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Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 
2018
The most important birds records in Silesia in 2018

Niniejsze opracowanie przedstawia 
zbiór najistotniejszych, zdaniem Redak-
cji, obserwacji ptaków dokonanych w 2018 
r. w granicach Śląskiego Regionu Ornito-
logicznego (Wuczyński i Kołodziejczyk 
2013). Zestawienie obserwacji zostało 
przeprowadzone w oparciu o dane zgro-
madzone w Kartotece Awifauny Śląska 
(KAŚ 2019), w serwisach internetowych 
clanga.com oraz ornitho.pl, a także w ra-
porcie Komisji Faunistycznej (2019). W 
dziale „obserwacje fenologiczne” przed-
stawiono stwierdzenia ptaków wyróż-
niające się nietypowym dla danego ga-
tunku terminem obserwacji na Śląsku. Są 
tu więc wspomniane szczególnie wczesne 
przyloty, późne odloty czy też nietypowe 
przypadki zimowania. Dział „obserwa-
cje dużych stad” stanowi zbiór obserwa-
cji wyjątkowo dużych skupisk ptaków 
danego gatunku w skali regionu, zwłasz-
cza stad rekordowo dużych bądź bli-
skich 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 2018 r. do listy ptaków Śląskiego 
Regionu Ornitologicznego przybyły trzy 
nowe gatunki: siewka szara Pluvialis do-
minica, biegus białorzytny Calidris fusci-
collis oraz aleksandretta obrożna Psitta-
cula krameri. Ten ostatni gatunek dołączył 
do listy ptaków krajowych po wykryciu 
pierwszego w Polsce lęgu w Nysie (Szeląg 
i in. 2018). Inne, warte wyróżnienia obser-
wacje w roku sprawozdawczym to: drugie 
stwierdzenie skowrończyka krótkopal-
cowego Calandrella brachydactyla, piąte 
świstunki żółtawej Phylloscopus inorna-
tus, siódme i ósme czapli złotawej Bubul-
cus ibis oraz ósme sterniczki jamajskiej 
Oxyura jamaicensis i żwirowca stepo-
wego Glareola nordmanni. Wyróżnić na-
leży także wyjątkowo liczne w roku obser-
wacje rybitwy popielatej Sterna paradisea 
(4), czapli purpurowej Ardea purpurea (5), 
sępa płowego Gyps fulvus (3) i błotniaka 
stepowego Circus macrourus (10).

Do końca 2018 r. lista awifauny Ślą-
skiego Regionu Ornitologicznego liczyła 
385 gatunków.
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Obserwacje fenologiczne
 Na początku 2018 r. dokonano aż 

6–7 zimowych stwierdzeń 11–12 osob-
ników hełmiatki Netta rufina. 3–26.01 
– 1–2 ptaki przebywały na zb. Kuźnica 
Warężyńska w Dąbrowie Górniczej (R. 
Gwóźdź, S. Beuch, E. Paprzycka), 6.01–
11.02 – 1–5 osobników zimowało na żwi-
rowniach w Nieboczowach i Lubomi, pow. 
wodzisławski (Z. Wnuk i in.), 15–22.01 
– 1 samiec przebywał w Dziergowicach, 
pow. kędzierzyńsko-kozielski (Ł. Berlik i 
in.), 19.01 – widziano samicę na stawach 
Stawno w Dolinie Baryczy (W. Lenkie-
wicz), 22.01 – 1 samiec, być może osob-
nik z Dziergowic, przebywał w Bierawie, 
pow. kędzierzyńsko-kozielski (W. Micha-
lik), 22.01 – widziano 1 samicę w Lasko-
wej, pow. trzebnicki (G. Orłowski), a w 
okresie 11–18.02 samicę obserwowano 
we Wrocławiu-Maślicach (M. Skoczek, 
A. Gorczewski). Gatunek ten coraz czę-
ściej zimuje na Śląsku, choć zwykle no-
towano do 2–3 stwiedzeń zimowych w 
roku. Zima 2018 przyniosła więc rekor-
dowo liczne stwierdzenia tego gatunku w 
regionie (Grochowski i in. 2016).

Ogorzałki Aythya marila przebywają 
na Śląsku w okresie jesienno zimowym 
i znikają zwykle w pierwszych dniach 
kwietnia. W 2018 r. okres wiosennego 
przebywania tego gatunku wyjątkowo 
się wydłużył. W połowie kwietnia na sta-
wach Radziądz w Dolinie Baryczy obser-
wowano jeszcze do 2 par (W. Lenkiewicz), 
a pojedyncza para była obserwowana na 
Stawie Rudym jeszcze do 19.05 (G. Or-
łowski)

Markaczka Melanitta nigra jest na 
Śląsku gatunkiem spotykanym corocznie 
choć zwykle bardzo nielicznie. Większość 

obserwacji ma miejsce przede wszystkim 
w okresie późnej jesieni, zimy i wiosną. 
W dniu 13.08.2018 dorosłego samca wi-
dziano na stawach Radziądz w Dolinie 
Baryczy (W. Lenkiewicz). Jest to prawdo-
podobnie jedna z niewielu obserwacji w 
miesiącach letnich na Śląsku. Wcześniej 
widziano samca w dniach 29–30.07.1987 
w okolicach Jelcza (M. Stajszczyk; Dyrcz 
i in. 1991). O tej porze roku dość regu-
larnie widuje się markaczki na polskim 
wybrzeżu, ale w głębi lądu, również w 
północnej części kraju, jest wtedy bar-
dzo rzadka. W ostatnim czasie widziano 
samca w dniu 11.08.2015 koło Knyszyna 
na Podlasiu (Ł. Krajewski; ornitho.pl), a 
wcześniej również pojedynczy samiec wi-
dziany był 22.08.1993 na Stawach Przy-
godzickich (M. Matysiak, W. Kawiński; 
Tomiałojć i Stawarczyk 2003). 

