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Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 
2016
The most important avifaunistic observations in Silesia in 
2016

Niniejsze opracowanie przedstawia 
zbiór najistotniejszych, zdaniem auto-
rów Redakcji, obserwacji ptaków doko-
nanych w 2016 r. w granicach Śląskiego 
Regionu Ornitologicznego (Wuczyński i 
Kołodziejczyk 2013). Zestawienie obser-
wacji zostało przeprowadzone w oparciu 
o dane zgromadzone w Kartotece Awi-
fauny Śląska (KAŚ 2017), w serwisie in-
ternetowym clanga.com oraz w raporcie 
Komisji Faunistycznej (2017). W dziale 
„Obserwacje fenologiczne” przedsta-
wiono stwierdzenia ptaków wyróżnia-
jące się na tle innych nietypowym dla 
danego okresu terminem obserwacji na 
Śląsku. Są tu więc wspomniane szczegól-
nie wczesne przyloty, późne odloty czy też 
nietypowe przypadki zimowania. Dział 
„Obserwacje dużych stad” stanowi zbiór 
obserwacji wyjątkowo dużych skupisk 
ptaków danego gatunku w skali regionu, 
zwłaszcza stad rekordowo licznych bądź 
bliskich rekordom uzyskanym w poprzed-
nich latach. W końcu dział „Obserwacje 
gatunków rzadkich” prezentuje wykaz ob-
serwacji gatunków, które spotykane są w 
regionie śląskim wyjątkowo. Zestawiono 
tu więc gatunki, których liczba stwier-
dzeń nie przekracza dziesięciu, takie które 
stwierdzono po dłuższej przerwie oraz ta-

kie, których pojawy w roku sprawozdaw-
czym były szczególnie liczne w porówna-
niu do poprzednich sezonów. Zwrócono 
również uwagę na gatunki nieliczne, wi-
dywane na Śląsku niemal corocznie, a któ-
rych wyjątkowo w opisywanym sezonie 
nie stwierdzono.

W 2016 r. zaobserwowano trzy nowe 
gatunki dla Śląskiego Regionu Ornitolo-
gicznego – żurawia stepowego Grus virgo, 
mewę cienkodziobą Chroicocephalus ge-
nei i modraczka Tarsiger cyanurus oraz 
dwa nowe podgatunki – „sokoła tundro-
wego” Falco peregrinus calidus oraz „pier-
wiosnka syberyjskiego” Phylloscopus col-
lybita tristis. Na uwagę zasługuje również 
drugi dla Śląska lęg mandarynki Aix ga-
lericulata. Aż po 28 latach przerwy do-
konano szóstego stwierdzenia wydrzyka 
wielkiego Stercorarius skua, po 8 latach 
stwierdzono ponownie pelikana różowego 
Pelecanus onocrotalus, a po 6 latach lo-
dowca Gavia immer i żwirowca stepowego 
Glareola nordmanni. Rok 2016 obfitował 
szczególnie w obserwacje takich gatun-
ków jak: edredon Somateria mollissima 
(3 stwierdzenia), markaczka Melanitta 
nigra (ok. 18), perkoz rogaty Podiceps au-
ritus (ok. 37), kormoran mały Phalacro-
corax pygmaeus (13), orzeł cesarski Aqu-
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ila heliaca (4), błotniak stepowy Circus 
macrourus (10), raróg Falco cherrug (ok. 
20), „srokosz stepowy” Lanius excubitor 
homeyeri  (7) i poświerka Calcarius lap-
ponicus (4). 

Do końca 2016 r. lista ptaków Śląskiego 
Regionu Ornitologicznego liczyła 379 ga-
tunków (Smyk i Stawarczyk 2015, Obser-
wacje faunistyczne 2016, Komisja Fauni-
styczna 2017).

Obserwacje fenologiczne
W dniu 19.05.2016 dokonano rzad-

kiej późnowiosennej obserwacji samca 
bielaczka Mergellus albellus na sta-
wie Anaszacht w Zabrzu-Mikulczycach 
(S. Beuch). Zazwyczaj ostatnie osobniki 
bielaczka z przelotu wiosennego spoty-
kane są w Polsce mniej więcej do połowy 
kwietnia. Obserwacje majowe są już nie-
zwykle rzadkie. Na Śląsku do 1990 r. za-
notowano tylko dwie takie obserwacje 
w latach 60. (Dyrcz i in. 1991), a po tym 
okresie stwierdzono jeszcze co najmniej 
pięć dat, z których trzy przypadły na sam 
początek maja. Dwie pozostałe są najpóź-
niejszymi wiosennymi obserwacjami na 
Śląsku: 31.05.1994 samica na stawach Wie-
likąt (D. Szyra; Obserwacje faunistyczne 
1996) oraz 31.05.2001 samiec w Dobrze-
niu Wielkim, pow. opolski (G. Hebda; Ob-
serwacje faunistyczne 2004). Również na 
północy Polski bielaczek jest rzadkością w 
okresie późnowiosennym, choć znanych 
jest kilka obserwacji z sezonu lęgowego – 
nawet z czerwca i lipca (Tomiałojć i Sta-
warczyk 2003). 

Znalezienie martwego jerzyka Apus 
apus w dniu 08.04.2016 w centrum Cho-
rzowa (E. Paprzycka) byłoby prawdopo-
dobnie najwcześniejszą obserwacją tego 

gatunku w Polsce gdyby nie związane z 
nią pewne kontrowersje. Zwłoki ptaka 
na zdjęciu nie wyglądają na świeże, ptak 
musiałby więc przylecieć wcześniej niż w 
dniu, w którym został znaleziony. Nie-
wykluczone iż jest to częściowo zmumi-
fikowany osobnik, który przeleżał zimę w 
zakamarku kamienicy, po czym z niewia-
domych powodów (np. prace remontowe, 
usługi kominarskie) dostał się na ulicę. 
Mógł to być również ptak kontuzjowany, 
przetrzymywany przez zimę i zbyt wcze-
śnie wypuszczony. Poprzednich najwcze-
śniejszych obserwacji dokonano również 
na Górnym Śląsku – np. 11.04.2013 w Ty-
chach (R. Krakowczyk; Obserwacje fauni-
styczne 2014) czy 13.04.2004 w Bytomiu 
(S. Beuch; Obserwacje faunistyczne 2006).

