
132 Ptaki Śląska 26 | Notatki

Zbiornik Turawski jako ważne w skali Polski miejsce 
koncentracji mewy małej Hydrocoloeus minutus
Turawski Reservoir as an important site for non-breeding 
concentrations of Little Gulls Hydrocoloeus minutus in Poland
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Na Zb. Turawskim od wielu lat ob-
serwuje się duże w skali Polski i Śląska 
koncentracje mew małych Hydrocoloeus 
minutus, zwłaszcza podczas przelotów 
wiosennych (Stasiak i in. 2018). Pod ko-
niec lat 80. oraz w latach 90. XX w. zgru-
powania liczyły nawet do kilkuset osob-
ników. Najliczniejsze stada  obserwowano 
wtedy 7.05.1989 – 440 ptaków (Stawar-
czyk i in. 1996), a 1.05.1999 stwierdzono 
do 520 ptaków (AW) (Stasiak i in. 2018). 
Podobne stada obserwowano wyjątkowo 
również w XXI w., np. 23.04.2014 – 553 os. 
(JS). Liczebności te były jednak uzyskane 
przy okazji wyrywkowych, niemetodycz-
nych kontroli, często tylko w przypad-
kowych punktach brzegu zbiornika. Na 
podstawie wieloletniego doświadczenia 
terenowego zdobytego tu w latach 2016–
2018 skorygowaliśmy sposób prowa-

dzenia liczeń tego gatunku. Największe 
koncentracje mew małych na zbiorniku 
widziano zawsze podczas wieczornych 
zlotów. Kilka kontroli o świcie, w miej-
scach największych wieczornych kon-
centracji, nie wykazywało zwykle żad-
nych ptaków. Przypuszczalnie odlatywały 
one wkrótce po zapadnięciu zmroku i po-
dejmowały dalszą migrację nocą, jak to 
zaobserwowano np. na zb. Świerklaniec 
(S. Beuch – inf. niepubl.). Aby uchwycić 
maksymalną liczebność, dokonywano co 
najmniej dwukrotnego liczenia w ciągu 
dnia (w godzinach popołudniowych i 
wieczornych, tuż przed zapadnięciem 
zmroku). W zależności od usytuowania 
stada wybierano dogodne punkty obser-
wacji, z których można było objąć jak naj-
większą powierzchnię lustra wody. Naj-
częściej były to stanowiska na wale zapory 
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Fot. 1. Zbiornik Turawski skupia regularnie największe koncentracje przelotnych mew małych 
na Śląsku i jedne z większych na śródlądziu Polski (fot. A. Kośmicki)
Photo 1. Turawski Reservoir regularly attracts the largest concentrations of Little Gulls in Silesia 
and some of the larger ones in inland Poland

czołowej od strony wsi Kotórz Wielki lub 
na południowym brzegu na wysokości 

„zb. średniego” (patrz mapa w Stasiak i in. 
2018). Miejsca obserwacji znajdowały się 
na punktach usytuowanych kilka metrów 
ponad lustrem wody. Stosując te metody 
liczeń, od 2016 r. zaczęliśmy obserwować 
wyjątkowo duże koncentracje gatunku 
podczas wiosennych migracji. W dniu 
22.04.2016 r. liczebność oszacowano na 
1000 os. (JS, MZ, TT), następnego dnia 
było to już 1180 ptaków (PK), 24.04 – 
1250 os., a maksymalną liczebność za-
notowano 25.04 – 1460 os. (JS, MZ, TT). 
W 2017 r. zgrupowania przekraczające 
1000 os. zaobserwowano dwukrotnie: 
27.04 – 1060 os. (JS) oraz 29.04 – 1260 
os. (MZ i in.). Największą koncentrację 
na zbiorniku odnotowano 26.04.2017, 
kiedy widziano aż 1640 ptaków (JS). Było 

to rekordowe stado gatunku wykazane 
w Śląskim Regionie Ornitologicznym. 
W 2018 r. mewę małą najliczniej stwier-
dzono 23.04 – 1520 ptaków (JS). W kolej-
nych dniach tego roku dokładne liczenia 
stały się niemożliwe, ponieważ na obszar 
zbiornika doleciały migrujące i lęgowe 
w pobliżu śmieszki Chroicocephalus ri-
dibundus, które przy odległości, z któ-
rej prowadzono obserwacje i falującym 
powietrzu utrudniały ocenę liczebności 
mew małych. We wcześniejszych sezo-
nach śmieszki nie żerowały w takiej licz-
bie z mewami małymi i nie utrudniały 
prowadzenia liczeń.

Przelot wiosenny mew małych na Zb. 
Turawskim zaczyna się zwykle w dru-
giej dekadzie kwietnia. Liczebność nie 
jest wówczas wysoka, choć maksymalnie 
notowano wtedy nawet do 480 os. Szczyt 
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przelotu przypada na trzecią dekadę 
kwietnia, szczególnie pomiędzy 23.04 a 
26.04 (ryc. 1). W poszczególnych latach 
maksymalne koncentracje wynosiły: 2016  
r. – 1460 os., 2017 r. – 1640 os., 2018 r. – 
1520 os. Stada liczące 115–473 os. można 
obserwować jeszcze w pierwszej dekadzie 
maja (ryc. 1). Począwszy od drugiej de-
kady maja przelot stopniowo wygasa, a z 
początkiem czerwca widywane są już je-
dynie pojedyncze osobniki lub grupki do 
8 ptaków. Na ogół są to ptaki młodociane.

