata. Maksymalne stwierdzenia do 1300 ptaków znane były z końca
XX w. (Tomiałojć i Stawarczyk 2003),
ale ostatnio brakowało tam tak dużych
zgrupowań. Dopiero w dniu 1.11.2015
widziano ponownie 1300 os. na samych
tylko stawach Radziądz (W. Lenkiewicz).
Hełmiatka Netta rufina największe
stada na Śląsku tworzy na dwóch najważniejszych krajowych lęgowiskach –
rez. Łężczok i stawach Wielikąt. W dniu
17.06.2015 został pobity lokalny rekord jej
liczebności, kiedy to na Wielikącie naliczono 86 os. (M. Nagler). W drugiej połowie XX w. najważniejszym pierzowiskiem
w kraju było jezioro Łuknajno skupiające
nawet do 900 os. (Tomiałojć i Stawarczyk
2003).
W okresie migracji jesiennej na zbiornikach zaporowych Opolszczyzny stwierdzono duże zgrupowania rybołowów
Pandion haliaetus: 14.09 – 12 os. na
Zbiorniku Turawskim (M. Zawadzki)
oraz 18.09 – 11 os. na Zbiorniku Nyskim
(M. Domagała). Są to koncentracje największe na Śląsku (dotąd maksymalnie
kilka osobników) oraz znaczące też w
skali całego kraju (Dyrcz i in. 1991, Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Przelot jesienny przyniósł również
stwierdzenie dużego stada mew żółtonogich Larus fuscus: dnia 26.09.2015 w
kompleksie stawów Wielikąt w dolinie
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górnej Odry obserwowano łącznie 48 os.
(44 ad., 2 subad., 2 imm., M. Nagler), co
stanowiło drugie największe stado gatunku w regionie. Śląsk leży poza głównymi szlakami przelotu gatunku przez
śródlądzie. Oprócz jednorazowej obserwacji w 2001 roku na Zbiorniku Turawskim aż 80 ptaków (74 ad. i 6 juv., A. Wojciechowski) nie notowano w regionie stad
przekraczających 40 os. (Obserwacje faunistyczne 1992–2015, Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Polakowski i in. 2012).
Sierpówki Streptopelia decaocto najliczniejsze zgrupowania tworzą w okresie
jesienno-zimowym. Dnia 1.01.2015 pod
Goświnowicami w powiecie nyskim odnotowano pojaw stada liczącego co najmniej 800 os. (M. Zawadzki, A. i T. Tańczuk). Jest to koncentracja porównywalna
z największą stwierdzoną dotąd na Śląsku, liczącą 850 ptaków (Obserwacje faunistyczne 1992–2015, Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Brzegi Zbiornika Mietkowskiego były
jesienią 2015 roku miejscem niezwykle intensywnego przelotu świergotka rdzawogardłego Anthus cervinus. Gatunek pojawił się na zbiorniku 15.09 (2 os.), osiągając
szczytową liczebność 151 os. w dniu 3.10.
Duże koncentracje świergotków utrzymywały się do końca pierwszej dekady
października (m.in. 5.10 – 101 os., 6.10 –
51 os.), zaś ostatnie ptaki przebywały na
zbiorniku do 23.10 (1 os., wszystkie obserwacje – G. Orłowski). Tak duże koncentracje tego gatunku w Polsce notowano
jedynie na wybrzeżu Bałtyku, gdzie jego
przelot jest znacznie bardziej intensywny
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Od kilku lat w zachodnim Wrocławiu
obserwowane są duże koncentracje noc-
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legowe wron siwych Corvus cornix. W
grudniu 2015 roku odnotowano rekordowe w regionie skupienia koło osiedla
Kozanów nad Odrą: 12.12 – 1987 os. oraz
24.12 – 3400 os. (G. Orłowski). Liczby te
przewyższają kilkukrotnie największe
wartości notowane w innych miejscach
Polski (Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Jerzak i in. 2005, Obserwacje faunistyczne
2006, 2014, 2015).