Interesująca jest obserwacja młodej 
kropiatki Porzana porzana przeby-
wającej w dniach 21-23.10.2016 nad Zb. 
Komorowskim pod Świdnicą (J. Słowi-
kowski, T. Zarzycki, M. Słowikowski). 
Dynamika przelotu skrytych gatunków 
chruścieli (Rallidae) na Śląsku jest słabo 
poznana i każde stwierdzenie na skraju 
znanej wcześniej fenologii jest warte wy-
różnienia. Dotyczy to zwłaszcza okresu 
jesiennego, kiedy ptaki te są z reguły 
milczące i trudniej wykrywalne. Po roku 
2000 w KAŚ zanotowano trzy paździer-
nikowe obserwacje kropiatki z pierwszej 
połowy tego miesiąca. Opisywana tu ob-
serwacja jest więc najpóźniejszą w co naj-
mniej ostatnich 17 latach. Najpóźniejsza 
podawana dla Śląska dotyczy ptaka wi-
dzianego 5.11.1952 nad Oławą we Wro-
cławiu (J. Okulewicz; Dyrcz i in. 1991), a 
stwierdzenie z 22.12.2002 z Katowic (M. 
Lempa) dotyczy zapewne wyjątkowo 
rzadkiej próby zimowania (Obserwacje 
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faunistyczne 2004). Ostatnie kropiatki w 
Polsce były spotykane jeszcze w połowie 
listopada; np. 14.11.1971 w Wielkopolsce 
(Bednorz i in. 2000). 

W dniu 10.12.2016 na stawach w Ru-
dzie Sułowskiej, w powiecie milickim, 
obserwowano pojedynczego ostrygojada 
Haematopus ostralegus (W. Lenkiewicz).  
Jest to najpóźniejsza obserwacja tego ga-
tunku na Śląsku i druga zimowa. Do 1989  
r. nie zanotowano w regionie żadnych ob-
serwacji późniejszych niż październikowe, 
a jedyna obserwacja z miesięcy zimowych 
z tego okresu dotyczy prawdopodobnie 
wczesnego przylotu ptaka na Stawach Mi-
lickich w dniach 18-19.02.1989 (Dyrcz i in. 
1991). W ostatnich 20 latach najpóźniej-
szych stwierdzeń dokonano 14.11.1997 na 
Zb. Otmuchowskim (T. Zarzycki;  Ob-
serwacje faunistyczne 1992), a jedynego 
zimowego w dniu 26.01.1991 nad Odrą w 
Brzegu (M. Stajszczyk; Obserwacje fau-
nistyczne 1998). Poza Śląskiem doko-
nano kilku innych zimowych stwierdzeń 
w kraju, wszystkie na wybrzeżu (Tomia-
łojć i Stawarczyk 2003).

Wyjątkowo późna była obserwa-
cja dwóch młodocianych płatkonogów 
szydłodziobych Phalaropus lobatus w 
dniach 21-23.10.2016 na Zb. Paczkow-
skim w pow. nyskim (M. Domagała; fot. 
1). Przelot jesienny tego gatunku w kraju 
kończy się zwykle na początku paździer-
nika, a późniejsze obserwacje należą do 
wyjątkowych (Dyrcz i in. 1991, Tomia-
łojć i Stawarczyk 2003). Niewykluczone, 
iż część listopadowych stwierdzeń bez do-
kumentacji czy zdobytego okazu dotyczy 
mylnie rozpoznanych płatkonogów pła-
skodziobych Ph. fulicarius, których mi-
gracja jesienna jest dużo bardziej rozcią-

gnięta w czasie. 
Rok 2016 obfitował w obserwacje cza-

pli nadobnych Egretta garzetta na Śląsku. 
Spośród około 22 stwierdzeń na uwagę 
zasługuje to z dnia 30.03.2016 na stawach 
w Dębniku w powiecie namysłowskim (S. 
Kocot; fot. 2). Była to najprawdopodob-
niej najwcześniejsza obserwacja gatunku 
w Polsce i jednocześnie pierwsza marcowa 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003). 

Zimowe obserwacje dudka Upupa 
epops zdarzają się na Śląsku niemal co-
rocznie w przeciągu ostatnich pięciu lat.  
W dniu 13.12.2016 dokonano szóstej ob-
serwacji tego gatunku w miesiącach zi-
mowych w Polsce. Widziano wówczas 
jednego osobnika przeganianego przez 
gawrona Corvus frugilegus w samym 
centrum Wrocławia (J. Słowikowski). 
Inne obserwacje miały również miejsce 
w grudniu, a jedna w lutym (Stajszczyk 
2014, Obserwacje faunistyczne 2016). 

Obserwacja brzęczki Locustella lusci-
nioides z 15.10.2016 nad zbiornikiem Su-
dety w pow. dzierżoniowskim (M. Pach) 
jest o dwa dni późniejsza od ubiegło-
rocznej daty uznanej za najpóźniejszą na 
Śląsku (M. Domagała; Obserwacje fau-
nistyczne 2016) i jednocześnie wyrów-
naniem najpóźniejszej daty stwierdzenia 
tego gatunku w Polsce (Tomiałojć i Sta-
warczyk 2003).

Kapturka Sylvia atricapilla jest gatun-
kiem, którego najbliższe Polsce zimowi-
ska znajdują się w zachodniej i południo-
wej Europie. Zimowanie tej pokrzewki 
na Śląsku zdarza się wyjątkowo, głównie 
na zachodzie regionu. W roku sprawoz-
dawczym obserwowano parę przez cały 
styczeń 2016 przy karmniku we Wrocła-
wiu-Sępolnie (K. Kowalczyk), a 29.12.2016 
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Fot. 1. Widziany pod koniec października 2016 r. na Zb. Paczkowskim płatkonóg szydłodzioby 
Phalaropus lobatus (fot. M. Domagała)
Photo 1. Red-necked Phalarope observed in late October 2016 on the Paczkowski Reservoir

Fot. 2. Czapla nadobna Egretta garzetta, marzec 2016 r., stawy Dębnik (woj. opolskie, fot. S. Kocot)
Photo 2. Little Egret observed in late March 2016 in Dębnik fish-ponds
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widziano samicę w Parku Słowackiego w 
tym samym mieście (L. Duduś, B. Smyk). 
W Polsce gatunek zimuje najczęściej w re-
jonie Pomorza Zachodniego choć znane 
są pojedyncze przypadki zimowania w 
południowej części kraju – np. w Krako-
wie (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

Droździk Turdus iliacus jest gatun-
kiem zimującym na Śląsku corocznie choć 
bardzo nielicznie. W latach 2011-2015 no-
towano jedynie 2-7 stwierdzeń zimowych 
(Obserwacje faunistyczne 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016). Rok 2016 był jednak wy-
jątkowy pod tym względem. W  styczniu 
i lutym zanotowano ponad 40 obserwacji 
droździka w całym regionie, w tym stada 
do 20 osobników, np. 03.01.2016 przy zb. 
Witoszówka w Świdnicy (K. Żarkowski, J. 
Słowikowski, E. Malec) czy 24.01.2016 we 
Wrocławiu-Mirowcu (B. Smyk).