Jesienny przelot mew małych na Zb. 
Turawskim jest słabo zauważalny (Kar-
toteka Awifauny Śląska). Szczyt migracji 
przypada na przełom sierpnia i września. 

Maksymalne liczebności w tym okre-
sie mewy osiągały w 2013 r.: 25.08 – 34 juv.

(PK) oraz 29.08 – 35 juv. (MK). Sumarycz-
nie w okresie wieloletnim więcej ptaków 
można zaobserwować na początku paź-
Dzierżno Duże – 59 os., na zb. Dychów 

– 120 os. (Betleja i in. 2014, Kmiecik i in. 
2014, Beuch 2016, Beuch i Szlama 2017, 
Czechowski i in. 2019). 

W innych częściach Polski migracja 
wiosenna mewy małej trwa od końca 
marca do końca maja, ze szczytem wę-
drówki przez cały kwiecień i początek 
maja (Neubauer 2011). Największe wio-
senne koncentracje gatunku – do 6000 
os. odnotowano nad Zalewem Wiślanym 
(Goc i in. 2004), a w ostatnich latach na-
wet do 16000 os. (A. Kośmicki – inf. nie-
publ.). Do 3000 os. stwierdzano też na 
Zalewie Szczecińskim (Kalisiński i in. 
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Rycina 1. Dynamika wiosennego przelotu mewy małej Hydrocoloeus minutus na Zb. Turawskim 
w latach 2016–2018
Figure 1. Dynamics of the spring migration of Little Gull Hydrocoloeus minutus on Turawski Re-
servoir in the years 2016–2018
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2004) oraz nad Zatoką Elbląska, a 2240 
os. 10.04.1999 na Zatoce Gdańskiej w Ką-
tach Rybackich (Tomiałoć i Stawarczyk 
2003). W głębi lądu obserwuje się na ogół 
100–200 os., ale też np.: 690 os. 30.04.1995 
na Stawach Przygodzickich (Tomiałoć i 
Stawarczyk 2003), 390 os. 4.05.1995 na 
Zb. Jeziorsko (Janiszewski in. 1998), 300 
os. 18.04.1984 na J. Łuknajno. Rekordowo: 
2100 os. 1.05.1990 i 3200 os. 5.05.1997 na 
Zb. Włocławskim (Tomiałojć i Stawar-
czyk 2003). 

Dość duże stada spotyka się na wy-
brzeżu również w czerwcu, kiedy za-
czynają grupować się ptaki młodociane, 
prawdopodobnie na zbiorowych pierzo-
wiskach: np. 1700–2000 os. 14.06.1997 w 
ujściu Pasłęki (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003). Przelot jesienny rozpoczyna się w 
lipcu i zwykle nie notuje się większych 
stad. Potężne koncentracje obserwuje 
się wówczas wyłącznie w Zat. Gdańskiej 
gdzie w latach 60. XX w. widywano do 
1500 os. (Zając 1964), w 1979 r. do 10 tys. 
os., 27.07.1993 ok. 25 tys. os., a 14.09.1990 
w samym ujściu Wisły 40 tys. ptaków 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Obecnie 
takich koncentracji jesiennych w ujściu 
Wisły się nie spotyka (A. Kośmicki – inf. 
niepubl.). W głębi kraju, w tym okresie li-
czebności migrujących stad nie przekra-
czają kilkudziesięciu osobników. Na Ślą-
sku rekordowo 100 ptaków stwierdzono 
1.08.1990 na stawach Rontok (Tomiałojć 
i Stawarczyk 2003). 

Wymienieni w pracy autorzy obserwa-
cji: Paweł Kołodziejczyk (PK), Maciej Ko-
walski (MK), Jerzy Stasiak (JS), Tomasz 
Tańczuk (TT), Adam Wojciechowski 
(AW), Michał Zawadzki (MZ).

Summary
Some exceptionally large concentrations 
of Little Gulls Hydrocoloeus minutus were 
observed on Turawski dam reservoir du-
ring spring migration in 2016–2018. In 
order to capture the maximal numbers of 
birds during the peak of migration,  co-
unts were conducted at least twice a day: 
in the afternoon and before dusk. The 
peak of the spring migration occurred in 
the third decade of April.  Maximal con-
centrations recorded in this period were: 
1460 ind. in 2016, 1640 ind. in 2017 and 
1520 ind. in 2018. Autumn numbers were 
much smaller, with the culmination of 
passage in August. The largest flocks were 
seen in 2013 – 35 ind. and in 2015 – 10 
ind. There are three winter records, with 
most, 8 birds, observed in 2012. This re-
servoir regularly attracts the largest Little 
Gull numbers recorded in Silesia during 
migration and one of the largest inland 
Poland.
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