Obserwacje gatunków rzadkich
Podczas wiosennego szczytu migracji gęsi 1.03.2015 na stawach kompleksu
Stawno w Dolinie Baryczy obserwowano
i udokumentowano pojaw osobnika będącego mieszańcem bernikli białolicej
oraz gęsi małej Branta leucopsis x Anser
erythropus (W. Lenkiewicz). Jest to prawdopodobnie pierwsze w Polsce stwierdzenie hybrydy o takim zestawie gatunków
rodzicielskich.
Ostatni kwartał roku 2015 przyniósł
nienotowany dotąd na Śląsku pojaw perkozów rogatych Podiceps auritus. Począwszy od 5.10, kiedy zaobserwowano 6
młodych osobników na Zbiorniku Mietkowskim (G. Orłowski), na akwenach całego regionu widywano zarówno ptaki pojedyncze, jak i grupy po kilka osobników.
Największe i niespotykane dotąd w regionie koncentracje odnotowano na Zbiorniku Mietkowskim. Powyżej 10 os. notowano tam między 27.10 a 1.12, ze szczytem
na początku listopada (2.11 – 29 os., G.
Orłowski i inni). Biorąc pod uwagę również 4 stwierdzenia pojedynczych ptaków,
dokonane w styczniu i kwietniu, łącznie
przez cały rok gatunek ten na Śląsku byłstwierdzony ok. 22 razy, zaś całkowita liczebność obserwowanych perkozów roga-

tych wyniosła co najmniej 87 os. Poprzedni najliczniejszy pojaw odnotowano
w 2014 roku (16 stwierdzeń z 31 os.; Obserwacje faunistyczne 2015), zaś największa przed 2015 rokiem koncentracja liczyła 17 os. (Dyrcz i in. 1991).
Na przełomie lata i jesieni 2015 roku
odnotowano największy w historii Śląska
pojaw morneli Charadrius morinellus.
W siedmiu stwierdzeniach na obszarze
woj. dolnośląskiego i opolskiego zaobserwowano co najmniej 43 os. Największe
zgrupowanie, złożone z 17 ptaków (1 ad.
i 16 juv.) stwierdzono 18.09 koło miejscowości Czechy (pow. średzki; A. Kąkol, M.
Szeruga). Poprzedni najliczniejszy pojaw
tego gatunku miał miejsce rok wcześniej,
kiedy to w czterech stwierdzeniach odnotowano co najmniej 36 os. (Komisja Faunistyczna 2015, 2016).
W Dolinie Baryczy w kompleksie stawowym Stawno dnia 22.04.2015 obserwowano dorosłą czajkę towarzyską Vanellus
gregarius (J. Zygadło, P. Kołodziejczyk;
Komisja Faunistyczna 2016). To siedemnaste stwierdzenie na Śląsku jest jednocześnie trzecim wiosennym; obu poprzednich dokonano również w kwietniu
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Smyk i Stawarczyk 2015).
Niezwykłej obserwacji mieszańca międzygatunkowego dokonano na wysypisku
odpadów w Sulisławicach pod Świnicą,
gdzie 16 i 18.07 obserwowano hybrydę
śmieszki i mewy czarnogłowej Chroicocephalus ridibundus x Larus melanocephalus w upierzeniu ptaka dorosłego (M.
Dąbek). Podczas drugiej obserwacji mieszaniec karmił pierwszoroczną mewę o
fenotypie juwenalnej śmieszki. Lęgi mieszane wymienionych wyżej mew noto-

wane są w Polsce co najmniej od 2006
roku (Komisja Faunistyczna 2007). Obserwacja spod Świdnicy może wskazywać
na płodność takich mieszańców.