 
Obserwacje dużych stad

Ohar Tadorna tadorna jest na Śląsku 
głównie nielicznym gatunkiem przelot-
nym i zwykle bywa widywany pojedynczo 
bądź w małych grupkach nieprzekraczają-
cych 10 osobników. Stwierdzenia powyżej 
tej liczby należą do rzadkości. 17.10.2016 
na Zb. Turawskim widziano 14 osobników 
tego gatunku (J. Stasiak). Jest to z pew-
nością jedna z większych odnotowanych 
śląskich koncentracji, choć sporadycznie 
widywano większe – np. 20 ptaków na 
Zb. Nyskim w dniu 18.11.1980 (Tomia-
łojć i Stawarczyk 2003). Największe kon-
centracje w kraju notuje się na wybrzeżu, 
zwłaszcza na Zatoce Gdańskiej gdzie nali-
czono nawet ponad 160 oharów, choć rów-
nież na południu kraju zdarzają się więk-
sze stada – np. 33-34 na zb. Łączany pod 
Krakowem (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

Stawy rybne w Dolinie Baryczy są 
miejscem największych koncentracji ka-
czek właściwych na Śląsku. Rekordowe 
stada płaskonosa Anas clypeata stwier-
dzane na niektórych kompleksach się-
gały 1300 osobników. Tyle np. odnoto-
wano poprzedniej jesieni w kompleksie 
Radziądz (W. Lenkiewicz; Obserwacje 
faunistyczne 2016). W roku sprawozdaw-
czym uzyskano jeszcze wyższy wynik i 
dnia 9.09.2016 naliczono tamże aż 1592 
osobniki (W. Lenkiewicz). 

Szlamnik Limosa lapponica w ostat-
nich dwudziestu latach pojawia się na Ślą-
sku pojedynczo lub w niewielkich grup-
kach. W dniu 05.09.2016 widziano 10 
migrujących szlamników w Poświętnem, 
pow. bolesławiecki (P. i M. Sykała). Jest to 
jedno z większych stad stwierdzonych na 
Śląsku w XXI w., które ustępuje jedynie 
21 osobnikom widzianym jesienią 2011 
r. na Zb. Otmuchowskim (P. Kołodziej-
czyk; Obserwacje faunistyczne 2011). W 
XX w. szlamnik tworzył  na Śląsku więk-
sze koncentracje niż obecnie. Maksymal-
nie stwierdzono 64 osobniki na Zb. Ny-
skim podczas bardzo obfitego przelotu 
tego gatunku jesienią 1976 r. Jednak w in-
nych miejscach  nie zanotowano wówczas 
więcej niż 10 ptaków (Dyrcz i in. 1991). 

W dniu 06.05 stwierdzono wyjątkowo 
dużą koncentrację 730 łęczaków Tringa 
glareola na stawach Zielony Dąb w Do-
linie Baryczy (G. Orłowski) − prawdopo-
dobnie największą odnotowaną wiosną 
na Śląsku i prawdopodobnie jedną z więk-
szych w Polsce. Przed rokiem 1990 mak-
symalne stada wiosenne w regionie nie 
przekraczały nigdy 200 osobników (Dyrcz 
i in. 1991). Dopiero w dniu 7.05.1990 wi-
dziano 470 ptaków na Stawach Milickich,



158 Ptaki Śląska 24 | Materiały

a w czasach bardziej nam współczesnych 
maksymalnie 510 łęczaków 03.04.2011 
na Stawach Przemkowskich (Z. Kajzer; 
Obserwacje faunistyczne 2012). Poza Ślą-
skiem w Ujściu Pasłęki notowano w maju 
1992 do 500-700 osobników (Tomiałojć i 
Stawarczyk 2003) a 26.04.2014 aż 830 pta-
ków na stawach w Okołowicach pod Ko-
niecpolem (Kaczorowski 2017). 

W dniu 05.09 nad Zb. Mietkowski ob-
serwowano 15 młodych kamuszników 
Arenaria interpres (P. Kołodziejczyk). 
Zwykle na Śląsku spotyka się pojedyncze 
osobniki lub małe grupki tego gatunku. 
Niniejsza obserwacja jest więc prawdo-
podobnie największym stadem odno-
towanym na Śląsku i jednocześnie wy-
równaniem rekordu z 5.09.1998 ze Zb. 
Otmuchowskiego (P. Gębski i inni; Ob-
serwacje faunistyczne 2004) kiedy odno-
towaną taką samą liczebność młodych ka-
muszników.  

Pod koniec kwietnia 2016 r. na Zb. Tu-
rawskim odnotowano rekordowe koncen-
tracje mew małych Hydrocoloeus minu-
tus. W dniu 22.04 naliczono 1000, 24.04 
już 1250, a 25.04 aż 1460 osobników (J. 
Stasiak, M. Zawadzki, T. Tańczuk). Tak 
liczne stada, zwłaszcza na południu kraju, 
w zasadzie się nie zdarzały. Dotąd naj-
większe stada na Śląsku rzadko przekra-
czały 130 osobników (Dyrcz i in. 1991), 
a wcześniejszym rekordem w XX w. była 
obserwacja 440 ptaków 7.05.1989 również 
na Zb. Turawskim (Tomiałojć i Stawar-
czyk 2003). Zbiornik ten wydaje się być 
najbardziej przyjaznym dla tego gatunku 
w okresie szczytu przelotu wiosennego 
bowiem właśnie tam zaobserwowano  
największe koncentracje tego gatunku 
na Śląsku. Wcześniej widywano tam np. 