Przepiórka Coturnix coturnix to je-
dyny europejski kurak podejmujący da-
lekodystansowe wędrówki na afrykań-
skie zimowiska. W dniu 26.01 pojedynczą 
przepiórkę w dobrej kondycji fizycznej 
sfotografowano na polach uprawnych 
(pszenica ozima) w Węgrach, pow. wro-
cławski (K. Ostrowski). Jest to najpraw-
dopodobniej trzecia zimowa obserwa-
cja na Śląsku. Wcześniej jednego ptaka 
widziano 27.12.2000 w Bogatyni, pow. 
zgorzelecki (K. Martyniak; Obserwacje 
faunstyczne 2004), a martwą przepiórkę 
znaleziono ponadto 25.01.2013 w Opolu 
(A. Kuńka; Obserwacje faunistyczne 
2014). Poza Śląskiem osłabionego ptaka 
widziano 5.02.1979 w Hajnówce (E. Pu-
gacewicz; Tomiałojć i Stawarczyk 2003). 
Zimą 2015/2016 jedna przepiórka próbo-
wała również przezimować w Krynkach 
na Północnym Podlasiu (P. Świątkiewicz). 
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Ptak chronił się przed mrozem kopiąc w 
śniegu głębokie tunele, co jest strategią 
znaną przede wszystkim u cietrzewi Ly-
rurus tetrix.

W dniu 4.03 w Pszennie (pow. świd-
nicki) znaleziono martwego rybołowa 
Pandion haliaetus (J. Słowikowski). Ptak 
leżał w krzewie czarnego bzu Sambucus 
nigra pod słupem energetycznym i naj-
prawdopodobniej był martwy od co naj-
mniej kilku dni. Można więc przypusz-
czać, iż zderzył się z linią przesyłową na 
przełomie lutego i marca. Świadczyłoby 
to o jednej z wcześniejszych obserwacji na 
Śląsku. Wcześniej obserwowano jednego 
ptaka w dniu 15.02.2006 w rez. Łężczok, 
pow. raciborski (ornitho.pl). Obserwacją, 
która może dotyczyć wczesnego przylotu, 
a nie próby zimowania, jest stwierdzenie 
z 10.02.2008 z doliny Samicy w Wielko-
polsce (ornitho.pl). Przylot większości ry-
bołowów do Polski następuje zwykle w 
drugiej połowie marca (Tomiałojć i Sta-
warczyk 2003, Kartoteka Awifauny Ślą-
ska 2019).

Drugi rok z rzędu obserwowano na Ślą-
sku kurhannika Buteo rufinus w okre-
sie zimowym. Młodego ptaka (fot. 1) wi-
dziano w dniach 14–18.12 w Paździornie, 
pow. średzki (K. Żarkowski i in.). Jest to 
trzecia zimowa obserwacja tego gatunku 
na Śląsku i piąta w Polsce (Obserwacje 
faunistyczne 2018).

Szablodziób Recurvirostra avosetta to 
rzadki gatunek przelotny na Śląsku, ob-
serwowany głównie w okresie od marca 
do września. Obserwacje poza tym okre-
sem zdarzają się bardzo rzadko. W okre-
sie 1–7.11 cztery ptaki przebywały na sta-
wach w Rudzie Sułowskiej, a w dniach 
10–11.11 najpewniej te same osobniki były 

widziane na stawach Radziądz w Doli-
nie Baryczy (W. Lenkiewicz). Są to jedne 
z późniejszych obserwacji na Śląsku i w 
Polsce wraz z pojedynczymi osobnikami 
z 12.11.1984 z Rewy i z 18.11.1991 z Polic 
(Tomiałojć i Stawarczyk 2003) oraz jedy-
nym w Polsce przypadkiem zimowania na 
stawach w Dolinie Baryczy i na Zb. Miet-
kowskim w sezonie 2011/2012 (Orłowski 
i Lenkiewicz 2013).

W 2018 r. dokonano wczesnej obser-
wacji wiosennej biegusa malutkiego Ca-
lidris minuta. 7.04 widziano ptaka na Zb. 
Mietkowskim, pow. wrocławski (Orłow-
ski i in.). Jest to prawdopodobnie jedna 
z wcześniejszych obserwacji w regionie. 
Wcześniej obserwowano ten gatunek je-
dynie 25.03.1999 na stawach Jamnik w 
Dolinie Baryczy (A. Zalisz; Obserwacje 
faunistyczne 2004). Najwcześniejsze ob-
serwacje wiosenne w Polsce pochodzą z 
połowy marca (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003).

Najbardziej regularnym miejscem zi-
mowania zausznika Podiceps nigricollis 
na Śląsku i prawdopodobnie w Polsce jest 
zb. Dzierżno Duże oraz wody pobliskiego 
Kanału Gliwickiego. W latach 1980. i 
1990. zimowanie zdarzało się nawet czę-
ściej niż obecnie choć zwykle dotyczyło 
nie więcej niż kilku osobników (Grochow-
ski i in. 2016, Beuch i Szlama 2017). Naj-
częściej spotykano tu jednak pojedyncze 
zauszniki. W styczniu 2018 r. wykazano 
na zb. Dzierżno Duże próbę zimowania 
wyjątkowo dużej koncentracji. 4.01 wi-
dziano 30 os., 26.01 co najmniej 22 ptaki, 
a 28.02 już tylko 5 os. (S. Beuch i in.).

Czapla nadobna Egretta garzetta to 
rzadki, choć corocznie obserwowany na 
Śląsku gatunek. Jesienią ostatnie osobniki 
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widywane są zwykle do połowy września, 
rzadko później. W opisywanym sezonie 
ostatniego osobnika widziano jeszcze 
22.10 na stawach Radziądz w Dolinie Ba-
ryczy (W. Lenkiewicz). Nie jest to jednak 
najpóźniejsze stwierdzenie w regionie – 
w 2015 r. jeden ptak przebywał do końca 
października na stawach Wielikąt, pow. 
wodzisławski (M. Rojek i in.), a potem 
(być może ten sam osobnik) widziany był 
7.11 w Ochabach Małych, pow. cieszyński 
(K. Liersz-Żelasko, P. Żelasko). Najpóź-
niejsza regionalna obserwacja to ptak z 
10.11.2008 ze Zb. Otmuchowskiego (M. 
Domagała). Poza Śląskiem dwa ptaki ob-
serwowano jeszcze 6.12.2004 nad rzeką 
Rabą w Pierzchowie, w Małopolsce (Ł. 
Kajtoch – inf. niepubl.).