Trzeci rok z rzędu odnotowano na Śląsku pojaw mewy bladej Larus hyperboreus. Tym razem niedojrzały osobnik w
szacie pierwszej zimowej obserwowany
był 12.11 na wysypisku śmieci pod Gliwicami (J. Betleja), a następnie w okresie
22.11.2015–3.01.2016 przebywał na Zbiorniku Goczałkowickim (R. Krakowczyk
i inni; Komisja Faunistyczna 2016). Jest
to piąte stwierdzenie gatunku w regionie
śląskim (Ochmann i in. 2014, Obserwacje
faunistyczne 2015).
Późna wiosna 2015 roku przyniosła
dwie obserwacje dorosłych rybitw popielatych Sterna paradisaea. Pierwszego
osobnika widziano 26.05 na stawach Jamnik w Dolinie Baryczy (G. Orłowski, W.
Lenkiewicz), zaś drugi przebywał w okresie 10–24.06 na Zbiorniku Nyskim (M.
Zawadzki i inni; Komisja Faunistyczna
2016). Są to stwierdzenia numer 11 i 12
na Śląsku. W poprzednich latach jeszcze
tylko w 2003 odnotowano dwa pojawy w
jednym roku (Ławicki i Stawarczyk 2011).
Nie każdego roku obserwowana jest
w regionie czapla modronosa Ardeola
ralloides. W dniach 2–4.06.2015 osobnik
w drugim roku życia przebywał na stawach w Hadrze (pow. lubliniecki; K. Belik
i inni) (fot. 3). To pierwsze od 2012 roku
i 22. w całej historii stwierdzenie na Śląsku, będące w 2015 roku jedyną krajową
obserwacją (Komisja Faunistyczna 2013,
2016, Smyk i Stawarczyk 2015).
W obu okresach migracyjnych obser
wowano pojawy pojedynczych gadożerów
Circaetus gallicus. Wiosną 25.05 widziaMateriały
Materials
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Fot. 3. Czapla modronosa Ardeola ralloides obserwowana na początku czerwca w Hadrze (woj.
śląskie, fot. R. Gwóźdź)
Photo 3. Squacco Heron recorded at the beginning of June in Hadra

Fot. 4. Trzecia dla Śląska świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus schwytana 17.10 w Żywociach
(woj. opolskie, fot. J. Siekiera)
Photo 4. Yellow-browed Warbler, third for Silesia, caught on 17th October in Żywocice
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no ptaka koło Mysłowa w Górach Kaczawskich (K. Struś), zaś jesienią odnotowano osobnika koło Wysokiej w pow.
głubczyckim (D. Szlama) (Komisja Faunistyczna 2016). Od drugiej połowy XX
w. to 22. i 23. stwierdzenie gadożera na
Śląsku (Smyk i Stawarczyk 2015). Uwagę
zwraca sam fakt dwóch stwierdzeń w jednym roku tego niecorocznie zalatującego
drapieżnika.
Dane z telemetrii satelitarnej przyniosły kolejne stwierdzenia orłów cesarskich
Aquila heliaca. Pierwszy z oznakowanych
osobników dnia 10.04 przeleciał przez pogranicze powiatów kłodzkiego i nyskiego,
a po dwóch miesiącach ponownie pojawił
się w regionie, przebywając 5–6.06 w zachodniej części Dolnego Śląska oraz 13.06
we wschodniej Opolszczyźnie. Drugi ptak
w dniach 12–13.04 przeleciał przez pogranicze województw opolskiego i śląskiego
(wszystkie stwierdzenia: satellitetracking.
eu). Były to trzecie i czwarte stwierdzenia tego gatunku orła dokonane na Śląsku
dzięki telemetrii (Komisja Faunistyczna
2015, 2016). Ponadto latem dokonano
również obserwacji wizualnej – 9.08 widziano 1 os. w czwartym roku życia w rejonie Kazimierza (pow. prudnicki; D. i M.
Świtała), która była tym samym trzynastym stwierdzeniem gatunku w regionie
(Smyk i Stawarczyk 2015).