200-234 ptaków w dniach 22-23.04.2012 
(J. Stasiak, R. Świerad; Obserwacje fauni-
styczne 2013), czy 553 ptaków 23.04.2014 
(Stasiak; Obserwacje faunistyczne 2015). 
Jednak żadna z tych liczebności nie zbli-
żyła się nawet do tych odnotowanych 
wiosną 2016 r. Tego typu stada notuje się 
natomiast częściej na akwenach w pół-
nocnej części kraju. Największe koncen-
tracje, maksymalnie do 40 tys. ptaków, 
mewa mała tworzy jesienią w Ujściu Wi-
sły. Miejsce to jest jednym z ważniejszych 
przystanków dla tego gatunku w tej części 
Europy (Olsen i Larsson 2004).

Prócz ogromnych stad mewy małej w 
kwietniu na Zb. Turawskim obserwowano  
również niezwykle dużą koncentrację ry-
bitw czarnych Chlidonias niger. W dniu 
24.04 widziano aż 700 tych ptaków (M. 
Zawadzki, T. Tańczuk, J. Stasiak). Jest 
to prawdopodobnie największe odnoto-
wane w regionie stado. Wcześniej stada 
tych ptaków najczęściej nie przekraczały 
liczby 200 osobników. Zbiornik Turawski 
w kwietniu 2016 r. musiał szczególnie ob-
fitować w pokarm dla obu tych gatunków 
o podobnym sposobie żerowania i prefe-
rencjach pokarmowych (Cramp 2009). Ich 
rekordowe koncentracje robią wrażenie 
zwłaszcza na tle spadku liczebności tych 
gatunków na europejskich lęgowiskach 
(BirdLife International 2017).

W dniu 23.08 obserwowano stado 51 
remizów Remiz pendulinus na Zb. Ny-
skim (M. Zawadzki). Literatura podaje 
wprawdzie większe koncentracje z Ma-
zowsza i Wielkopolski (nawet do 250 
osobników), jednak z regionu śląskiego 
brak informacji o większej liczebności 
niż wyżej podana (Tomiałojć i Stawar-
czyk 2003, KAŚ 2017).
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W dniu 23.01 w Tworzyjanowie, pow. 
świdnicki obserwowano wspólnie żeru-
jące na ściernisku stado 2000 dzwońców 
Chloris chloris i tyleż samo makolągw 
Linaria cannabina (J. Słowikowski, T. 
Zarzycki). Są to prawdopodobnie jedne 
z większych odnotowanych stad w regio-
nie. Dzwońce osiągają czasem liczebności 
do 2-3 tysięcy osobników, choć brak kon-
kretniejszych faktów o tak dużych stadach 
w bieżącej literaturze, zwłaszcza ze Śląska 
(Dyrcz i in. 1991, Tomiałojć i Stawarczyk 
2003). Nieco więcej wiadomo o koncen-
tracjach makolągw – wcześniej rekordowo 
widziano 1630 osobników w styczniu 1963 
(Dyrcz i in. 1991), a w czasach nam współ-
czesnych podawano maksymalnie: 950 os. 
w dniu 28.12.2014 w Nieszczycach, pow. 
lubiński (M. Nagler; Obserwacje fauni-
styczne 2015), 1000 os. w dniu 11.02.2012 
w Gogolinie, pow. krapkowicki (R. Świe-
rad; Obserwacje faunistyczne 2013) czy 
1600 os. 26.10.2011 w Targowicy, pow. 
ząbkowicki (K. Kustusch; Obserwacje 
faunistyczne 2012).

Styczeń 2016 r. zaowocował również 
innym potężnym stadem łuszczaków. W 
dniu 21.01 w Jenkowicach, pow. średzki 
obserwowano aż 3050 potrzeszczy Em-
beriza calandra. Jest to prawdopodob-
nie największe odnotowane stado w kraju. 
Największe podawane ze Śląska koncen-
tracje rzadko przekraczały 300 osobni-
ków. Maksymalnie widziano 2000 po-
trzeszczy w lutym 1999 r. pod Krosnem 
Odrzańskim (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003). 

Pokląskwa Saxicola rubetra nie jest 
gatunkiem tworzącym regularnie duże 
stada jak łuszczaki, choć późnym latem 
migrujące ptaki są obserwowane w luź-

nych rozproszonych grupach na polach 
uprawnych. Zwykle widzi się kilka – kil-
kanaście ptaków. W związku z niewielką 
liczbą danych o liczebności takich stad w 
literaturze obserwacja aż 26 osobników 
widzianych 17.08 w Wielowsi, pow. gli-
wicki (K. Belik) wydaje się warta odno-
towania. Wcześniej jedyną większą kon-
centracje ze Śląska stwierdzono 5.09.2014 
kiedy obserwowano 36 osobników w Mi-
łochowie, pow. świdnicki (P. Kołodziej-
czyk, KAŚ).

Obserwacje gatunków rzadkich
Edredon Somateria mollissima jest 

na Śląsku najrzadszą „morską kaczką” 
spośród gatunków niepodlegających we-
ryfikacji Komisji Faunistycznej. Spoty-
kany jest tu niecorocznie, ostatnio co 2-3 
lata, i zwykle po jednym stwierdzeniu w 
roku. Wiosną 2016 r. odnotowano nie-
wielki nalot tego gatunku w regionie ślą-
skim. Stwierdzono edredony  trzykrotnie: 
w okresie 27.03-03.04 – 1 samica prze-
bywała w Sędzisławiu, w pow. kamien-
nogórskim (K. Kalemba i in.), w dniach 
28.03-01.04 – 1 parę widziano na stawach 
w Ostroszowicach, pow. dzierżoniowski 
(M. Pach i in.), a 01.04-05.05 – 1 samica 
(fot. 3) przebywała we Wrocławiu-Żerni-
kach (B. Rudnicki i in.). Wcześniej więcej 
stwierdzeń (po 4 obserwacje) odnotowano 
tylko w latach 1990, 1995 i 2005 (Obser-
wacje faunistyczne 1991-2006, BIAGKO).  