W 2018 r. dokonano dwóch rekordowo 
wczesnych obserwacji żołny Merops apia-
ster. 5.05 widziano 2 ptaki w Mściwojo-
wie, pow. jaworski (K. Żarkowski), a jesz-

cze wcześniej 25.04 jednego osobnika w 
Pawłowicach, pow. pszczyński (R. Zbroń-
ski). Ta ostatnia data jest prawdopodobnie 
najwcześniejszym stwierdzeniem gatunku 
na Śląsku. Poza regionem, rekordowo 
wcześnie – 19.04.2016 widziano 6 żołn w 
Lubatowej na Podkarpaciu (S. Czyż), co 
jest najpewniej najwcześniejszym stwier-
dzeniem w kraju. Do tej pory za najwcze-
śniejszy pojaw w Polsce uważano obser-
wacje ptaka z 5.05.1973 z Buszkowic pod 
Przemyślem (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003, Kurek 2012).

Wiosną 2018 r., w różnych miejscach 
Śląska nastąpił wyjątkowo wczesny przy-
lot strumieniówek Locustella fluviati-
lis. Zanotowano aż pięć kwietniowych 
obserwacji śpiewających samców: 22.04 
na stawach Ochaby Małe, pow. cieszyń-
ski (M. Karpeta), 24.04 w Parku Harcer-
skim w Świdnicy (J. Słowikowski), 29.04 
w Prochowicach, pow. legnicki (P. Gro-

Fot. 1. Kurhannik Buteo rufinus obserwowany w grudniu 2018 r. w Paździornie (fot. A. Kuźnia)
Photo 1. The third Silesian winter record of Long-legged Buzzard, Paździorno, December 2018
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chowski), 29.04 2 samce na żwirowni 
Pilce, pow. ząbkowicki (M. Pluta), 29.04. 
w Zgorzelcu (M. Ritz). Gatunek ten przy-
latuje zwykle dopiero w drugiej dekadzie 
maja, więc tak obfity wysyp obserwacji 
kwietniowych jest zjawiskiem wyjątko-
wym. Obserwacja z Ochabów jest praw-
dopodobnie najwcześniejszą na Śląsku, a 
rekordową w kraju pozostaje 18.04.1998 
– kiedy to słyszano śpiewającego samca 
w Bożympolu na Kaszubach (P. Zieliński 
i in.; Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

Większość piegż Sylvia curruca odla-
tuje z terenów Śląska do połowy, a rzadziej 
do końca września. Obserwacje paździer-
nikowe są już zwykle bardzo rzadkie. W 
XX w. jako najpóźniejszą datę jesienną po-
dawano  5.10.1981 – jeden ptak pod Wro-
cławiem (Dyrcz i in. 1991) oraz 16.10.1998 
w Bielawie (M. Pach; Obserwacje fauni-
styczne 2004). W 2018 r. we Wrocławiu-
-Kozanowie widziano ptaka jeszcze 22.10 
(J. Karasiński). Nie była to jednak najpóź-
niejsza obserwacja na Śląsku, bowiem 
26.11.2012 widziano piegżę we Wrocła-
wiu-Ołtaszynie (A. Milewski). W Polsce 
notuje się czasem obserwacje zimowe tego 
gatunku – np. w styczniu 2012 r. w Lubli-
nie widziano ptaka z któregoś z środko-
woazjatyckich podgatunków (Stawarczyk 
i in. 2017). 

Obserwacje dużych stad 
Gęś białoczelna Anser albifrons jest 

na Śląsku wyraźnie liczniejsza podczas 
migracji wiosennej, niż jesienią i zimą. 
Ostatnio notuje się coraz liczniejsze stada 
tego gatunku w regionie, a zdarza się że 
gęś białoczelna bywa gatunkiem domi-
nującym w dużych, mieszanych stadach 
gęsi. 25.03 stwierdzono aż 15000 os. w rez. 

Stawy Przemkowskie, pow. polkowicki 
(M. Kapelski). Jest to prawdopodobnie 
jedno z największych stad obserwowanych 
na Śląsku. Wysokie liczebności gatunek 
osiągał czasami na noclegowiskach na du-
żych zbiornikach zaporowych – zwłaszcza 
na Zb. Mietkowskim, gdzie 11.01.2014 wi-
dziano 12840 os., a 23.03.2014 – 12430 os. 
(P. Kołodziejczyk).

Gęsiówka egipska Alopochen aegyp-
tiaca jest inwazyjnym gatunkiem, coraz 
liczniej obserwowanym w Polsce. Więk-
szość rozwijającej się, krajowej populacji 
lęgowej zasiedla Śląsk (Stawarczyk i in. 
2017), gdzie kolebką jej powstania były 
żwirownie w dolinie górnej Odry na Gór-
nym Śląsku. Obserwuje się tam wciąż naj-
liczniejsze koncentracje w kraju i to rów-
nież zimą. 27.01.2018 obserwowano 25 os. 
na polach w Lubomi, pow. wodzisławski 
(M. Rojek). Największe stado w kraju – 31 
os., obserwowano we wrześniu 2008 r. w 
Krzyżanowicach, czyli również w dolinie 
górnej Odry (Stawarczyk i in. 2017).

Coraz łagodniejsze zimy sprzyjają ob-
serwacjom gatunków, które do tej pory 
zimowały na Śląsku rzadko lub nielicz-
nie. Krakwa Mareca strepera spotykana 
jest o tej porze roku regularnie, choć w 
zmiennej liczbie. W latach 2011–2016 wy-
kazywano w styczniu w całym regionie 
7–65 osobników (Grochowski i in. 2016). 
Styczeń 2018 r. szczególnie obfitował w 
obserwacje krakw, w tym także niespo-
tykane wcześniej zimą duże koncentracje. 
Na stawach Radziądz w Dolinie Baryczy 
widziano kolejno: 6.01 – 282 os., 12.01 – 
240, 13.01 – 177 (W. Lenkiewicz), w rez. 
Stawy Przemkowskie stwierdzono w dniu 
14.01 – 40 os., (S. Rubacha), a 22.01 – 57 
os. na Zb. Mietkowskim (G. Orłowski). W 
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trakcie zimowych liczeń (połowa stycz-
nia) naliczono łącznie 433 krakw na ca-
łym Śląsku, co stanowiło ponad 6-krotnie 
więcej od wcześniejszych wyników (Gro-
chowski i in. 2018). 