Gatunkiem, który w drugiej połowie
2015 roku zanotował najintensywniejszy
w historii pojaw, był błotniak stepowy
Circus macrourus. Łącznie w 15 stwierdzeniach odnotowano co najmniej 20 os.
Skrajne daty to 23.08 (1 samiec koło Chlebowa w pow. krośnieńskim; A. Wąsicki)
oraz 15.10 (1 samiec ad. koło Budziszowa
w pow. wrocławskim; K. Ostrowski). Dnia

18.09 pod Jenkowicami (pow. średzki)
stwierdzono koncentrację 3 os. (1 samiec
subad. i 2 juv., G. Orłowski). Poprzedni
najliczniejszy pojaw miał miejsce w roku
2014, kiedy to we wrześniu i październiku
odnotowano 5 pojedynczych błotniaków
(Obserwacje faunistyczne 2015).
Na przełomie kwietnia i maja dokonano około 25 stwierdzeń samców
pliszki tundrowej Motacilla flava thunbergi. Maksymalnie widziano 7 os. 5.05
na Zb. Mietkowskim (G. Orłowski). W
poprzednich latach notwano zaledwie
kilka stwierdzeń rocznie (Obserwacje
faunistyczne 2011–2015).
W 2015 roku jedynym nowym gatunkiem w awifaunie Śląska był skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla. Jeden osobnik tego gatunku
był obserwowany 23.05 na polach irygacyjnych w rejonie Wrocławia-Rędzina (G.
Orłowski). Podawane w literaturze dwa
poprzednie śląskie stwierdzenia zostały
w wyniku rewizji negatywnie zweryfikowane przez Komisję Faunistyczną (Orłowski 2016). Do końca 2015 roku gatunek widziany był w Polsce 14 razy, z czego
tylko czterokrotnie w południowej części
kraju (Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Komisja Faunistyczna 2013, 2016).
Zaroślówka Acrocephalus dumetorum od niedawna należy do awifauny Śląska. Zaledwie rok po dwóch pierwszych
stwierdzeniach odnotowano trzeci pojaw
tego gatunku w regionie. W dniach 19.05–
4.07.2015 śpiewający i noszący materiał
na gniazdo samiec był obserwowany koło
Nowojowic (pow. wrocławski; K. Ostrowski i inni, Wasińska i in. 2015).
Wyraźny wzrost pojawów świstunki
żółtawej Phylloscopus inornatus w ostatMateriały
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nich latach w Polsce zaowocował stwierdzeniem ze Śląska. Dnia 17.10 w Żywocicach (pow. krapkowicki) schwytano osobnika w szacie immaturalnej (J. Siekiera,
A. Siekiera) (fot. 4). To pierwszy pojaw tej
syberyjskiej świstunki w regionie po 88 latach przerwy i trzeci w ogóle (poprzedni w
1927 roku pod Oleśnicą; Dyrcz i in. 1991).
Warto również dodać, iż w roku 2015
nie zanotowano na Śląsku pojawów takich
gatunków jak: wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus, który zwykle stwierdzany jest co roku i górniczek Eremophila
alpestris, gatunku niegdyś regularnie pojawiającego się w regionie, a obecnie pojedynczo i bardzo sporadycznie (Dyrcz i
in. 1991, Obserwacje faunistyczne 1992–
2015).
przygotowali:
Szymon Beuch i Bartosz Smyk

Summary
This year we decided to change our tradition and present only the most interesting records, providing reasons for their
exceptionality. In 2015 a new species, the
Greater Short-toed Lark, was added to the
Silesian regional checklist, extending it
to 377 items. Among important observations of rarities were the third records of
Yellow-browed Warbler (recorded after 88
years) and Blyth’s Reed Warbler. Several
rare species reached exceptionally high
numbers, e.g. the Horned Grebe, Eurasian
Dotterel, Pallid Harrier, Red-throated Pipit and Grey-headed Wagtail.
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