Również markaczka Melanitta nigra 
była obserwowana w roku 2016 wyjąt-
kowo licznie. Stwierdzono ją co najmniej 
18 razy: raz zimą, trzykrotnie wiosną i 
około 14 razy jesienią. Dla porównania 
w latach 2011-2015 było odpowiednio: 3, 
9, 7, 7, 5 stwierdzeń rocznie (Obserwacje 
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Fot. 3. Samica edredona Somateria mollissima obserwowana wiosną 2016 r. we Wrocławiu (fot. 
B. Rudnicki)
Photo 3. Female Common Eider observed in spring 2016 in Wrocław

Fot. 4. Samica mandarynki Aix galericulata wodząca pisklęta w Brzegu (woj. opolskie). Był to 
drugi lęg tej kaczki na Śląsku (fot. M. Stajszczyk)
Photo 4. Female Mandarin Duck with the ducklings in Brzeg (second regional breeding record)
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faunistyczne 2011-2015, KAŚ 2017)
W 2016 r. stwierdzono po raz drugi lęg 

mandarynki Aix galericulata na Śląsku. 
W dniu 24.05 w Brzegu widziano samicę 
tego gatunku wodzącą 10 piskląt (M. 
Stajszczyk, W. Wesołowski; fot. 4). Pierw-
szy lęg mandarynki w regionie wykazano 
w roku 2008 na rzece Nowy Rów w Szcze-
panowie, pow. średzki (Kąkol i Stajszczyk 
2008). Głównym stałym stanowiskiem lę-
gowym tej kaczki w Polsce jest Warszawa, 
gdzie pierwsze gniazdowanie wykazano w 
2001 r., a obecnie notuje się tu 38-43 sa-
mic wodzących pisklęta. Poza Warszawą 
i Śląskiem pojedyncze lęgi stwierdzano w 
latach 2011-2015 na dwóch stanowiskach 
w Wielkopolsce (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003, Cierplikowski i in. 2013, Komisja 
Faunistyczna 2014a, 2015, 2016, 2017).

Po obfitym pod względem liczby obser-
wacji perkoza rogatego Podiceps auritus 
roku 2015 (22 stwierdzenia; Obserwacje 
faunistyczne 2016), w 2016 r.  odnotowano 
kolejny rekord. Widziano ten gatunek 
około 37 razy. Największa koncentracja, 
12 ptaków, została wykazana w dniu 18.04 
na zb. Dzierżno Duże, pow. gliwicki (M. 
Nagler, J. Banaś).

Zdecydowanie najrzadszym obserwo-
wanym na Śląsku gatunkiem w 2016 r. był 
żuraw stepowy Grus virgo. W dniach 12-
15.08 widziano osobnika w drugim roku 
życia na stawach Stawno w pow. milic-
kim (S. Mikołajczak i inni; fot. 5). Wcze-
śniej gatunek ten obserwowano w Polsce 
tylko raz – w kwietniu 1912 r. zdobyto 
okaz w Osiecku pod Garwolinem (To-
miałojć i Stawarczyk 2003). Poprzednie 
dwa stwierdzenia tego gatunku na Śląsku 
zostały uznane za niepewne, w związku z 
czym obserwacja ze Stawna jest obecnie 

pierwszym stwierdzeniem żurawia stepo-
wego w regionie i drugim w Polsce (Ko-
misja Faunistyczna 2014b, 2017, Zbigniew 
Kajzer – inf. niepubl.). 

W dniu 05.05 w Pawłowiczkach, pow. 
kędzierzyńsko-kozielski, na Płaskowyżu 
Głubczyckim, widziano pojedynczego ku-
lona Burhinus oedicnemus (S. Mroczko, 
H. Sztwiertnia, T. Maszkało). Jest to do-
piero 11 stwierdzenie tego gatunku w re-
gionie śląskim po 1950 r. (Smyk i Stawar-
czyk 2015). W XXI w. obserwowano go 
wcześniej tylko dwukrotnie – w sierpniu 
2002 r. na zb. Kozielno i we wrześniu 2012 
r. w Głogówku (Komisja Faunistyczna 
2004, 2013). 

W 2016 r. dokonano sześciu stwierdzeń 
mornela Charadrius morinellus.  Dnia 
02.08 widziano 2 dorosłe w Milikowicach, 
pow. świdnicki (T. Zarzycki), 15.08 − 3 
dorosłe w Baborowie, pow. głubczycki (M. 
Nagler, Z. Wnuk), 17.08 – 2 ad., 1 juv. w 
Wielowsi, pow. gliwicki (K. Belik), 28.08 
– 1 juv. w Pełczycach, pow. oławski (K. 
Ostrowski, P. Kołodziejczyk), 28-29.08 – 2 
ad., 2 juv. w Sidzinie, pow. nyski (M. Za-
wadzki i inni) i 03.09 – 1 juv. w Chwało-
wie, pow. wrocławski (K. Krukowski). Rok 
sprawozdawczy ustępuje tylko poprzed-
niemu sezonowi, w którym dokonano re-
kordowych dla Śląska siedmiu stwierdzeń 
tego gatunku (Obserwacje faunistyczne 
2016).

Wiosenne obserwacje biegusa ark-
tycznego Calidris melanotos są stosun-
kowo rzadkie. Pośród wszystkich stwier-
dzeń gatunku na Śląsku obserwacje z tej 
pory roku stanowią około 15%. Obserwa-
cja z 29.04 ze stawów Zielony Dąb w pow. 
trzebnickim (G. Orłowski, W. Lenkiewicz)
była dopiero ósmym wiosennym stwier-



162 Ptaki Śląska 24 | Materiały

Fot. 5. Pierwszy dla Śląska i drugi krajowy żuraw stepowy Grus virgo obserwowany w sierpniu 
2016 r. w Stawnie (woj. dolnośląskie, fot. R. Gwóźdź)
Photo 5. The first Silesian and second national record of Demoiselle Crane in Stawno, August 2016

Fot. 6. Żwirowiec stepowy Glareola nordmanni i dwie rybitwy wielkodziobe Hydroprogne caspia 
obserwowane we wrześniu 2014 r. na Zb. Mietkowskim (woj. dolnośląkie, fot. T. Tańczuk)
Photo 6. Black-winged Pratincole and Caspian Terns in September 2016 on Mietkowski reservoir.
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dzeniem gatunku w regionie i drugim naj-
wcześniej dokonanym. Najwcześniejszą 
obserwacją w Polsce i jednocześnie na Ślą-
sku było stwierdzenie z dnia 27.03.2002 
w Chodlewie, pow. trzebnicki (Komisja 
Faunistyczna 2003).