Zbiornik Turawski, w woj. opolskim, 
jest na Śląsku akwenem słynącym z re-
kordowych koncentracji przelotnych 
świstunów Mareca penelope. W 2018 
r. widziano tu stado 1580 os.– 22.03 (J. 
Stasiak). Nie jest to jednak maksymalna 
zanotowana tu liczebność – rekordowo 
stwierdzono 2650 os. 9.03.2007 (Stasiak i 
in. 2018), co nadal jest największym do-
tąd skupiskiem gatunku w regionie. Świ-
stuny liczniej przelatują w północnej czę-
ści kraju gdzie kilkutysięczne stada nie są 
niczym wyjątkowym (Tomiałojć i Stawar-
czyk 2003).

Rok 2018 był kolejnym sezonem obser-
wacji dużych stad rożeńca Anas acuta na 
Śląsku. W dniu 25.03 widziano 175 os., a 
29.03 aż 208 os. na stawach Radziądz w 
Dolinie Baryczy (W. Lenkiewicz). Choć 
nie są to rekordowe liczebności, tak du-
żych koncentracji nie widziano w regio-
nie od kilkunastu lat (Obserwacje fauni-
styczne 2018).

Cyraneczka Anas crecca zimuje na Ślą-
sku regularnie choć w zmiennej liczbie, 
zależnej od temperatury i zlodzenia zbior-
ników. W latach 2011–2016 stwierdzano w 
styczniu 263–1443 os. w całym regionie. 
Największe zimowe stada obserwowane w 
tym okresie liczyły 200 –410 osobników 
na Zb. Turawskim (Grochowski i in. 2016). 
W dniu 6.01.2018 r. na stawach Radziądz 
w Dolinie Baryczy widziano jednocześnie 
aż 1230 os. (W. Lenkiewicz). Jest to praw-
dopodobnie największa zimowa koncen-
tracja tej kaczki zanotowana na Śląsku.

W dniu 12.08.2018 obserwowano na 
Stawach Przemkowskich, pow. polko-
wicki, aż 250 cyranek Spatula querqu-
edula (P. Kołodziejczyk, Z. Marciniak, 
M. Bojarowski). Jest to obecnie najmniej 
stadny gatunek kaczki na Śląsku. W XX 
w. były obserwowane zdecydowanie więk-
sze stada, nawet do ponad 600 os. (Dyrcz 
i in. 1991), natomiast w ostatnich latach 
koncentracje najczęściej nie przekraczają 
100 os. (KAŚ 2019). 

Szlachar Mergus serrator jest na Ślą-
sku spotykany regularnie w trakcie prze-
lotów, choć zwykle pojedynczo lub w nie-
wielkich grupach. Większe stada zdarzają 
się bardzo rzadko, najczęściej w listopa-
dzie. W dn. 27.11.2018 na żwirowni Sę-
dzisław, pow. kamiennogórski widziano 
32 os. (15 samców i 18 samic; fot. 2) (K. 
Kalemba). Jest to jedno z większych stad w 
regionie odnotowane w ostatnich latach. 
Rekordowe koncentracje spotykano kil-
kadziesiąt lat temu – maksymalnie 61 os. 
14.11.1981 na Zb. Turawskim (Tomiałojć 
i Stawarczyk 2003).

Zb. Dzierżno Duże pozostaje miejscem 
obserwacji najliczniejszych zgrupowań 
bielaczków Mergellus albellus na Śląsku. 
Nie są to już wprawdzie liczebności sięga-
jące kilkuset osobników, jakie spotykano 
tu jeszcze w latach 90. XX w. (Obserwacje 
faunistyczne 2018), ale 168 ptaków widzia-
nych 3.02.2018 (D. Szlama) jest najwięk-
szym stadem wykazanym tu w ostatnich 
dwóch dekadach (Beuch i Szlama 2017). 

Sierpówka Streptopelia decaocto two-
rzy czasem duże skupienia, zwłaszcza na 
noclegowiskach lub bogatszych żerowi-
skach (np. ścierniskach). Nierzadko stada 
liczą nawet po kilkaset ptaków. W dniu 
11.11.2018 obserwowano co najmniej 1550 
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os. w Opolu (M. Zawadzki, M. Kaźmier-
czak). Może być to jedna z większych 
koncentracji na Śląsku, choć podobne li-
czebności były podawane z innych czę-
ści Polski (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

Miejscem najliczniejszych koczowisk 
czapli białych Ardea alba na Śląsku po-
zostają stawy w Dolinie Baryczy. Dnia 7.11 
naliczono 1090 os. na stawie Rudym, pow. 
trzebnicki (G. Orłowski). Jest to prawdo-
podobnie rekordowo liczne zgrupowanie 
w regionie. W poprzednim roku sprawoz-
dawczym na początku listopada widziano 
tu niewiele mniej bo 1050 ptaków (Obser-
wacje faunistyczne 2018).

Bocian czarny Ciconia nigra jest zde-
cydowanie mniej skłonny do tworzenia 
stad niż jego biały krewniak. Najczęściej 
są to niewielkie grupy od kilku do kilku-

nastu osobników. Większe koncentracje 
obserwowane są po sezonie lęgowym naj-
częściej na obfitych żerowiskach, zwłasz-
cza dużych kompleksach stawowych. Na 
Śląsku ma to więc miejsce najczęściej w 
Dolinie Baryczy. W dniu 9.09.2018 obser-
wowano 42 ptaki na stawach Stawno, a 
14.09 żerowało tam jeszcze 35 osobników 
(W. Lenkiewicz). Są to prawdopodobnie 
jedne z większych skupień obserwowa-
nych w ostatnich latach na Śląsku, choć 
jeszcze w 1992 r. na stawach Potasznia wi-
dziano 71 os. (J. Witkowski; Obserwacje 
faunistyczne 1994), a poza regionem zda-
rzały się koncentracje nawet ponad 120 
os. w ujściu Warty (Tomiałojć i Stawar-
czyk 2003).