W dniach 09-11.09 na Zb. Mietkow-
skim przebywał młodociany osobnik żwi-
rowca stepowego Glareola nordmanii (G. 
Orłowski i inni; fot. 6). Jest to siódma ob-
serwacja tego gatunku na Śląsku po sze-
ściu latach przerwy (Smyk i Stawarczyk 
2015). Wcześniej obserwowano go w sierp-
niu 2010 r. w Krobuszu, woj. opolskie (Ko-
misja Faunistyczna 2013).

W 2016 r. widziano czterokrotnie wy-
drzyka tęposternego Stercorarius po-
marinus: 13.10 dorosłego na Zb. Miet-
kowskim (G. Orłowski, J. Słowikowski), 
20.10 dorosłego na Zb. Turawskim (J. Sta-
siak, T. Tańczuk, M. Zawadzki), 22.10-
03.11 dorosły ptak (fot. 7) przebywał na 
Zb. Otmuchowskim (T. Tańczuk i inni), a 
25.10-03.11 tamże młody osobnik (J. Sło-
wikowski, K. Żarkowski i inni). Cztery 
stwierdzenia w roku są wyrównaniem re-
kordu z 2014 r., kiedy to w całej Polsce od-
notowano bezprecedensowy nalot tego ga-
tunku (Komisja Faunistyczna 2015).  

Obserwacja młodego wydrzyka wiel-
kiego Stercorarius skua w dniach 12-13.11 
na Zb. Mietkowskim (G. Orłowski i inni; 
fot. 8) była szóstym stwierdzeniem na 
Śląsku  dokonanym aż po 28 latach prze-
rwy. Wcześniej gatunek ten widziano 
23.10.1988 na zb. Dzierżno Duże, pow. 
gliwicki (Ostański 1989). 

W dniu 24.05 na Zb. Przeczyckim, pow. 
będziński obserwowano dorosłą mewę 
cienkodziobą Chroicocephalus genei 
(J. Betleja i inni; fot. 9). Było to pierwsze 

stwierdzenie tego gatunku w nowoprzy-
jętych granicach Śląskiego Regionu Orni-
tologicznego (Wuczyński i Kołodziejczyk 
2013) i jednocześnie czwarta obserwacja w 
Polsce (Komisja Faunistyczna 2017). 

W 2016 r. dokonano aż trzech obser-
wacji rybitwy popielatej Sterna para-
disaea na Śląsku:  05.09 – 1 juv. na Zb. 
Mietkowskim (P. Kołodziejczyk), 18.09 – 
2 juv., na stawach Radziądz, pow. trzeb-
nicki (A. Kuźnia) oraz 03.11 – 1 juv. na 
Zb. Otmuchowskim (K. Ostrowski; fot. 
10). Wcześniej dokonywano maksymal-
nie dwóch stwierdzeń rocznie w latach 
2003 i 2015 (Komisja Faunistyczna 2004, 
2016), a łącznie gatunek ten widziano na 
Śląsku 15 razy (Smyk i Stawarczyk 2015, 
Obserwacje faunistyczne 2016). 

W ostatnich latach lodowiec Gavia im-
mer jest gatunkiem pojawiającym się na 
Śląsku nieregularnie i najczęściej notuje 
się nie więcej niż jedno stwierdzenie rocz-
nie. W 2016 r. zanotowano aż dwie obser-
wacje tego gatunku: 20.11-05.12 – 1 juv. na 
stawach Stawno, pow. milicki (A. Grusz-
czyński i inni) oraz 04-11.12 – 1 juv. na 
Zb. Goczałkowickim (G. Schneider i inni). 
Wcześniej dwóch stwierdzeń dokonano 
w 2002 r. (Komisja Faunistyczna 2003), a 
przed rokiem 2016 lodowca widziano na 
Śląsku dopiero w 2010 r. na Zb. Nyskim 
(Komisja Faunistyczna 2011). 

Po długiej przerwie ponownie stwier-
dzono na Śląsku pelikana różowego Pe-
lecanus onocrotalus. W dniu 22.05 prze-
latującego dorosłego ptaka widziano we 
Wrocławiu–Świniarach (Z. Marciniak, J. 
Zając). Wcześniejsza obserwacja tego ga-
tunku miała miejsce w listopadzie 2008 r. 
na stawach Wielikąt, pow. wodzisławski 
(Komisja Faunistyczna 2009).
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Fot. 7. Dorosły wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus w listopadzie 2016 r. na Zb. Otmu-
chowskim (fot. K. Ostrowski)
Photo 7. Adult Pomarine Skua recorded in November 2016 on the Otmuchowski Reservoir

Fot. 8. Wydrzyk wielki Stercorarius skua widziany w listopadzie 2016 r. na Zb. Mietkowskim (fot. 
K. Żarkowski). Jest to pierwsza obserwacja gatunku po 28 latach
Photo 8. Great Skua observed in November 2016 on the Mietkowski reservoir
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W dniu 03.05 na stawach w Górze, pow. 
pszczyński obserwowano dorosłą czaplę 
złotawą Bubulcus ibis (S. Tatoń). Było to 
szóste stwierdzenie tego gatunku w re-
gionie śląskim i dziewiętnaste w Polsce 
(Komisja Faunistyczna 2017).

Kormoran mały Phalacrocorax pyg-
maeus był w 2016 r. na Śląsku obserwo-
wany 13 razy. Najdłużej, bo od 10.07 do 
11.10, 1-4 osobniki przebywały na Zb. Tu-
rawskim (J. Stasiak i inni). Najpóźniej wi-
dziano 2 młode ptaki na Zb. Paczkowskim 
w dniu 10.12 (M. Domagała) oraz 3 osob-
niki na Zb. Otmuchowskim w dniu 30.12 
(M. Zawadzki, T. i A. Tańczuk). Wcześniej 
najobfitszym rokiem był 2006 kiedy do-
konano 10 obserwacji kormorana małego 
na Śląsku (Komisja Faunistyczna 2007).

W 2016 r. dokonano rekordowo czte-
rech stwierdzeń orła cesarskiego Aquila 
heliaca na Śląsku. W dniu 28.03 widziano 
1 niedorosłego ptaka w Pieczyskach, pow. 
namysłowski (A. Czubat), 09.05 obserwo-
wano 1 młodego w Jastrzębiu Zdroju (R. 
Zbroński), 27.08 ptaka w 3 roku życia wi-
dziano w Marcinkowicach, pow. wrocław-
ski (K. Ostrowski), a w dniach 29-30.06. 
samiec o imieniu Jánossy zaobrączkowany 
i zaopatrzony w nadajnik satelitarny w 
2013 r. jako pisklę na Węgrzech przele-
ciał kolejno nad powiatami: głubczyckim, 
wodzisławskim, raciborskim, kędzierzyń-
sko-kozielskim, gliwickim, tarnogórskim 
i lublinieckim (www.imperialeagle.hu, od-
czyt Ł. Krajewski). Był to najobfitszy rok 
w pojawy tego gatunku na Śląsku. Wcze-
śniej maksymalnie trzech stwierdzeń 
dokonano w latach 2012 i 2015 (Komisja 
Faunistyczna 2013, 2016).

Rok 2016 obfitował również w obserwa-
cje błotniaków stepowych Circus macro-

urus – dokonano aż 10 stwierdzeń, choć 
rekordowy pozostaje rok poprzedni, w 
którym zanotowano ich aż 15 (Obserwa-
cje faunistyczne 2016). 

Puszczyk uralski Strix uralensis ob-
serwowany jest w ostatnich latach nie-
mal corocznie, głównie w dwóch rejonach 
Górnego Śląska – w okolicach Lasów Lu-
blinieckich oraz w dolinie górnej Wisły. 
W dniu 27.02 znaleziono ptaka potrą-
conego przez samochód przy ruchliwej 
jezdni w krajobrazie rolniczym pomię-
dzy Piekarami Śląskimi a miejscowością 
Orzech, a więc raptem kilka kilometrów 
na północ od granic konurbacji górnoślą-
skiej. Osobnik został przetransportowany 
do ośrodka rehabilitacyjnego „Leśne Po-
gotowie” w Mikołowie (J. Wąsiński). Było 
to 10 stwierdzenie puszczyka uralskiego 
na Śląsku (Smyk i Stawarczyk 2015). 

Liczba rarogów Falco cherrug stwier-
dzanych corocznie na Śląsku wahała się 
w ostatnich latach od 0 w 2014 r. do 5 w 
2009 r. Wyjątkowy był pod tym wzglę-
dem 2015 r. z aż 10 obserwacjami (Ob-
serwacje faunistyczne 2016). Sezon 2016 
zaowocował niemal dwukrotnie wyż-
szą liczbą stwierdzeń. Dokonano ich aż 
około 17-20 w zasadzie wyłącznie na Pła-
skowyżu Głubczyckim. Warto zauważyć 
iż poza tym mezoregionem dokonano za-
ledwie jednego stwierdzenia (w Kątkach 
w pow. świdnickim), a poza Śląskiem je-
dynie czterech obserwacji na Mazowszu 
i jednej na Pomorzu. Rekordowy w skali 
całego kraju nalot był więc skoncentro-
wany głównie w południowej części wo-
jewództwa opolskiego (Komisja Fauni-
styczna 2017). 

„Sokół tundrowy” Falco peregrinus 
calidus jest rzadko spotykaną w Polsce
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Fot. 9. Pierwsza dla regionu mewa cienkodzioba Chroicocephalus genei obserwowana w maju 
2016 r. na Zb. Przeczyckim (woj. śląskie, fot. R. Gwóźdź)
Photo 9. The first regional Slender-billed Gull observed in May 2016 on the Przeczycki Reservoir

Fot. 10. Rybitwa popielata Sterna paradisaea widziana w listopadzie 2016 r. na Zb. Otmuchow-
skim (fot. K. Ostrowski)
Photo 10. Arctic Tern observed in November 2016 on the Otmuchowski Reservoir
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formą sokoła wędrownego. Zdecydo-
wana większość stwierdzeń pochodzi z 
wybrzeża, z okresu jesiennego. Podga-
tunek ten jest jednak z pewnością prze-
oczany  ze względu na trudności w jego 
oznaczaniu (Polakowski i Beuch 2014). W 
2016 r. dokonano aż dwóch stwierdzeń tej 
formy na Śląsku: 09.02 widziano młodego 
ptaka w Granicznej, pow. strzegomski (K. 
Żarkowski, J. Słowikowski), a w dniach 
23.09-05.11 młody ptak przebywał nad 
Zb. Otmuchowskim (M. Domagała i inni) 
(fot. 11). Było to pierwsze i drugie stwier-
dzenie podgatunku w regionie.

Również w przypadku „srokosza ste-
powego” Lanius excubitor homeyeri 
mała liczba stwierdzeń wynikała do tej 
pory prawdopodobnie z trudności w iden-
tyfikacji i nieznajomości cech tego podga-
tunku przez większość ornitologów. Spe-
cjalne poszukiwania tej formy w 2016 r. 
przez tylko jednego obserwatora wyka-
zały rekordowe siedem stwierdzeń. Po-
jedyncze osobniki stwierdzono kolejno: 
11.01-18.02 pod Bartoszową, pow. strzeliń-
ski (K. Ostrowski i inni), 30.01 w Wawrzę-
cicach, pow. strzeliński (A. Knychała, K. 
Ostrowski), 13-14.02 w Ludowie Śląskim, 
pow. strzeliński (K. Ostrowski), 16.02 w 
Boguszycach, pow. strzeliński (K. Ostrow-
ski), 04-14.12 w Węgrach, pow. wrocław-
ski (K. Ostrowski), 21.12 w Przewornie, 
pow. strzeliński (K. Ostrowski) oraz 21-
31.12 w Tyńcu nad Ślęzą, pow. wrocławski 
(K. Ostrowski). Do tej pory „srokosza ste-
powego” widziano na Śląsku co najmniej 
13 razy (Smyk i Stawarczyk 2015, Komisja 
Faunistyczna 2017). 

Czwarta dla Śląska świstunka żółtawa 
Phylloscopus inornatus obserwowana 
była w dniu 29.09 w Rzeczycach, pow. gli-

wicki, nieopodal zb. Dzierżno Duże (J. 
Betleja). Jest to dopiero druga, po ubie-
głorocznej, obserwacja tego gatunku w 
czasach nam współczesnych w regionie 
(Obserwacje faunistyczne 2016). Pierwsze 
dwa stwierdzenia na Śląsku miały miej-
sce w latach 1913 i 1927 (Dyrcz i in. 1991). 
Niniejsza obserwacja jest odzwierciedle-
niem obfitego nalotu świstunek żółtawych 
jesienią 2016 r. odnotowanym w całej Eu-
ropie, podobnie jak innych syberyjskich 
gatunków wróblowych (Passeriformes). 