Wraz ze wzrostem liczebności żołny 
Merops apiaster w Polsce coraz częściej 
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Fot. 2. Fragment stada 32 szlacharów Mergus serrator w listopadzie 2018 r. w Sędzisławiu, woj. 
dolnośląskie (fot. K. Kalemba)
Photo 2. A part of Red-breasted Merganser flock consisting 32 ind., November 2018, Sędzisław
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obserwuje się stada tych ptaków, zwłasz-
cza w okresie polęgowym. Żerujące w 
sierpniu i wrześniu grupy, liczące po kil-
kadziesiąt osobników, widywane są dość 
regularnie, choć rzadko przekraczają li-
czebność 30–40 os. Dnia 16.08 widziano 
jednak aż 65 os. w Uciechowie, pow. dzier-
żoniowski (G. Śnieg, J. Wojdat). Było to 
prawdopodobnie jedno z większych stad 
w regionie (KAŚ 2019).

Świergotek drzewny Anthus trivialis 
rzadko tworzy stada. Jedyne informacje o 
zgrupowaniach tych ptaków na Śląsku do-
tyczą 8 ptaków przy okazji opisu najpóź-
niejszej obserwacji w regionie z 11.10.1986 
z Gór Izerskich (Dyrcz i in. 1991). Tym 
bardziej zaskakująca była obserwacja co 
najmniej 50 os. tego gatunku 29.08 na nie-
wielkiej uprawie grochu w Chwoszczu, 
pow. gliwicki (S. Beuch, R. Gwóźdź). Na-
stępnego dnia dokładne liczenie ptaków 
w tym samym miejscu wykazało aż 70 
os. (S. Beuch). Ptaki tworzyły luźne, nie-
mal jednolite gatunkowo stado, towarzy-
szyło im jedynie kilka pliszek żółtych Mo-
tacilla flava.  

W dniu 14.02 w Tworkowie, pow. ra-
ciborski widziano stado 754 szczygłów 
Carduelis carduelis (S. Beuch). Ptaki że-
rowały na obszarze dużego ugoru po-
rośniętego łanami ostu Carduus sp. Tak 
liczne koncentracje zdarzają się na Ślą-
sku bardzo rzadko. Stada 800–1000 pta-
ków podawano tylko na początku XX w. 
(Dyrcz i in. 1991). Ostatnio 800 os. wi-
dziano również 17.09.2005 w Rakowie 
Wielkim, pow. trzebnicki (T. Drazny). 
W pozostałej części Polski szczygieł nie 
tworzy zwykle większych stad niż 100–
300 os., rzadko do 600 os. (Tomiałojć i 
Stawarczyk 2003).

Obserwacje rzadkich ptaków
Ósmym i jednocześnie najpóźniej-

szym stwierdzeniem sterniczki jamaj-
skiej Oxyura jamaicensis na Śląsku była 
obserwacja dorosłego samca (fot. 3), prze-
bywającego w dniach 12.11–26.12 na zb. 
Słup, pow. jaworski (A. Chlebowski i in.).

W wyniku ostatnich zmian taksono-
micznych na liście ptaków krajowych 
uznano, że dwa podgatunki gęsi zbożo-
wej Anser fabalis – „gęś tundrowa” An-
ser f. rossicus i „gęś tajgowa” A. f. fabalis 
powinny być traktowane jako oddzielne 
gatunki (Stawarczyk 2018). Gęś tundrowa 
Anser serrirostris jest obecnie na Śląsku 
licznym gatunkiem przelotnym oraz zi-
mującym i tworzy większość obserwowa-
nych w tym okresie potężnych miesza-
nych stad gęsi, widywanych w regionie. 
Gęś zbożowa Anser fabalis (nazywana 
wcześniej „tajgową”) jest natomiast na Ślą-
sku gatunkiem bardzo rzadkim. W 2018 
r. w regionie dokonano tylko dwóch ob-
serwacji tego taksonu – 29.03 widziano 
2 ptaki na Zb. Mietkowskim (P. Koło-
dziejczyk), a 10.11 również 2 osobniki 
na stawach Radziądz w Dolinie Baryczy 
(W. Lenkiewicz). Czyni to z niej gatu-
nek dużo rzadszy od gęsi krótkodziobej 
A. brachyrhynchus czy nawet gęsi małej 
A. erythropus, których stwierdzeń notuje 
się w regionie od kilku do kilkunastu w 
roku. Gęś zbożowa jest najliczniejsza na 
północy kraju, np. nad Biebrzą stanowi 
nawet do 10% stad gęsi zbożowych sensu 
lato (Krajewski 2018). 

W dniu 21.12.2018 na zb. Dzierżno 
Małe, pow. gliwicki obserwowano samca 
mieszańca między bielaczkiem a gągo-
łem Bucephala clangula (T. Biwo). Tego 
typu hybrydy obserwowane są w Polsce 
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Fot. 3. Ósma dla Śląska sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis obserwowana zimą 2018/2019 na 
zb. Słup, woj. dolnośląskie (fot. A. Kuźnia)
Photo 3. The eighth Silesian Ruddy Duck, Słup reservoir, Lower Silesia, Winter 2018/2019

Fot. 4. Pierwsza dla Śląska siewka szara Pluvialis dominica na stawach Przemkowskich, woj. dol-
nośląskie, lipiec–sierpień 2018 r. (fot. A. Kuźnia)
Photo 4. The first Silesian record of American Golden Plover, Przemków fishponds, Summer 2018 
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bardzo rzadko. W regionie stwierdzono 
je co najmniej dwukrotnie – trzy wiosny 
z rzędu (2008–2010) i ponownie w marcu 
2015 r. obserwowano samca na zb. Kuź-
nica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej 
(K. Jainta, P. Kmiecik, D. Kurlej), a wio-
sną w latach 2011–2013 r. innego osobnika 
widywano w Nysie (J. Wójcicki). Poza Ślą-
skiem dwukrotnie widziano samce na 
Mazowszu (Murawski i Matyjasiak 2011). 