Zaowocowało to również pierwszymi 
dwoma stwierdzeniami „pierwiosnka sy-
beryjskiego” Phylloscopus collybita tri-
stis na Śląsku. Jednego ptaka spotkano 
30.09 nad Zb. Goczałkowickim (K. Liersz-
-Żelasko, fot. 12), a w dniach 02 i 30.12 
jednego osobnika widziano również nad 
Zb. Mietkowskim (G. Orłowski, A. Kąkol, 
P. Kołodziejczyk). 

Dużym zaskoczeniem była obserwa-
cja kolejnego tajgowego gatunku ptaka – 
modraczka Tarsiger cyanurus (fot. 12), 
którego młodego samca widziano 05.11 
w Komorowie, pow. świdnicki (W. Bąk). 
Było to pierwsze stwierdzenie na Śląsku 
i na południu Polski. Wcześniej gatu-
nek ten widziano w kraju sześciokrotnie, 
głównie na wybrzeżu (Komisja Fauni-
styczna 2017).

W dniach 27.01-22.02 na terenie za-
mkniętego zakładu w Wałbrzychu obser-
wowano pomurnika Tichodroma mura-
ria (K. Żarkowski, M. Mistrzak; fot. 13). 
Było to 10 stwierdzenie gatunku na Śląsku 
po 1900 r. i pierwsze po siedmiu latach 
przerwy (Smyk i Stawarczyk 2015). W Pol-
sce poza Tatrami i Pieninami gatunek ten 
najczęściej obserwowany był na Śląsku.
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Fot. 11. „Sokół tundrowy” Falco peregrinus calidus obserwowany jesienią 2016 r. na Zb. Otmu-
chowskim (fot. M. Domagała)
Photo 11. Tundra Peregrin Falcon observed in Autumn 2016 on the Otmuchowski Reservoir

Fot. 12. Pierwszy dla Śląska „pierwiosnek syberyjski” Phylloscopus collybita tristis widziany pod 
koniec września 2016 r. na Zb. Goczałkowickim (fot. K. Liersz-Żelasko)
Photo 12. First Silesian Siberian Chiffchaff observed in autumn 2016 on the Goczałkowicki Reseroir
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Fot. 13. Pierwszy dla Śląska modraczek Tarsiger cyanurus widziany w październiku 2016 w Komo-
rowie (woj. dolnośląskie, fot. W. Bąk)
Photo 13. First Silesian record of the Red-flanked Bluetail observed in October 2016 in Komorów 

Fot. 14. Pomurnik Tichodroma muraria obserwowany w styczniu i lutym 2016 r. w Wałbrzychu 
(woj. dolnośląskie, fot. K. Żarkowski)
Photo 14. Wallcreeper observed in January and February 2016 in Wałbrzych 
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Poświerkę Calcarius lapponicus obser-
wowano w roku sprawozdawczym czte-
rokrotnie, co jest dotychczas najobfitszym 
pojawiem gatunku w ciągu roku. Poje-
dyncze ptaki widziano 16.01 w Kondra-
towicach, pow. strzeliński (K. Ostrowski), 
21.01 w Jenkowicach, pow. średzki (P. Ko-
łodziejczyk), 18.10 aż 4 ptaki w Mrokoci-
nie, pow. ząbkowicki (M. Domagała) oraz 
w okresie 29.12.2016–28.01.2017 jednego 
ptaka w Pietrowicach Wielkich, pow. ra-
ciborski (M. Nagler i inni). Wcześniej naj-
więcej stwierdzeń dokonano w sezonie 
2013 – 3 obserwacje (Obserwacje fauni-
styczne 2014). Co ciekawe poświerka jest 
obecnie liczniej spotykana na Śląsku niż 
górniczek Eremophila alpestris, którego 
w roku sprawozdawczym stwierdzono 

tylko raz (21-22.01 w Jenkowicach, pow. 
średzki, P. Kołodziejczyk, A. Gorczew-
ski, M. Szeruga), a w dwóch poprzednich 
latach nie wykazano żadnego stwierdze-
nia (Obserwacje faunistyczne 2015, 2016). 

Gatunkiem spotykanym ostatnio na 
Śląsku regularnie, a którego stwierdzeń w 
2016 r. zabrakło jest wójcik Phylloscopus 
trochiloides. Niewykluczone iż związane 
jest to po części ze skreśleniem tego ptaka 
z listy gatunków weryfikowanych przez 
Komisję Faunistyczną, a więc zmniejsze-
niem zainteresowania tym gatunkiem 
przez obserwatorów, bo w samym tylko 
2012 r. stwierdzono go aż 12 razy (Komi-
sja Faunistyczna 2013).

przygotowali:
Szymon Beuch i Radosław Gwóźdź

Fot. 15. Poświerka Calcarius lapponicus obserwowana zimą 2016/2017 w Pietrowicach Wielkich 
(woj. śląskie, fot. R. Gwóźdź)
Photo 15. Lapland Longspur observed in winter 2016/2017 in Pietrowice Wielkie 
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Summary
This report presents the most impor-

tant records of birds observed in Silesia 
in 2016. Observations are divided into 
three categories: phenological observa-
tions, records of large flocks and records 
of rarities. 

In 2016 three new species for the Si-
lesian Ornithological Region were re-
corded – the Demoiselle Crane, Slender-
-billed Gull and Red-flanked Bluetail, as 
well as two new subspecies – Tundra Pere-
grin Falcon and Siberian Chiffchaff. Ano-
ther interesting finding was the second 
Silesian breeding record of the Manda-
rin Duck. The observation of the Great 
Skua was the sixth Silesian record of the 
species, reported after 28 years without 
any records. Several rare species reached 
exceptionally high numbers, e.g. Com-
mon Eider, Common Scoter, Horned 
Grebe, Pygmy Cormorant, Eastern Im-
perial Eagle, Pallid Harrier, Saker Falcon, 
„steppe” Great Grey Shrike, and Lapland 
Longspur.  

At the end of 2016 the list of birds of 
the Silesian Ornithological Region com-
prised 379 species.
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