W dniach 29.07–5.08.2018 w rez. Stawy 
Przemkowskie, pow. polkowicki, obser-
wowano dorosłą siewkę szarą Pluvialis 
dominica (fot. 4) (Z. Kajzer i in.). Było to 
pierwsze stwierdzenie tego północnoame-
rykańskiego gatunku na Śląsku i drugie w 
Polsce. Pierwsza obserwacja dotyczy mło-
dego ptaka przebywającego w dniach 16–
20.11.2002 w Rewie na Pomorzu (Stawar-
czyk i in. 2017).

Do śląskiej awifauny w 2018 r. dołączył 
również drugi amerykański gatunek siew-
kowca. W dniach 9–13.08 na stawach Ra-
dziądz w Dolinie Baryczy obserwowano 
pierwszego w regionie biegusa białorzyt-
nego Calidris fuscicollis (W. Lenkiewicz 
i in.). Niemal równolegle, w okresie 11–
18.08 na Zb. Mietkowskim przebywał 
drugi dorosły osobnik tego gatunku (fot. 
5) (G. Orłowski i in.). Były to dwa pierwsze 
stwierdzenia na Śląsku, będące jednocze-
śnie czwartym i piątym w Polsce (Komisja 
Faunistyczna 2019). 

Ósmy dla Śląska żwirowiec stepowy 
Glareola nordmanni przebywał w dniach 
29–30.08 i 10.09 na stawach Radziądz 
w Dolinie Baryczy (W. Lenkiewicz, D. 
Szlama). 

W maju 2018 r. na żwirowni Bieńko-
wice pod Raciborzem znaleziono najwięk-
szą do tej pory kolonię lęgową mew czar-

nogłowych Ichthyaetus melanocephalus 
liczącą 44 gniazda. Kolonia ta skupiała 
dokładnie 50% całej krajowej populacji 
w 2018 r. (Beuch i Gwóźdź 2018).

Rybitwa popielata Sterna paradisaea 
obserwowana jest na Śląsku corocznie, 
choć zwykle z liczbie 1–3 stwierdzeń. W 
2018 r. dokonano rekordowej liczby czte-
rech stwierdzeń w sezonie: 25–28.08 – 1 
juv., Zb. Mietkowski (G. Orłowski i inni), 
22.09 – 2 imm., Zb. Mietkowski (G. Or-
łowski, T. Zarzycki), 25.09 – 2 juv. (fot. 6), 
zb. Raduszec, pow. krośnieński (P. Cze-
chowski), 26.10 – 1 juv., zb. Topola (K. 
Ostrowski). Łącznie gatunek obserwo-
wano na Śląsku już 20 razy. 

W 2018 r. dokonano aż trzech stwier-
dzeń sępa płowego Gyps fulvus na Śląsku. 
10.06 – 1 juv. (w drugim roku życia) wi-
dziany w Wałbrzychu (B. Gryzło), w okre-
sie 2–5.06 – 1 samica juv. (w drugim roku 
życia) z nadajnikiem satelitarnym przele-
ciała nad województwem dolnośląskim i 
opolskim (odczyt B. Słociński), a 9.10. – 1 
juv. (fot. 7) z populacji chorwackiej (z na-
dajnikiem satelitarnym) widziany był w 
Krzywej Górze, pow. namysłowski (M. 
Zawadzki, T. Tańczuk i in.). Gatunek poja-
wia się na Śląsku zwykle pojedynczo i nie 
częściej niż co kilka lat. Nagromadzenie 
trzech obserwacji w jednym sezonie jest 
więc sytuacją bez precedensu, a ogólna 
liczba stwierdzeń sępów płowych na Ślą-
sku wynosi obecnie 16.  

Częstość spotkań błotniaka stepo-
wego Circus macrourus w Polsce wzrosła 
ostatnio na tyle, że z powodzeniem można 
uznać ten gatunek za regularnie, choć bar-
dzo nielicznie przelotny (Stawarczyk i in. 
2017). Widać to również na Śląsku, gdzie 
ptaki te szczególnie licznie notuje się wio-
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Fot. 5. W 2018 r. dokonano pierwszego i drugiego stwierdzenia biegusa białorzytnego Calidris 
fuscicollis na Śląsku. Zb. Mietkowski, woj. dolnośląskie (fot. J. Słowikowski)
Photo 5. In 2018 the fiirst and the second White-rumped Sandpipers for Silesia were recorded 

Fot. 6. Cztery obserwacje rybitwy popielatej Sterna paradisaea w jednym roku to rekordowy po-
jaw tego gatunku w regionie. Zb. Raduszec, woj. lubuskie, wrzesień 2018 r. (fot. P. Czechowski)
Photo 6. Four records of Arctic Terns were made in 2018. Raduszec reservoir, Lubusz Voivodeship 
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sną i jesienią. W 2018 r. błotniaka stepo-
wego stwierdzono aż 10-krotnie: 9.04 – 
1 samiec, Kościerzyce, pow. brzeski (L. 
Duduś), 4.05 – 1 imm., Mściwojów, pow. 
jaworski (K. Żarkowski), 11.05 – 1 juv., 
Rakoszyce, pow. średzki (R. Adamus), 
26.08 – 1 juv., Szymanów, pow. wrocław-
ski (Z. Marciniak), 5.09 – 1 juv., Miejsce, 
pow. namysłowski (M. Stajszczyk, J. Re-
gner), 8.09 – 1 samica, Gola Świdnicka, 
pow. świdnicki (K. Żarkowski, A. Rajska), 
16.09 – 1 samiec ad., Sarnów, pow. gli-
wicki (G. Gaudnik), 4.10 – 1 juv., Prze-
mków, pow. polkowicki (P. Czechowski), 
6.10 – 1 samica, Pobiedna, Pogórze Izer-
skie (K. Struś) i 10.10 – 1 samiec tamże (K. 
Struś). Rekordowym sezonem w regionie 
był 2015 r., kiedy to odnotowano aż 15 ob-
serwacji tego wschodniego drapieżnika 
(Obserwacje faunistyczne 2016).

Czapla purpurowa Ardea purpurea 
obserwowana jest w regionie prawie co-
rocznie, choć zwykle w liczbie nie więcej 
niż 1–3 stwierdzeń (KAŚ 2019, ornitho.
pl). W raportowanym sezonie dokonano 
aż pięciu obserwacji wiosennych: 17–22.04 
widziano 1 imm. (fot. 8) na stawach Za-
krzowskich, pow. wrocławski (Z. Mar-
ciniak i in.), 17.04 jednego ptaka na zb. 
Komorowskim, pow. świdnicki (J. Sło-
wikowski), 27.04 jednego na zb. Świer-
klaniec, pow. tarnogórski (S. Beuch, P. 
Skałban), 2.05 dorosłego w Bytomiu-Mie-
chowicach (S. Beuch), a 5.05 dwa ptaki na 
stawach Goliszów, pow. legnicki (A. Łu-
żyński, A. Hawrylak)

Czapla złotawa Bubulcus ibis jest ga-
tunkiem coraz częściej spotykanym w 
Polsce (Stawarczyk i in. 2017). Na Śląsku 
dokonano w 2018 r. aż dwóch stwierdzeń: 
28.04 dorosłego os. widziano w Brzeźnicy, 

pow. żagański (J. Suszycki), a w dniach 
23–26.08 jednego ptaka widziano na Zb. 
Otmuchowskim (M. Domagała i in.). Było 
to odpowiednio siódme i ósme stwierdze-
nie w regionie. Poprzednio dwie obserwa-
cje w jednym roku odnotowano w latach 
2000 i 2014.

Po kilku latach regularnych obserwa-
cji aleksandrett obrożnych Psittacula 
krameri w Nysie, woj. opolskie, 13.05 w 
końcu potwierdzono ich gniazdowanie. 
Był to pierwszy lęg tego inwazyjnego ga-
tunku w Polsce (Szeląg i in. 2018).

Pliszka cytrynowa Motacilla citreola 
gniazduje na Śląsku sporadycznie, a część 
lęgów dotyczy par mieszanych z pliszką 
żółtą M. flava. W dniach 8.05–20.06 na 
polderze Rakówki w Dąbrowie Górniczej 
obserwowano udany lęg samca pliszki cy-
trynowej w parze z samicą wykazującą 
cechy mieszańca M. flava x M. citreola 
(fot. 9). Para wyprowadziła dwa młode 
(D. Kurlej, A. Oruba i in.). W 2018 r. taką 
parę obserwowano również w rez. Beka 
nad Zatoką Gdańską (A. Kośmicki). Są to 
pierwsze takie przypadki z terenu Polski, 
a być może również z Europy. 

Obserwacja skowrończyka krótko-
palcowego Calandrella brachydactyla 
z 22.05 z piaskowni w Trzebini-Sierszy, 
pow. chrzanowski, woj. małopolskie (P. 
Malczyk, D. i L. Engleman) była drugim 
stwierdzeniem tego gatunku w Śląskim 
Regionie Ornitologicznym (fot. 10). Ptak 
przelatywał również na stronę woj. ślą-
skiego (w granicach administracyjnych 
Jaworzna), a więc jego stwierdzenie może 
być pełnoprawnie zaliczone do obu list re-
gionalnych. Pierwsza śląska obserwacja 
tego gatunku miała miejsce 23.05.2015 na 
Wrocławskich Polach Irygacyjnych (Or-
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Fot. 7. Młody sęp płowy Gyps fulvus z chorwackim nadajnikiem satelitarnym, Krzywa Góra, woj. 
opolskie, październik 2018 r. (fot. M. Zawadzki)
Photo 7. The juvenile Griffon Vulture with Croatian satellite transmitter recorded in Krzywa Góra, 
Opole Voivodeship, October 2018

Fot. 8. Drugoroczna czapla purpurowa Ardea purpurea obserwowana w kwietniu 2018 r. na sta-
wach Zakrzowskich pod Wrocławiem, woj. dolnośląskie (fot. A. Knychała)
Photo 8. An immature Purple Heron recorded in Zakrzów, Lower Silesia Voivodeship, April 2018
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Fot. 9. Samica mieszańca pliszki cytrynowej Motacilla citreola z pliszką żółtą M. flava karmiąca 
młode w gnieździe, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, czerwiec 2018 r. (fot. R. Gwóźdź)
Photo 9. Hybrid female of Citrine x Yellow Wagtail in a breeding pair with male Citrine Wagtail, 
Dąbrowa Górnicza, Silesian Voivodeship, June 2018

Fot. 10. Drugi dla Śląska skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla obserwowany na 
granicy z regionem małopolskim, Jaworzno, woj. śląskie, maj 2018 r. (fot. D. Engleman)
Photo 10. Second Silesian Short-toed Lark, Jaworzno, Silesian Voivodeship, May 2018
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łowski 2016). 
W dn. 30.09.2018 na Wyspie Bolko w 

Opolu (pow.) obserwowano młodą świ-
stunkę żółtawą Phylloscopus inornatus 
(M. Zawadzki). Obserwacja była dopiero 
piątym stwierdzeniem na Śląsku. Gatu-
nek ten corocznie pojawia się jesienią w 
naszym kraju, jednak główna fala przelotu 
odbywa się w północnej Polsce, szczegól-
nie na wybrzeżu (Stawarczyk i in. 2017).

Warto również zwrócić uwagę na ga-
tunki pojawiające się w regionie dość re-
gularnie, a których stwierdzeń w 2018 r. 
nie odnotowano. Były to: bernikla ob-
rożna Branta bernicla, edredon Soma-
teria mollissima, wydrzyk długosterny 
Stercorarius longicaudus, wydrzyk tępo-
sterny S. pomarinus, orlica Ichthyaetus 
ichthyaetus i górniczek Eremophila al-
pestris.

przygotowali:
Szymon Beuch, Radosław Gwóźdź

Summary
In 2018 three new species for the Sile-

sian Ornithological Region – the Ameri-
can Golden Plover, White-rumped Sand-
pipier and Rose-ringed Parakeet (beacuse 
of the first breeding case in Poland) were 
recorded. Another interesting findings 
were: the second record of the Short-toed 
Lark, the fifth Yellow-browed Warbler, 
seventh Catle Egret, eighth Ruddy Duck 
and Black-winged Pratincole.

At the end of 2018 the list of birds of 
the Silesian Ornithological Region com-
prised 385 species.

ERRATA 
W poprzednim opracowaniu, dotyczą-
cym najważniejszych obserwacji ptaków 
dokonanych na Śląsku w 2017 r. (Obser-
wacje faunistyczne 2018), na stronie 174, 
zamieszczono błędną informację, iż naj-
większym stwierdzonym dotychczas sta-
dem gęsi krótkodziobej w Polsce jest 6 
os. widzianych w dniu 2.04.2006 w Bart-
nikach w Dolinie Baryczy. Powołano się 
przy tym na najnowszą publikację podsu-
mowującą występowanie rzadkich ptaków 
w Polsce (Stawarczyk i in. 2017). Pozycja 
ta uwzględnia jednak tylko obserwacje 
gatunku do 2007 r., a więc wyłącznie z 
okresu, kiedy podlegał on orzecznictwu 
Komisji Faunistycznej. Według najnow-
szych źródeł w północnej części kraju 
obserwuje się znacznie większe stada – 
np. na Pomorzu nawet do 29 os. w dniu 
11.01.2015 k. Osłonina, pow. pucki (Sikora 
i Kajzer 2018). Dodatkowo ustalono, iż w 
kolejnych latach na Śląsku widywano kon-
centracje znacznie większe niż 7 os. zgła-
szanych w raporcie za 2017 r. Rekordowa 
liczebność w regionie to więc najpraw-
dopodobniej 12–13 ptaków widzianych 
12–14.02.2014 w okolicach Zb. Mietkow-
skiego (P. Kołodziejczyk, G. Orłowski, W. 
Lenkiewicz). 



Materiały
Materials 177

Literatura 
Beuch S., Szlama D. 2017. Ptaki zbiornika 
Dzierżno Duże w latach 2006–2017. Ptaki Ślą-
ska 24: 15–41.
Beuch S., Gwóźdź R. 2018. Rekordowo liczna 
kolonia lęgowa mew czarnogłowych Ichthyaetus 
melanocephalus na żwirowni Bieńkowice w do-
linie górnej Odry w 2018 roku. Ptaki Śląska 25: 
133–138.
Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Wit-
kowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia fauni-
styczna. Uniwersytet Wrocławski, Zakład Eko-
logii Ptaków, Wrocław 
Grochowski P., Beuch S., Czechowski P., Be-
tleja J., Smyk B. 2016. Zimowanie ptaków wod-
nych na Śląsku w latach 2011–2016. Ptaki Śląska 
23: 79–109.
Grochowski P., Betleja J., Czechowski P., Smyk 
B. 2018. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku 
w roku 2018. Ptaki Śląska 25: 161–167.
Komisja faunistyczna 2019. Rzadkie ptaki ob-
serwowane w Polsce w roku 2018. Ornis Pol. 60: 
125–160.
Krajewski Ł. 2018. Występowanie gęsi zbożowej 
Anser fabalis i gęsi tundrowej Anser serrirostris 
w Kotlinie Biebrzańskiej. Ornis Pol. 59: 197-210.
Kurek H. 2012. Populacja lęgowa żołny Merops 
apiaster w Przemyślu – 48 lat obserwacji (1965–
2012). Chrońmy Przyr. Ojcz. 68: 243–258.
Murawski M., Matyjasiak Ł. 2011. Obserwacje 
mieszańców gągoła Bucephala clangula i bie-
laczka Mergellus albellus na Nizinie Mazowiec-
kiej. Kulon 16: 118–121. 
Obserwacje faunistyczne 1994. Obserwacje fau-
nistyczne. Ptaki Śląska 10: 127–140.
Obserwacje faunistyczne 2004. Obserwacje fau-
nistyczne. Ptaki Śląska 15: 141–171.
Obserwacje faunistyczne 2013. Faunistycznie 
ważne obserwacje ptaków na Śląsku w roku 2012. 
Ptaki Śląska 20: 110–169. 
Obserwacje faunistyczne 2014. Faunistycznie 
ważne obserwacje ptaków na Śląsku w roku 2013. 
Ptaki Śląska 21: 162–218.
Obserwacje faunistyczne 2016. Najważniejsze 
obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 
2015. Ptaki Śląska 23: 189–199.

Obserwacje faunistyczne 2018. Najważniejsze 
obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 
2017. Ptaki Śląska 25: 168–188.
Orłowski G., Lenkiewicz W. 2013. Pierwszy 
przypadek zimowania szablodzioba Recurviro-
stra avosetta w Polsce. Ornis Pol. 54: 64–67.
Orłowski G. 2016. Skowrończyk krótkopalcowy 
Calandrella brachydactyla nowym gatunkiem w 
awifaunie Śląska. Ptaki Śląska 23: 186–188. 
Sikora A., Kajzer Z. 2018. Występowanie gęsi 
krótkodziobej Anser brachyrhynchus na Pomo-
rzu. Ornis Pol. 59: 211–222.
Stawarczyk T., Cofta T., Kajzer Z., Lontkowski 
J., Sikora A. 2017. Rzadkie ptaki Polski. Studio 
B&W Wojciech Janecki, Sosnowiec.
Stawarczyk T. 2018. Zmiany taksonomiczne na 
liście ptaków krajowych według taksonomii IOC. 
Ornis Pol. 59: 71–77.
Szeląg Ł., Beuch S., Gwóźdź R. 2018. Aleksan-
dretta obrożna Psittacula krameri nowym gatun-
kiem lęgowym w Polsce. Ptaki Śląska 25: 155–160.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Pol-
ski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP 
„pro Natura”, Wrocław.
Wuczyński A., Kołodziejczyk P. 2013. Granice 
Śląskiego Regionu Ornitologicznego. Ptaki Ślą-
ska 20: 170–180.


